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1.- 1.- ESMENA A LA TOTALITAT RG.E. 3457/90, 
PRESENTADAPEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA
LISTA, AL PROJECTE DE LLEI RG.E. NÚM. 2704/90 
DE PLUGES EXTRAORDINÁRIES D'OCTUBRE DE 
L'ANYl990. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats. 

Bon dia. Comenc;am el Plenari Extraordinari pel qual 
han estat convocats segons l'Ordre del Dia que ha estat 
oportunament repartit i que té com a punt únic el debat de 
l'&mena a la Totalitat RG.E. núm. 3457190 presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA al Projecte de Llei 
2704/90 de Pluges extraordinAries d'octubre de l'any 90. 

Per defensar l'&mena a la Totalitat per part del Grup 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr Alfonso. 

EL SR JOSEP ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sres. i Srs. Díputats. 

En data de día 16 d'octubre del 1990, el Grup Parla
mentari SOCIALISTA va presentar una Proposició de Llei 
referida a pluges catastrófiques que varen tenir lloc a Ma
llorca dies abans, a l'octubre del mateix any. La Proposició 
demanava l'ampliació del crMit extraordinari de la Llei 
9/89 referida també a les pluges extraordinaries del mes de 
setembre del 89, erMit extraordinari de 10.000 milions de 
pessetes, i també demanava que s'ampliAs l'objecte de la 
Llei 9/89 a les pluges passades, al mes d'octubre del 90. 

Tres o quatre dies després, el Govem presenta un Pro
jecte de Llei amb, prAeticament, el mateix objectiu. 'A par
tir d'aquell moment, Srs Diputats, la situació es comenc;a 
no sois a complicar sinó també a tornar un poquet kafkia
na. Cree que tots eIs grups, aquest era l'objectiu del Grup 
Parlamentari, tenien com a objectiu fonamental presentar 
nlpidament la Proposieió de Llei i, suposant que el Govem 
també, encara que després va demostrar una altra cosa, po
der tenir disponibilitats económiques rApides i suficients 
per poder atendre les indemnitzacions, a les urg~ncies que 
aquelles inundacions havien provocat a la nostra Comuni
tat. 

Peró, curiosament, presentat el Projecte de Llei del 
Govern, el procedimem de tramitació de la Proposició de 
Llei del Grup Parlamentari SOCIALISTA que hem de re
cordar que el Grup demana que sigui amb caracter d'urgen
cia, perqu~ ereia que el tema era urgent, té el vet del Go
yerno Amb quina excusa? El Govern argumenta al Parla
ment que no es pot tramitar la Proposició de Llei del Grup 
SOCIALISTA perque el Grup SOCIALISTA deia que el 
crMit era de 10.000 milions i a la liquidació de pressupost 
de 1989 que només coneix el Govem, s'havien previst 8.003 
milions de pessetes. 

Una excusa que demostra d'entrada, en primer lloc, 
que dos mesos després, comptin Srs Diputats, dos mesos 
després d'haver-se aprovat el crMit extraordinari de 10.000 

milions de pessetes, el Govem ja reconeix que les previ
sions s'han de rebaixar 2.000 milions. És a dir, que s'ha 
equivocat ni més ni menys que en un 20 per cent. 

Óbviament, vetada la Proposició de Llei Socialista, co
menc;a la tramitació de la Proposieió del Govem que dema
na per lectura única, situació curiosa perque la demana per 
lectura única sense haver parlat amb cap Grup Parlamenta
ri, sense tenir el mínim acord necessari per fer una Proposi
ció de Llei que fos adequada o acceptada per tots. La Cam
bra no accepta la lectura única com havia de passar, i co
menc;a la tramitació normal. 

La primera pregunta, i jo crec que aixó és important, 
que es fa o que es deu fer un ciutadA, que estigui afectat o 
hagi estat afectat, bé com a persona a la qual se l'ha d'in
demnitzar o bé com a persona que ha fet feina per ajudar a 
sortir d'aquella situació de catAstrofe, és per que el Govern 
fa una oposició reglamentaria a la Proposició de Llei Socia
lista i per que s'han de provocar les conseqüencies de re
tard de quatre mesos-com a míniÍn amb la possible tramita
ció d'aquestes indemnitzacions i el cobrament de les factu
res que per cert, lógicament no s'han cobrades, que es va
ren devengar amb les feines encarregades per sortir de la si
tuació que havien provocat les pluges. 

La raó, i em perdoni si m'equivoc pero crec que no, 
només és una o només pot ser una: el Govern no vol que el 
protagonisme polítie de dur endavant- una proposició de 
Llei d'indemnitzacions per aquestes situacions, se l'endugui 
un altre grup polític, sigui el que sigui. No vol tan soIs seu
re's a negociar amb els Grups polftics per tramitar via sú
per urgent o per lectura única una Proposició de Llei que 
pugui dur endavant aquestes indemnitzacions. 

Nosaltres creiem que és un protagonisme polftic molt 
mal ent~ perqu~ l'únic que ha fet, la veritat, és retardar el 
cobrament per part deis ciutadans d'aquest tipus d'indem
nitzacions. Una altra raó possible, pero creiem que ja no és 
tan seriosa, aquesta és important, és que el Govern no vol 
reconeixer que les seves previsions en el setembre, com li 
va dir el Grup Parlamentari SOCIALISTA, com li varen 
dir la resta deis Grups i com s'ha estat demostrant, eren 
unes previssions absolutament fetes a ull. 

Per cert, i potser que el que vaig a dir ara no és dins 
l'Esmena a la Totalitat, pero cree que s'ha de dir, voldríem 
saber quan es tornara reunir aquella famosa Comissíó d'Hi
senda que, segons la Llei que aprovava el crMit extraordi
nari de 10.000 milions s'havia de reunir cada quinze dies. 
Fa dos mesos que no s'ha reunit, fa dos mesos que el Parla
met no té el control que hauria de tenir sobre la utilització 
del fons públic d'aquells 10.000 milions de pessetes. Aques
tes dues qüestions, aquestes dues, poden ser, són realment, 
Srs Diputats, les diferencies fonamentaIs, i després hi en
trarem, entre la Proposició de Llei del Grup SOCIALISTA 
i el Projecte de Llei del Govern. 

Per qu~ el Govem demana un crMit de 1.997.380.007 
pessetes? Bé, perque diu que aquesta és la diferencia entre 
el consignat a la liquidació d'ingressos de 1989 a la liquida
ció que fa el Govern d'aquest crMit de 10.000 milions de 
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pessetes. El Govem ja ens ha dü que només gastad com a 
previsió 8.000 milions de pessetes del crMit de 10.000 mi
lions que dos mesos abans havia consignal. Obviament, ai
xo demostra, Srs Consellers, que les pluges de setembre no 
només no costarien com a indemnització 10.000 milions de 
pessetes sínó que ni afegint les carreteres en que no va cau
re ni una gota d'aigua, ni afegint les carreteres noves que 
volía fer el Conseller d'Obres Públiques i que, com a excu
sa, les pluges anaven bé, ja ni així bastaven els 10.000 mi
lions de pessetes. 

Pero, a pesar de tot, el Govern del PP, fent els comptes 
de manera fantastica, com queda perfectament demostrat, 
tampoc no acaba de dir la veritat amb aquestes qÜestíons. 
Tampoc no seran 8.000 milions de pessetes. El mateix Go
vern ja, día 31 d'octubre, perdó, dia 30 de setembre de 
1990, amb la documentació que envia a aquest Parlament, 
reconeix que el credit definitiu ja no són 8.000 milions de 
pessetes, ja són 7.800 milions de pessetes, que el reservat 
definitiu són 4.599 milions de pessetes, que el contret a 30 
de setembre són 1.944 milions de pessetes. 

No coincideix el crMit definitiu amb els ingressos, ja 
no, hi ha 200 milions de pessetes de difer~ncia i en qualque 
cosa ja han rebaixat més, que el reservat definitiu, un any 
després de les pluges són 4.500 milions de pessetes, és a dir, 
menys de la meitat del crMit aprovat per aquest Parlament, 
que l'autoritzat en aquell moment ja són 2.800 milions i 
que el pagat són 1.895 milions. 

En definitiva, en resum, que el crMit disponible a 31 
de setembre del 1990, quinze dies abans de les pluges d'oc
tubre, quinze dies abans també de la Proposició de LLei, 
oposada amb excusa pel Govern del Sr Cañellas, era de 
3.295 milions de pessetes. En definitiva, senyors del Go
vern, era perfectament possible, amb 10.000 milions o amb 
8.000 milions d'ingressos, acceptar la Proposidó de Llei del · 
Grup SOCIALISTA perque hi havia, en aquelles dades, 
3.295 milions de crMit disponible. Credit disponible que és 
la diferencia entre el crMit definitiu i el reservat definitiu. 
Excusa, per tant, que v~ donar el Govern per raons poUti
ques i no per cap tipus de raó economica o t~ica. 

L'altra gran diferenda és que, i aixo també podria ser 
motíu de l'obstruccíó que fa el Govern a la Proposició So
cialista, desapareix d'aquest crMit extraordinari l'adequat 
control al Govern per part del Parlament. L'article 4 de la 
Lleí 9/89 desapareix. Dins la Proposició del Grup Socialista 
hi havia l'artic1e 4 perque era una prolongació de la LLeí. 
Dins aquest~ del Govern, desapareix i per tant el Govern -
n'haura de donar compte més que tard i malament, com té 
per costum, de com utilitza el fons públic per pagar aques
tes indemnitzacions, aquestes feines, aquestes actuacions 
que han de ser, amb aquests tipus de temes, Srs Diputats, 
els ho record, totalment i absolutament transparents. 

Haurien de ser molt més transparents que les aigües 
que, quan els torrents es desborden, s'enduen la terra. El 
Govern vol dur als crMits extraordinaris i als pagaments 
igual que aquelles aigües que arriben a la mar i embruten 
la mar, també aquests credits les vol dur amb aquesta trans
parencia d'aquest tipus d'aigües. El Parlament, a la Llei 

--

9/89 va acordar que el Govem en donaria compte. En dóna 
tard, no compleix exactament la llei pero, a pesar de tot, 
dóna un cert compte de com s'utilitzen aquests fons i hem 
trobat, i el Govern s'enrecorda, i el Sr. Huguet que és el 
Vice-president i ve a donar compte també s'enrecorda, hem 
trobat incongrüéncies molt grosses amb el tipus d'indem
nitzacions demanades, tipus d'indemnitzacions certificades, 
ti pus d'indemnitzacions que s'han de pagar. 

Per tant, aquesta transparencia amb la utilització de 
fons i més a una epoca com l'actual, molt més a una epoca 
com l'actual, hauria d'estar absolutament garantida pel 
Projecte de Llei que ara feim. Aposta, nosaltres hem volgut 
mantenir l'Esmena alternativa precisament perque es com
pleixin les dues funcions basiques, diferencies basiques que 
hi ha entre el Projecte de Llei i la Proposidó del Partit So
cialista. 

Primera, no incrementem el deute d'aquesta Comuni
tat Autonoma en 2.000 milions de pessetes. Amb els 8.000 
milions de la consignació d'ingressos a la liquidació de 
pressupost del 1989 n'hi ha de sobres per cobrir les indem
nitzacions, pagaments i al tres de les pluges de setembre i 
les indemnitzacions que es produeixen a les pluges d'octu
bre de 1990. 1 el Govern ho sap, que n'hi ha de sobres. No 
incrementem en 2.000 milions més l'endeutament de la Co
munitat Autónoma que ningú no sap d'aquí a un parell 
d'anys com es podra pagar. 

1, en segon Uoc, mantinguem la transparencia i el con
trol absolut de la utilització d'aquestes indemnitzaeions 
perqu~ per desgracia s'han donat moltíssims d'exemples, i 
ara no par! d'aquí, d'aquest tipus de pagaments, aquestes 
indemnitzacions serveixen per qualque cosa més que per 
pagar els danys causats per les innundacions, els danys cau
sats per les torrentades, serveixen moltes vegades per co
brir certs camins, certes subvencions molt directes, i en 
aquests moments exaetament de la situació política creiem 
que no seria bo. Aixó es pot arreglar o es pot solucionar, o 
pot ser molt millor si el Parlament té un control estriete de 
com s'utilitzen aquests fons. 

En definitiva, Srs Diputats, amb les seves mans hi ha, 
per una part, no augmentar el deute de la Comunitat Auto
noma que ja du camí de temr un volum realment especta
cular; en segon Uoc, mantenir el control de la des pesa que 
faci el Govern. EIs seus vots, Srs Diputats, decidiran. Si de
cideixen que no s'ha de controlar el Govern, vostes sabran 
per que ho fan. 

Gracies. 

EL PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller d'Economia i Hisenda, Sr 
Forcades. 

EL SR CONSELLER D'ECONOMlA 1 HISENDA 
(Sr. Alexandre Forcades i Juan): 

Sres i Srs Diputats. Dues coses per comen~r. En pri
mer Hoe, voldria fer una afirmació contundent: que totes 
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les crítiques que hi pugui haver dins la intervenci6 del po
nent del partit PSOE, han d'anar contra el ConseJler d'Hi
senda i no contra el Govern, perque el Govern va actuar a 
suggerencia i a pro posta del Conseller d'Hisenda, és a dir 
que tot el muntatge que s'ha fet va ser una proposició, un 
estudi que va creure el Conseller d'Hisenda que defensara 
quina és correcta per fer front a aquestes despeses extraor
dinaries. Aixo per una part. 

1, en segon lloc, Ji vull dir, Sr Alfonso, que si bé Ji con
cordaré un tema, que és el tema en que creiem, cree que 
ambdues part estam d'acord que amb 10.000 milions, és a 
dir, jo entenc que en aquest moment vostes, demanant I'a
plicació de la Llei extraordinaria a Ie.<; pluges del 90, xifren 
el pressupost amb 10.000 milions de pessetes, i nosaltres 
suplementant feiem el mateix, pero, a part de coneordar-li 
aixo, no li concord res més. De manera que si per omissió 
em deix qualque cosa, no Ji concord. No Ji concord tecnica
ment, amb absolut, i no Ji concord politicament amb la se
rie de consideracions que ha fet sobre subvencions, etc., 
etc. 

En primer Uoc, hem de recordar que el pressupost és 
únic i aleshores transcorria el pressupost ordinari del 89. 
Aixo va ser el meu raonament i, dins el 89, el mes de se
tembre, es demana i s'aprova després també, al cap de 
molts de mesos, com diuen eIs foresters vaya por cuando, 
una LIei de crMits extraordinaris, en que, quan arribam al 
tancament de l'exercici, el ConselIer d'Economia i Hisenda, 
estimant que els pressupostos ascendien a 8.000 milions de 
pessetes, va creure convenient, d'acord amb el que s'havia 
discutit aquí i d'acord en el fet que era un maxim de 10.000 
milions de pessetes, contreure únicament aquells ingressos 
que havien d'equilibrar la precisi6 de despeses. 

En conseqüencia, jo crec que com a conseller no ha
gués actuat ni tan soIs amb la diligencia d'un bon pare de 
famflia dient: bé, doncs, venga, contreguem 10.000 milions i 
ja veurem. El compromís davant el Parlament era, ates un 
pressupost de 10.000 milions, no presentat el mes d'octu
bre, presentat el dia següent de les pluges, o sigui que la 
proposici6 o el Projecte de Llei extraordinari, el Govern el 
va enviar pn\cticament a les vint-i-quatre hores. 1, alesho
res, va estimar un maxim de 10.000 milions de pessetes, de 
manera que tampoc no concord el fet,que si després jo, el 
mes de desembre, estimas 8.000 milions de pessetes, no 
concord amb absolut ni admet cap tipus d'error pressupos
tari sinó una divisió normal amb un pressupost extraordi
nari. 

1, aleshores arriba el final d'any, tinc una estimaci6 i 
l'articIe 46 em facultava indubtablement perque era un cre
dit extraordinari, perque eren des peses del darrer trimestre, 
etc., etc. Pero vaja, que jo cree que, en aquell moment, ha
via d'equilibrar fins el maxim; i aquest maxim eren 8.000 
milions de pessetes. En conseqüencia, aquesta LIei de cre
dit extraordinari queda diguem consumada, comptable
men!, financerament, d'acord amb la Llei pressupostaria de 
I'Estat del Regne d'Espanya i d'acord amb les Llei pressu
postAría de la nostra Llei de Finances consumada hi feim 
una íncorporaci6, de quasi 8.000 milions de pesseetes. 

Jo, tal vegada, havia d'haver parlat amb vos tes. Jo he 
fet un examen de com és que realment es fa aquesta. Tal 
vegada, quan varem enviar aquell escrit dient que suposava 
augment de despesa, jo, tal vegada, havia d'haver parlat 
amb vos te i dir-li: Miri, escolti, jo vaig contreure 8.000 mi
lions de pessetes, en vaig incorporar 200 menys perque dins 
el 89 hi va haver despesa amb OP per quasi 200 milions de 
pessetes, i aquesta és la raÓ d'aquesta discrepancia a la qual 
voste ha dedicat tant de temps. 

Aquesta partida, aleshores, la partida 31 XXXX ens 
faculta tins a un límit de 8.000 milions de pessetes que fa el 
Conseller d'Hisenda dayant les estimacions que venien. 
Diu, bé, suplementarem aquesta partída en 2.000 milions 
de pessetes, i se suplementa. 1 aquesta va esser la tecnica 
que va utilitzar el ConselJer d'Hisenda, que el Goyern va 
aproyar i que aquí de ver jo Ji puc dir que ni el meu Grup 
Parlamentari, ni el Consell de Govem, ni ningú no va arti
cular altra cosa, sin6 que va esser aquest tipus de planteja
ment que dÓna Iloc a aquesta proposició. Aleshores, li vull 
dir que tots els problemes que hem tingut per fer front als 
damnificats, dones, no han succeH. 

Jo aquí li podría reproduir el mateixos arguments que 
voste em deia a mi quan jo em queixava que realment no 
feia via al curs d'aquesta proposició. La mateixa Llei de 
pressupost del Regne d'Espanya, la nostra propia Llei de 
Finances m'autoritza afer bestretes de tresoreria, etc., etc., 
i jo Ji puc manifestar que cap damnificat per les pluges 
d'octubre, en aquest moment, no ha quedat sense atendre. 

Així les coses, he intentat fer-li veure que aquest era 
un plantejament absolutamenftecnic i que no tenia res a 
veure amb tota la seva argumentaci6. ·No he intentat, e!l 
qualsevol moment, llevar control parlamentan perque he 
dit que la Ilei anterior era supletoria. En conseqüencia, 1'0-
bligació de donar compte, l'entenc, i per favor, en aquest 
moment, solemnement, die que si no ho diu, la intenció 
nostra dient que la llei anterior era supletoria és que els 
mateixos compromisos de control i informaci6 quedaven 
reafirmats. 

No ens hem .... , bé jo, en aquest moment, no sé si és 
competencia nostra demanar la reuni6 o és competencia de 
la Mesa; el que li puc dir és que realment durant el mes de 
desembre, i aquestes diguem mini-vacacions parlamentaries 
que cree que estan justificades, pero ero pareix molt bé 
aquest recordatori, demanaré la convocatbria, fins i tot de
manaré la compareixencia del Conseller d'Obres Públiques 
perque pugui explicar les darreres novetats. 

He de dir, a més, quant a aquestes desviacions de tipus 
pressupostari, que els pressuposts que va fer el Conseller 
d'Economia i Hisenda, els va fer els dies 7, 8 i 9 de setem
bre del 89, no els va fer el mes d'octubre ni el mes de no
vembre. En conseqüencia, un pressupost fet d'aquesta ma
nera pareix nonnal que a l'hora de tancar l'exercici, quedin 
redults a 8.000 milions de pessetes, sense que d'aquí es pu
gui desprendre altra cosa que un bon comportament comp
table-financer i no tot el que vost~ diu. 

1 jo a aquesta rialla naturalment l'hagués poguda fer 
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quan he vist el doi que VOSle deia comptablemenl. Pero, en 
fi, jo no rico Ara ríc perque voste se'n riu, de manera que 
empatam, almanco. No veig cap tipus d'obstrucci6. Veig 
que en aquests moments hi ha una coincidencia. Cree que 
tOl dos coincidim que realmenl poden bastar 10.000 mi
lions de pessetes. Ara, voste ha fet un muntatge aquí dient 
que volíem augmentar més el deute. No ho entenc. 

El Govem tenia autoritzaci6 per fer deute fins a 
10.000 milions de pts. En el moment en que contreu uns in
gressos en deute de 8.000 ja no té aquesta autoritzaci6 i, en 
conseqMncia, quan feim la proposició de suplement de ere
dit el que podem arribar és a 10.00 milions de pts. Pero jo 
he entes que vos te volia demostrar a la Cambra que una 
conseqüencia de la nostra mala administració és que volí
em anar a 12.C){) milions de pts. O ho he entes malament o 
voste s'ha expressat malament.De manera que no accep 
aquestes mítges veritats, no accep aquesta voluntat de falta 
de control i l'únie que li die és que financerament l'única 
forma per poder arribar a 10.000 milions de pts, donat el 
cas del contribut que varem fer el mes de desembre, és de
manar aquest suplement de credit. Quan discutesc, jo m'he 
pogut posar alUoc del contrario 

Nosaltres li varem enviar un escrit dient que suposava 
un augment de crMit, aquest escrit amb escrit tecnic, tal ve
gada jo l'havia d'haver crídat per telHon i explicat el que 
havia fet perque creia que vostes amb la informació que te
nen a dia 30 de desembre del 1990, amb la informació de 
rendiment de comptes, voste, aquesta informació,.la podia 
tenir. De manera que, el que vull és excusar-me de no ha
ver-lo cridat per telefon i haver-li explicat les operacions 
contables que havfem fet. A part d'aixo, ti he de dir que no 
concord més que 10.000 mílions de pts i, amb absolut, cap 
deis arguments tecnics, financers, polftics o no sé que que 
voste ha donar. 

Gn)Cies Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup SOCIALISTA. té la paraula el Di
putat Sr Alfonso. 

EL SR JOSEP ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr Presidem, Sres i Srs Diputats. Sr Conseller, seria re
alment curiós, com a mínim, jo diria seria una casualitat 
enorme que concordassim o que coincidlssim amb argu
mentacions polltiques, que és el que jo he fet aquL Aquf no 
hem fet tecnica perque la tecnica l'han de fer els seus fun
cionaris no l'hem de fer aquí. Hem fet argumentacions po
I[tiques i jo no vull concordar amb voste, no vull concordar 
amb voste amb qüestions polítiques, em eregui, no en tenc 
la més mínima intenció i, de veritat, que em sabría un poc 
de greu que , en consideracions polítiques concordassim 
perque tendrlem una confusió d'ideologia política. No, jo 
crec que no m'ha entes pero li tornaré explicar. 

Ha comenc;at jo crec que malament. Voste ha dit que 
el responsable és vos te. El responsable és el Govern. L'arti
ele 33/4 de l'Estatut diu que el Govern té responsabilitats 

solidAries. El responsable és el Govem de la Comunitat 
Autonoma, el conseller sera l'instrument del Govern, pero 
voste no és el responsable, el responsable és el Govern, i 
jo, quan parl, par! del Govern que és el que presenta la 
Proposició de Llei encara que la firmi voste o la firmi nor
malment el Vice-president que és el que dur les relacions 
amb el Parlamento Pero, la responsabilitat de qui presenta 
el Projecte de llei etc és del Govem. 1, de com s'utilitza el 
fons públic, el responsable no és el Conseller d'Hisenda ni 
els seus funcionaris, en definitiva, el responsable és el Go
yerno Si no, li duguin I'Estatut, article 33/4 i veurA que hi ha 
una responsabilitat solidaria del Govem en totes les seves 
accions. 

Sr Conseller, la Llei 9/1989 va tardar, des de que es va
ren produir les pluges fins a publicar-se,exactament un mes 
i deu dies. Aquest Projecte de llei, per causa de la seva obs
trucció, ha tardat n'tés de quatre mesos. Quan es publiqui, 
hauran passat més de quatre mesos, per causa de J'obstruc
ció del Govern perque aquest Projecte de lIei, si es posen 
d'acord Govern i Grup de 1'0posiciÓ que era relativament 
senzill, bé, senzilHssim, s'hagués pogut tramitar amb menys 
de vuit dies . La responsabilitat tota seva, tota del Govern 
no seva, tota del Govern. 1 aixo, de veritat Sr Conseller que 
esta dins el seu "debe". Vostes SÓn responsables que aquest 
Projecte de llei que, encara que hagin pogut pagar indem
nitzacions, les nostres noticies sÓn que hi ha infinites factu
res de gent que va fer feina a matar aquest dies que no 
s~han-pagades, que enca.ra les eriden; l'altre dia a qualque 
gent la varen cridar per anar a fer una feina i van dir: Bé, i 
quan cobraré la resta? No s'han pagades,no s'ha cobert ai
xo, no s'ha pagat Sr Conseller. A veure si també supos que 
se n'assabenta. 

Jo no he fet cap crítica de tipus tecnica, cap ni una. 
Vos tes a la liquidació, que per cert el Parlament no conei.x, 
el Parlament no la coneix, la liquida ció del 89. A la liquida
ció del 89 consignen a ingressos 8.000 milion de pts., i em 
sembla molt bé. Aixo demostra que les previssions de dos 
mesas abans s'havien equivocat de 2.000 milions pero no 
només aixo, a les compareixences regulars de l'article 15, 
seguien mantenint el mes de febrer o mar~ que la inversió 
total o les des pes es totals d'aquestes pluges anaven sobre 
10.000 milions de pts. Em remet a les actes i a les cintes 
d'aquestes compareixences. Seguien defensant el mateix, a 
més, el Conseller d'Obres Públiques que va venir va fer les 
sumes juntament amb les indemnitzacions i fregaven els 
10.000 milions de pts. Vostes ja havien consignat o ja te
nien previst consignar 8 .. 000 milions de pts. Aixo no sÓn 
consideracions tecniques, aixo sÓn errors polítics i de calcul 
i voste ho sap de sobres. Jo no he entrat tecnicament, clar 
que ho han fet bé tecnicament, eIs seus funcionaris en sa
ben, és políticament que s'equivoquen i no s'equivoquen 
els funcionares, s'equivoca el Govern. 

Jo cree que la nostra Proposició de llei, no l'havien lle
gida bé, el Govern no l'havia llegida bé quan es va oposar 
per increment de crMit i posant l'excusa que eIs ingressos 
eren de 8.000 milions de pts. No l'havien llegida bé perque 
a l'articulat no parlava en cap moment de cap xifra. Ho de
ia l'exposició de motius, pero l'artieulat en cap moment, no 
l'article 2 ni el 3 ni el 4 parlava en cap moment de cap xifra. 
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No els molestaré Ilegint la Proposici6 de !lei que és I'Esme
na allernativa per altra parto Per Laot, no hi havia C.1p tipu 
de problema, era facilíssilnament paclable una Proposició 
de llei per lectura única o per lramit d'urg ncia que hagués 
consignaL la t11iJilzaeió d'aquell credi l eXlraordinari per 
aquestes pluges i en segon 1I0c, e l man tcnime nl dc ('aniclc 
4 perqut voslés, amb molla vista, ho diré aLxr, v le <.tiu que 
si no queda ciar ho arreglaran, ho arreglarem amb tramita
cions. 

Si no s'aprova l'Esmena a la totalitat amb projecte al
tematiu. Molta vista, Sr Conseller. Diuen que tot el que no 
s'oposi a aquesl Projecle de lIei, regira la Llei 9/89. Jo no 
crec que la falta de contro l s'op si ni contradigui que és 
I'expressió exacta em sembla, ara no, cree que és amb el 
que no s'o posi ni coIltradigui és l'expressió exacta. No s'o
posa ni contradiu al Projecte de Uei e1 feL que hl hagi o no 
hi hagi control, no s oposa. A la nostra Proposició de l1ei 
ho diu expressamenL, que es regirA per la maleixa regulació 
que la lIei 9/84. Jo cree que vostes no el vOlen, el control i 
en funció de que crec, perque aix1 ha proposen al projecre 
de lIei, que no valen aquesL tipus de Cóntrol, en funció d'ai
xó, Sr Conseller i ara s[ que li die a vos te, vaig les anAlisis 
potitiques que lrob que he de fer. 1 lrob que he de dir que, 
amb tipus d'indemrutzacions d'aquesta c1asse, amb plena 
campanya eleetoral, la transpar~ncia hauria d'e.<¡ser absolu
ta, i vostes demostraran si la volen o no quan es trasmiti bé 
l'Esmena a la totalitat, bé el seu Projecte de llei. 

1 com a final, Sr Conseller, jo em remet quan don xi
[res als seus papers, no en tenc d'altres, de papers. En 
aquest documenL que diu: Projecte de pressupost del 91, 
abans d'estar d'exeeució, vostés diuen als actes que jo Ji he 
dit que en aquests moments concrets són 4.599 milions, au
toritzats 2.841 milions i pagats 1.895 milions. En definitiva, 
3.295 milions de crMit disponible. Estic absolutament con
ven~ut i cree que esta absolutament convenyuda la Cambra, 
Sr Conseller, que amb aquesrs 3.000 quasi 4.000 milions de 
pts. n'hi ha més que de sobra per pagar lOl el que s'hagi de 
fer de les torrentades de l'any 1989 i tOl el que ltagi passat a 
les torrentades de 1.990. Estic absolutament convenyut, la 
pena, la llAstima és que per poder-ho saber hauran de pas
sar lres o quatre anys perqu~ aixf van de rapides les liquida
cions. 

Srs diputats els ho dic: si que tomarem incrementar en 
2.000 milions de pts el deute que el Sr Conseller amb la li
quidació la va baixar. Jo no dic que passi de 12.000 milions, 
tomarem anar a 10.000 milions, ja no hi érem, érem a 8.000 
milions, quant als 8.000 mílions es demostraran, estigui se
gur Sr Conseller, que n'hi ha de sobres per cobrir aquestes 
dues torrentades, de sobres. Li deman, com a darrera, que 
aprovin l'Esmena a la totalitat i haurem sortit i tindrem 
clar tant la transparencia coro la utilització del fons. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Economia i Hisenda, Sr 
Forcades. 

EL SR CONSELLER D'ECONOi\1IA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sr President. Sr Al fo nso, tenim el cervell dividit en 
dues pans. L'hemisferi dret, que és un hemisferi estructurat 
amb metodologia, que és descartül, pero que a vegades difi
culta el discurs, perque la percepci6 se simbolitza massa 
avia t en un model. L'hemisferi esquerre, en canvi, és el bo 
per pensar, és el desestructurat, i jo valdría que quan jo 
par! vost~ no m'entengués per la dreta, sin6 per l'esquerra 
del seu cap. Aleshores jo dic que puc concordar amb voste i 
que hem de profunditzar. 

Jo concord tot el que ha dit sobre les facultats del Go-' 
vern, naturalment que si, pedagogicament. Jo puc donar 
llum dient que el Govern va prendr aquesles resolucions 
en una proposta basada en les argumentacions que jo Ji di
ré, de manera no hi ha cap malenlés entre que voste afirmi 
tot el que diu del Govern, de la despesa, etc., i que el Can
sell digui: Escolti, jo vaig actuar d'aquesta manera. 

Segon punt: He de tornar a insis tir que, logicament, 
quan hi ha unes inundacions pe! mes d'oeLubre, es munta 
tOl un sistema, per cen molt transparenl. Rea!ment jo cree 
que, tret de qualque altra Autonomia en la qual nosallres 
ens llem inspira!, procuram millorar les seves actuacions, 
hi hagut roes poders del Regne d'Espanya que hagin donat 
transparencia al tipu de sUbvenciÓ, a cau a de la facilital 
de manejar la in forma ció. Vos tes, a paIl de les comparei
xences, han le ngul lIis1atS, 5ns i tat crec que n minatius, 
etc. La Hisenda estatal, en aquest moment, té una relació 
completa de tOles les subvencions que s'han dona·l a cOllse
qüencia de! les pluges, a efeeles d'aplicació fiscal. De mane: 
ra que, quan t a transparencia, no n ha falta l ni polflicamenl 
ni tecnicamelll, i guanl als funcionaris, jo e!s valoro moll ¡ 
Crec que a vegades han d'ajudar els poHtics a pen ar i a 
prendre deeisions, que a Espanya falten realment autentics 
especialistes en aquests temes i que els potitics també hl 
han de posar els colzes en el sentit d'imenlar estudiar les 
coses i les lleis perque no hl hagi UDa discrepancia de tipus 
exis tencial entre ells i els funcionari . A mi, moltes vegades 
no em molesta fer de funcionari í els meus colaboradors 
molles vegades m'ajuden a pensar i a pro posar decisions 
polítiques. 

¿Com podem fallar a la veritat si vostes varen rebre la 
Iiquidació del Parlament del 1989 i varen fer una roda de 
premsa poc temps temps després dlenL que el PSOE havia 
rcbUlla liquidació del ParLament, que I'es tudiaría i ja veurÍ
em? AJesbores, en aques! moment jo die que la liquidació 
del Pressupost del 89 és al Parlament, que va ser el primer 
Parlament Autonómic de tot el Regne d'Espanya que la va 
rebre, és a dir - perque voste surt i comenya a escampar tin
ta - que nosaltres tenim constancia del Tribunal de Comp
tes que la primera liquidació que va entrar en un Parla
ment, autonómic o estatal, va ser la de la Comunitat Autó
noma, simplement perque els funcionaris són molt bons. 
Es va entregar en lemps i forma, es va entregar el compte -
tal vegada vos te conIon el compte de la Comunitat amb la 
liquidació, que per a mi és el mateix - i vostes vArem fer 
una roda de premsa: "Hem rebut la Jiquidació, ara veuran 
les coses que hi trobarem", de manera que ara voste no di-
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gui que no la coneix. 

Quan vost~ parla del Projecte de Pressuposts, diu unes 
xifres que jo hi estic d'acord. Vost~ s'ha equivocat i ha dit 
que hi havia un primer error on havíem pressupostat 
10.000 milions de pessetes i després havien estat 8.000 mi
lions - si no em vol sentir, es tapi les orelles, no es tapi la 
cara perque així continua sentint-me - i aquesta estimació 
era correcta i llavors diu que hi ha hagut 200 milions de di
ferencia. És que nosaltres, l'any 89, vArem poder pagar 200 
milions de pessetes que és la diferencia que jo no li confir
maya a vos te. 

Bé, i no faci demagogia amb les pluges del 90, perque 
una cosa és que nosaltres puguem afrontar les des peses i 
els expedients, i l'altra que es paguin. Voste sap perfecta
ment que si aquestes pluges són durant l'octubre del 90, es 
fan el cens, les valoracions; aquesta vegada hem donat una 
passa més i, a causa de l'experiencia anterior, el mateix im
pres per ficar-se al cens també ha servit de sol.licitud, etc., i 
voste sap perfectament que varen venir estimacions deis 
mateixos contribuents de 16.000 milions de pessetes, que 
després varen quedar reduYdes a la meitat. Aquesta vegada 
tenim estimacions del 90 de 4.000 milions de pessetes, pen
sam que seran 9.000 milions. 

De manera que no hi ha hagut cap retard per a cap 
contribuent, i jo li recordaré una anecdota del 89. A tots els 
Ajuntaments anava bé, no- passava res, pero n'hi . havia un 
molt redurt, deis darrers repescats, que cada quinze dies de
ia a la premsa: No ens paguen! No ens paguen!, i eren 34. 
No ens paguen? No pagAvem el batle ni vuit més, perque 
no els havíem acceptat la valoració. De manera que voste 
en aquest moment té una LIei de Procediment Administra
tiu, i aquelles persones que no han cobrat, que no són al 
cens, que reclamin i veurem les coses ciares. 

En definitiva, no hi hagut obstrucció, hi ha hagut un 
intent de suplementar un crectit que ens faltava i després, ni 
més ni manco, una transparencia que es reflectirA en les 
compareixences al Parlament, perque nosaltres volem com
pareixer, el Parlament ens estimula. Realment el Parlament 
facilita la discussió política i nosaltres som molt partidaris 
del Parlamento Moltes grAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari CDS, .~é la pa
raula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gr<kies, Sr President. Per assenyalar breument la posi
ció del nostre Grup davant aquesta polemica, que al nostre 
judici té molt d'esteril, i ho dei m amb un cert to de lament, 
especialment en t01 aBo que representa una certa rivalitat 
entre els qui s'adjudiquen la titularitat de la presentació de 
l'ampliació del credit extraordinari de 10.000 milions de 
pessetes a la LIei 9/89, a les torrentades de rany 90. Nosal
tres no volem entrar en aquest tema, ni tan sois tenir-lo en 
compte, perque jo crec que el Govern va obrar malament 

vetant una iniciativa d'un Grup Parlamentari, i també cree 
que el Govem havia d'haver pres una iniciativa que era 
molt fAcil de consensuar amb els altres grups polftics, que 
teníem una gran disposició a acceptar una tramitació rApi
da d'una ampliació deis objectius de la LIei 90, revisant cla
rament - i si era necessari, ampliant - el cremt extraordina
ri. Jo cree que cap Grup no li hagués posat cap inconve
nient i, per tant, que aquesta rivalitat només ha produIt un 
efecte negatiu, que ha estat retardar la resolució d'un pro
blema que s'hauria d'haver solventat de manera més rApida. 

BAsicament, en línies generals, es pot dir que les postu
res del Grup Parlamentari SOCIALISTA i del Govern són 
una mateixa, és a dir, estendre els beneficis de la LIei de 
Credit Extraordinari de 10.000 milions de pessetes, de les 
torrentades del 89, a l'any 90. Després hi ha diferencies de 
matís que s'amaguen sota algunes ambigu'itats, que proba
blement tan soIs tio són dignes de ten ir en compte en un 
debat de presa en considera ció de totalitat, com l'ambigüi
tat del text del Govern qua n parla d'un concepte no massa 
cIar jurídicament, el de ser comptabilitzada com a dret re
conegut la xifra de 8.002 milions de pessetes, és a dir, que 
no queda definida exactament la fase comptable d'aquests 
8.000 milions de pessetes, perque no és ciar que tots siguin 
allA mateix ni que tots tenguin la mateixa garantia de com
pliment, ja que en definitiva parla m d'una estimació de des
pesa i, en aquest sentit, el text alternatiu, que també té una 
ambigüitat, perqué no s'entén molt bé, ni a la primera ni a 
la segona lectura, si pretén ampliar el credit fins als 10.000 
milions autoritzats per la llei o quedar-nos amb el que real
ment s'havia contret de l'any 89. 

És a dir, que parlam d'unes qüestions tan tecniques, 
tan estrictament comptables, que són més propies d'una 
Ponencia on es debatin clarament i s'arribi a una conclusió 
neta, que d'un debat de presa en consideració de totalitat. 
Per tant, tret d'aquests aspectes comptables, sobre el quals 
tampoc no tenim res a dir, ja parlarem en el seu moment 
sobre les dades de la tramitació, bé sigui del Projecte de 
LIei o del text alternatiu. 

És ver que el text alternatiu garanteix més control, en
cara que s'ha de dir que el text del Govern no el nega de 
manera explícita i que ens congratulam de la predisposició 
del Govern a estendre el control previst a la LIei 9/89 a 
aquest Projecte de LIei. Ho voldríem veure reflectit en el 
text definitiu - esperam que el Govern ha accepti, vista 
aquesta predisposició - i pel que fa a la resta, només afegir 
que ens pareix que ha arribat l'hora de fer un plantejament 
dins una altra orbita de coses, és a dir, que la reiteració de 
circumstAncies assenyala que a la nostra Comunitat Auto
noma és necessari un pla o un programa d'Obres Públi
ques referit fonamentalment a qüestions de carreteres, de 
gestió del domini públic hidrAulic i d'altres aspectes infras
tructurals, un programa d'obres plurianual que contempli 
les previsions d'hipotetiques futures torrentades com 
aquestes, perque no hi ha dubte que, independentment que 
es puguin fer amUisis atribuint a uns hipotétics canvis cli
marics les dificultats que passen les infrastructures de la 
nostra Comunitat Autónoma cada vegada que hi ha pluges 
extraordinAries, no és menys cert que la responsabilitat del 
disseny d'algunes infrastructures també col.labora de mane-
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ra negativa perqu~ empitjorin eIs efectes d'aquestes torren
tades. 

En conseqüencia, nosaltres feim una crida sota la res
ponsbilitat competencial de cada Administraci6, de l'Auto
nómica i també de l' Administració Estatal, en relació amb 
eIs mitjans financers, en relació amb les competencies, al
gunes encara sota la lluita nebulosa de si corres ponen a 
una o a l'a11ra, quan nosaltres entenem que, finan~des cor
rectament, per imperatiu estatutari i constitucional, són de 
la Comunitat Autónoma, per exemple, les relatives al do
mini hidnlulic, les relatives a la totalitat de les aigües, les 
relatives a carret~res. Deixant de banda algunes temptati
ves, que nosaltres rebutjam, de retorn de competencies, 
que fan retrocedir el procés de profundització de la Comu
nitat Autónoma, es disseny un vertader pla, un vertadera 
programa d'actuació a partir de les responsabilitats de cada 
Administració, de cara a la prevenció deIs efectes per mals 
dissenys o per mals funcionaments de la infrastructura en 
les pluges extraordinaries. 

Que cada pal aguan ti la seva vela, que tates les Admi
nistracions es corresponsabilitzin perque eIs ciuta,dans no 
hagin de sofrir una vegada més - pnlcticament 'ara ja son 
anuaIs - els efectes negatius de les pluges que, més que ex
traordinAries, ara ja comencen a ser habituaIs a la nostra 
Comunitat Autónoma, i si recentment hem passat un altre 
avis, afortunadament sense conseqüencies greus per a les 
infrastruetures de la Comunitat, no es tomi a repetir en el 
futur i abordem el tema profundament. Moltes gnlcies, Sr 
President. 

EL SR PRE~IDENT:' 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

GrAcies, Sr President. De fet, en aquest moment deba
tem una proposta que parla de les pluges de l'octubre de 
I'any 90 i, contradient una mica el que acabam d'escoltar, 
els efectes de les pluges del passat cap de setmana han cau
sat uns problemes grossos, importants, sobretot en el Pla 
de Mallorca, i aixó demostra que polfticament sempre 
anam bastant endarrera del que hauria de ser una actuació 
rApida, Agil i transparent. 

D'acord amb el Sr QuetgIas, nosaltres creim que en 
aquest tema hauria d'existir una llei mare a partir d'un es
tudi, d'un programa, i que quan es produeixi una tempesta, 
en el moment en que es produeixi un problema per aIs ciu
tadans d'aquestes illes - sobretot per aIs pagesos i petits co
merciants, que són el més afectats, pero que també inelo
uen infrastruetures de la Comunitat o deIs Ajuntaments -
t01 d'una es posi en marxa aquesta llei mare, insistint en els 
criteris que el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES 
té elars, d'agilitat, rapidesa i transparencia. 

El que no pot ser és que els darrers dies de gener dis
cutim un tema del mes d'octubre passat i que, al mateix 
temps, una tramitació prevista no acabi fíns d'aquí a vint 

dies, si aquest Parlament fa via. ]0 crec que aixó és una au
tacrítica que hem de fer to18 els Grups i que el Govern 
també l'ha de saber veure i entendre, perque aquesta vega
da, quan el Grup SOCIALISTA va presentar a la Mesa del 
Parlament una proposta de lIei, el Govern es va dedicar a 
vetar sistematicament el que dei a el Grup SOCIALISTA 
en Uoc d'esmenar - a través del Grup POPULAR, del seu 
aliat UM o d'altres aliats eventuals - la proposta presenta
da. En aqueU moment nosaltres ja varem dir que alIó era 
un joc infantil; que del que es tractava era de qui tenia més 
o menys protagonisme i de veure si en hipotetiques campa
nyes electorals s'anirien repartint el talons a aquel1 pages, a 
aquell botiguer o a aque!l Ajuntament que hagués tengut 
un problema d'infrastructures a causa d'unes tempestes o 
d'unes pluges. 

Ens pareixia molt poc seriós, i maldament a la Mesa 
no hi ha mandats imperatius de cap deIs seus membres, ens 
oposarem amb fermesa que el Govern vetas la proposició 
de !lei SOCIALISTA, peró ciar, quan lIavors el Grup SO
CIALISTA du aquest debat, la veríta! és que varem quedar 
una mica sorpresos en el sentit de dir: Entre lots retardam 
les coses, el Govern no ha actuat bé, el Govern hauria de 
ser una mica més madur i hauría de partir de criteris insti
tucionals més seriosos, entenent que en qüestió de tempes
tes i d'aquestes desgrAcies s'ha de respondre, insistim, amb 
rapidesa, agilitat i transparencia, escoltar l'Oposició i cer
car el consens, cosa que també ha dit el Sr Quetglas fa una 
estona. 

El Govern no ho ha fet, la veritat és que creim que ho 
ha fet malament i que ens pareix que vertaderament no ae
tuam així com caldria. També volem insistir en un parelI 
d'altres qüestions en aquest respecte: La llei marc és im
prescindible, les pluges del passa! cap de setmana han fe! 
mal i s'han d'atendre i si hi ha tempestes, si hi ha més pro
blemes en aquestes illes, també s'han d'atendre, perqu~ el 
ciutada sempre és el més perjudicat i, sobretot, alguns sec
tors de la pagesia. 

En aquest mateix Parlament nosaltres tenguérem algu
nes iniciatives: férem preguntes al ConseIler que va contes
tar el ConseIler Adjunt a la Presidencia, sobretot perque 
sabíem que el Govern només feia valoracions de la Conse
lleria d'Agricultura i nosaltres insistíem que n'hi havia d'al
tres afer d'infrastructures urbanes, tant de particulars com 
d'Ajuntaments. El Sr Gilet va contestar que es farien, sa
bem que n'han fet, que es segueixen pautes que ens sem
bIen relativament adequades i la veritat és que si el deute 
públic s'ha d'augmentar a partir de criteris de transparencia 
i de justicia, no tenim inconvenient que es faci així. 

Feta aquesta observació general, el nostre Grup s'abs
tendra en la votació de la proposta del Grup SOCIALIS
T A, entenent que el Govern rectificara i que cercarA menys 
el protagonisme i la foto, i més la agilitat i la resoIució deIs 
problemes, tot i demanant al Govern que presenti amb ur
gencia una Ilei mare per poder actuar sempre i no tornar
nos a trabar en aquesta situació absurda de tramitar a fí
nals de gener una llei referent a pluges de l'octubre passat. 
GrAcies. 
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EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Jo havía llegit la llei i l'es
mena a la totalitat del Grup SOCIALISTA He escoltat 
amb molta atenció el Sr Alfonso, com a representant del 
Grup SOCIALISTA, que ha defensat la esmena a la totali
tat, i jo cree que ha quedat clar - ell mateix ho ha reconegut 
_ que tenia una mala informació o que tenia una mala opi
ruó, i clar, qui mal entén, mal respon, que és una mica el 
que li ha passat a ell. D'altra banda, dir que no ha dit abso
lutament res que ens hagi conven~ut per recolzar la seva es
mena i, al mateix temps, que per omissió cree que volunta
ria no s'ha tocat un tema important que es reflecteix en la 
seva esmena. 

Per un altra part, ha volgut tergiversar una mica les co
ses. Resulta que primer s'entreté l'assumpte i després en 
dóna la culpa al Govern, i, aparentment, altres Grups de 
l'Oposició pareix que han caigut en la trampa que efectiva
ment el Govern ho ha entretengut a posta, cosa que no és 
absolutament justificable per una raó ben senzilla: perque 
el Govern no és beneit i no li interessa retardar el paga
ment ni que hi hagi protestes per retards. Es tot cas, aixo 
interessa a l'Oposició"() li -pot interessar a vQste, pero mai 
al Govern, o sigui que en aquest tema no hi valen rondaies. 

Crec que el Conseller ha explicat amb una claredat 
meridiana que no hi ha 2.000 milions més de deute, és a 
dir, que no passam a 12.000, sinó que ens quedam amb els 
10.000. Encara que aquesta vega da estam d'acord en la 
quantitat - no com l'a11ra -, per molt que es vulgui, per les 
raons tecniques que s'han explicat clarament aquí, no es 
poden consensuar les dues postures. L'altra vegada, quan 
varem discutir la llei, deiem que el Govern destinaria - o 
farien autoritzar a fer-li credit - fins a 10.000 milions de 

pessetes. A aquest Diputat que parla li va tocar discutir, 
també aquí, i ens trobarem amb la paraula "fins a" 10.000 
milions de pessetes. Pareixia que aquesta paraula no es vo
lia entendre: eren 10.000, eren 10.000, eren 10.000, quan en 
realitat deien i repetesc una vegada més "fins a 10.000". 
L'Oposició deia que bastaven 6.000, pero no varen bastar; 
manco mal que no els férem cas, perque haguéssim quedat 
penjats, pero també es ver que 10.000 sobraren i que basta
ren 8.002. Per tant, si bastaren 8.002, el Govyrn, honest i 
honrat, va fer el que pertocava amb transparencia i va liqui
dar el pressupost amb 8.002. 

Si s'ha liquidat amb 8.002, el que ha de fer ara és de
manar aquests 2.000 que necessita. Ja he dit que coincidfem 
en la quantitat, aquesta vegada el Grup SOCIALISTA ho 
deu haver estudiat més bé que la passada, no s'ha equivocat 
de tant, hem coincidit més, de manera que la so lució no és 
l'esmena a totalitat del Grup SOCIALISTA, sinó que ha de 
fer el que diu el Govern: autoritzar que es facin 2.000 mi
lions més de pessetes de deute, perque els altres varen que
dar liquidats, i aixo ho ha explicat perfectament el Conse
iler i també ha quedat clar que el Portaveu SOCIALISTA 

tenia una confusió en aquest tema, perque deia que eren 
2.000 més i a la seva segona intervenció ha reconegut que 
efectivament només eren aquests 2.000 que el Conseller ha 
explicat claríssimament. 

Aleshores, ja no és una qüestió de divergencies, sinó 
que veim que no podem admetre l'esmena a totalitat del 
Grup SOCIALISTA, perque si ho féssim no es podria com
plir aquest objectiu, perque el pressupost del 89 es va liqui
dar amb aquest 8002 milions de pessetes, pero tanmateix hi 
ha tema que aquí no s'ha tocat, que en parla l'esmena a to
talitat del Grup SOCIALISTA i jo també vull esmentar de 
passada, que és el seu famós article 2. 

Aquest article, a part de prioritzar les opercions d'in
frastructures i una serie d'inversions, diu que la determina
ció d'aquestes zones prioritaries es discutira i determinara 
per la Comissió ct'Ordenació Territorial del Parlament de 
les Illes Balears. Aleshores aixo no esta bé. Quan en una 
Administració, els funcionaris, els enginyers, els metges es 
dediquen a fer discursos polítics i a crear poHtiques, mala
ment funciona l'Administració, i quan en un Parlament -
ha he dit altres vegades - els seus polítics i els seus Porta
veus es dediquen afer línies ¡afer feines de funcionaris, de 
tecnics, d'enginyers o de metges - afortunadament de met
ges n'hi feim poques - aquell Parlament no pot funcionar 
mai bé. 

Aquest article 2 de la seva esmena a totalitat - que no 
ha anomenat, i aixo m'ha preocupat, perque vol dir que 
aquesta era la vertadera in ten ció de l'esmena - vol destinar 
al Parlament una vegada més tasques executives que no li 
corresponen, sinó que són pro pies del Govern. No sé si són 
unes certes ansies de poder, pero en tot cas aixo no s'ha de 
fer mai vía llei ni via subterfugi d'esmena a totalitat, sinó 
que s'ha de fer honestament, perque el qui dóna el poder 
sempre és el poble, i ara venen les eleccions. Moltes gracies. 

El SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller d'Economia i Hisenda, Sr 
Forcades. 

EL SR CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(AIexandre Forcades i Juan): 

... pot interessar als Grups Parlamentaris, pero vuIl 
que quedi constancia que la tramitació parlamentaria d'a
quest Projecte de Llei, d'aquesta Proposició de Llei, no ha 
aturat mÍnimament cap dret de cap ciutada, és a dir, que 
aquest Conseller mai no ha tengut en absolut cap problema 
amb el Parlament i manco durant aquesta tramitació, per
que la Llei de Finances i la Llei de Pressuposts Generals 
del Regne d'Espanya dóna suficients solucions perque aixo 
no passi. De manera que no s'ha aturat cap expedient de 
des pesa, cosa que no significa que a vegades no s'hagin de 
consensuar les coses i, "a toro pasado" - no sé com dir-ho 
en mallorquf -, jo li diria al CDS que efectivament ho haví
em d'haver consensuat, pero és molt facil, hi ha molta gent 
que escriu "a toro pasado", per bé que no tan facil com deia 
el Portaveu del Grup NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, és a dir, que jo voldria ter una reflexió al Sr Sena 
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dient que una cosa és que jo accepti consensuar, com deía 
el CDS, i l'altra que es pogués fer d'aquella forma. 

Jo empre he ad mira t e l e u Grup perque defensa la 
puritat ad minis trativa, cree que les coses s'han d'intentar 
fer bé i a mi aquest lema m'Ila creat molts de problemes. 
Quant a aquest COntingul d'ingr ssos, jo no parlava de des
peses, dcia que, com que havia con tret 8.000 milions de 
pessetes d'ingrcs O , nO podia arribar més que fins a 8.000 
miJions de pessetes d cJ es peses, i per al lra pan, en aquest 
momenl, ja és que cns trobam en Iiquidació, pero quant al 
suplem Illja podria haver-hi cls dublCS d si hagués el 90 o 
el 91, de manera que, complablemem, el lema més delicat. 

En darrer 110c, no sé si amb una llei; del que no hi ha 
duble, per exemple, és que el Sr Quetglas ha <lit un lema 
del qual no hem parlal, pero sobre el qual també coincí
dim, igual que a mb vOSt~, i és que per la mateixa lramitaci6 
comprable d'un crMit extraordinari no hem aplicat bé els 
plurianuaIs. De manera que en aquest moment podrfero dir 
que ens falta informació comptable, que la lenim, pero que 
seria millor per a vost~ si fos COmptable, perqu~ per la ma
teixa essencia del crMil no s'han fet els plurianuals com és 
costum fer-los. Els plurianuals es faren i els informarem, 
perque jo cree que realment vost~ han rebut informació de 
la ConseIlería d'Obres Públíques, pero és millor que apare
gui en la forma acostumada. 

Hi ha una so lució diríem molt faci! per afrontar un te
ma com aquest, que és la mateixa Llei de Finances, el ma
teix inici de la tramitació o fins i tot posar qualque partida 
ampliable, pero no hi ha dubte que estic d'acord amb els 

. plurianuals i cree que la demanda d'una Ilei mare al manco 
ha de ser motiu de reflexió. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica i per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí. He de rectificar una cosa, Sr Conseller: Almanco 
estam d'acord en dues coses í és que la Ilei marc que es po
dria fer per a situacions no només de p'uges, sinó de catru;
trofes, seria una llei interessant dins aquesta Comunitat 
Autonoma, i també que la Llei de Finances lí permet d'ae
tuar. Óbviament no és tan dolenta, la Llei de Finances; lí 
permet d'actuar igual que li permetria fer-ho la Llei Gene
ral Pressupostaria, i no entrarem en més debat perque no 
crec que valgui la pena. 

Crec que han quedat molt clares dues coses: En primer 
Iloc, que el Govern no va valer que es tramitas la Proposi
ció de Llei del Grup SOCIALISTA per les raons que fos
sin; jo tene la meya interpretació i l'he dita, tal vegada el 
Govern en té una altra, no hi havia cap problema quant al 
tema deIs 10.000 o deIs 8.000 milions, també crec que ha 
quedat perfectament clar que és una qüestiÓ t~nica que 
només figurava a I'Exposició de Motius, com també ha que
dat clara la voluntat del Govern, que ja veurem si es mani
festa quan no s'aprovi l'esmena a totalitat de tornar inclou-

re un anicle 4 dins aquest Projecte de LIei, ja veurem si 
s'accepta o no. M'agradaria molt que s'acceptas; arnés, vos
te ha donat paraula. 

Volía dír dues coses al Sr Capó: Hauria de llegir la 
Llei de Crectit 9/1989; no diu "fins aH, diu exactament "s'a
prova la dotaciÓ d'un crectit extraordinari dins l'estat de 
despesa del Pressupost Genera l de la Comunitat Autono
ma de les IlIes Balears del 1989 per un impon de 10.000 
milions de pessetes", no diu "fins a", diu "de 10.000 milions 
de pesseles". 

El segon tema, Sr Capó: E l Parlamcnt no ha de gover
nar, peTó en teme:; pres upo laris ha de discutir prioTita!.s, 
que és e l que diu aqu 1 anicle. No ho he tlit perque cregui 
que ho hagi cJ 'amagar, sinó perquc cm pareix una cosa ran 
obvia que el Parlamenl discuteixi amb el Govern les priori
lalS cJ'actuació - que e n definitiva és el que feim en cls Pres-
UpOSlS, discutir les priorilaLS d'actuació i, logicament, si el 

Govern lé majoria, guanyen les del G vern - em pareix tan 
obvi, repetesc, que no feja falta discutir-ho. És una de les 
feines més imporlants d'un Parlamem, disculir les priori
la ts d'actuació del Govem, perque La feina important d'un 
Parlament és discutir els pressuposts, i els pressuposts són 
priorilat d'acluació. M'agradaria que ho entengués, Sr Ca
pó, perque precisamenl la tasca important d'un Parlament 
és discutir les priorilats d'actuaci6, no actuar, que és la fei
na del Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Procedeix sotmetre a votació l'esmena a la totalitat ob
jecte d'aquest debat. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena a la 
totalitat presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 
al Projecte de Llei núm. 1704/90, de pluges extraordinaries 
d'octubre del 1990, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. VOlS en con
tra, 29. Abstencions, 10. Queda rebutjada l'esmena a la to
talitat que acabam de sotmetre a votació. 

Sres i Srs, Diputats, s'aixeca la sessió . 
• :\ {j 

II.- Ij~ DEBAT 1 APROVACIÓ DEL DICTAMEN 
DE LA GtMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I 
GENERALs SOBRE LA PROPOSICIÓ DE LLEI R.G.E. 
926/90 DE REFORMA DE L'ESTATUT D'AUTONO
MIA PER A LES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. Recomen~ la sessió. 
L'Ordre del Día que s'ha repartit oportunament a les Sres i 
Srs Diputats té un sol punt, que és el debat i aprovació, si 
pertoca, del Dictamen de la Comissió d'assumptes institu-
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cionals i generals sobre la Proposició de Llei núm. 926!90, 
de reforma de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears. 

Abans d'entrar a debatre les esmenes als articles que 
es proposen de ser modificats de l'Estatut d'Autonomia de 
les Illes Balears, passarem a debatre les que demanin que 
s'incorporin com a modificacions als articles 1, 3, 4 i 9, d'a
cord amb l'esmena 1963 del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES i la núm. 1 del Grup Parla
mentari d'UM. Per defensar aquesta es mena del Grup Par
lamentari d'UM, té la paraula el Diputat Sr Miquel Pascual 
i Amorós. 

EL SR PASCUAL I AMOR6s: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

L'esmena que defensaré és a l'article 1, per tant d'un 
gran contengut poHtic. Es pot dir que té tres aspectes a di
ferenciar: el primer corres pon al paragraf primer i els altres 
dos, al paragraf segon de l'article actual. 

El tex! del nostre Estatut diu "el poble de les Illes Ba
lears, com a expressió de la seva identitat histórica, etc., 
etc.", i l'esmena que es pro posa diu "els pobles de les Illes 
Balears, com a expressió de la seva nacionalitat histórica". 
Des d'una opció nacionalista, és molt important introduir 
el terme na cionalitat dins aquest article primer. DeIs ac- _ 
tuals Estatuts d'Autonomia aprovats n'hi ha tres que el 
contenen, que són el del País Basc, el de Catalunya i el de 
GaHcia; les tres nacionalitats históriques, com s'ha dil, i jo 
vull recordar que nosaltres no som nacionalitat histórica 
perque l'avantprojecte d'Estatut d'Autonomia del 1931 no 
va arribar a bon terme. 

Per cert, tornant al terme "pobles de les Illes Balears", 
utilitzat per aquest Estatut, és un ter me que ve del temps 
de la República. Es traeta, per tant, de construir les Illes 
Balears des de la diversitat, des de la personalitat de cada i
lla, des del reconeixement que existeixen pobles distints a 
cada illa amb una voluntat comuna de fer una Comunitat 
Autónoma. La redacció actual, en canvi, quan diu "el po
ble", parteix d'una concepció uniformadora, d'una concep
ció - ho hem de dir - que creim centralista, i que, per tant, 
no s'adequa a la concepció que nosaltres tenim de l'Auto
nomia; que no hem de concebre només per a les Illes Bale
ars, sinó per a cada una de les Illes. 

El segon panlgraf que proposam diu: "El General Con
seU és la institució en que s'organitza polfticament la Co
munitat Autónoma, la qual denomina ció és de les Illes Ba
lears". Aqu[ hi ha dues coses, en primer Uoc un objectiu 
d'entroncar aquest Estatut reformat amb la nostra história, 
i en tenim antecedents. L'avantprojecte d'Estatut d'Auto
nomia, el primer redactat per a les quatre illes de Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera, també deia que el Gran i 
General Consell era la institució de govern de l'arxipelag. 
Nosaltres no varem pro posar General Consell amb la con
vicció que no podia ser d'altra manera, sinó que precisa
ment varem fer un esfor~ de sfntesi per respecte a les altres 
illes i varem manifiestar repetidamenl dios Ponencia que 
als d'UM ens agradaria mol! Gran i General Consell, com 

diu l'avantprojecte d'Estatut d'Autonomia del 31, tant el 
primer que es va fer com el de Mallorca i Eivissa, que es va 
fer posteriorment, quan Menorca es va despenjar del pro
cés. 

Per que deim General Consell? Senzillament perque a 
Mallorca hi havia el Gran i General Consell, a Menorca hi 
havia el Savi i General Consell i a Eivissa hi havia el Gene
ral Consell, i el comú dels noros d'aquestes tres institucions 
és General Consel!. Ara bé: D'aixó nosaltres no en feim 
una qüestió de gabinet, era un nom a posar damunt la taula 
per discutir. Em pareix que exceptuant al Grup NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, no ha semblat oportú als al
tres Grups Parlamentaris proposar un nom per al conjunt 
de les institucions, com fa l'Estatut Catala, per exemple, 
quan parla de Generalitat, que és el conjunt de les institu
eions de la Comu/litat Autónoma de Catalunya, o quan es 
parla de la Generalitat Valenciana en el mateix sentit, és a 
dir, que no hem tengut prou resso perque aixo s'hagi discu
tit. Fins i tot nosaltres varem parlar que la Universitat ho 
estudias, peró per raons de temps es va dir que no i ara ho 
volem dur a debat i a reflexió. 

El tercer tema és més greu, i és el nom de la Comuni
tat Autonoma. En aquests moments jo record el Projecte 
de Llei de Patrimoni que va entrar el Govern Balear en 
aquest Parlament i hi havia repetides potser cent vegades 
les sigles CAIB. Sres i Srs Diputats, nosaltres som una 
CAlE. Jo pens.que hem trobat el nom més adequat per de
gradar la nostra mateixa essencia, i aquest nom no és una 
ocurrencia del Grup Parlamentari UM ni del Diputat que 
els parla. El nom que es proposa - el d'Illes Balears, supri
mint Comunitat Autónoma de davant - és un nom que a la 
primera reunió que es va fer, fa ben bé tres anys, a la sala 
del Senat, quan la Ponencia redactora va comen~r a parlar 
de la reforma de l'Estatut, hi va haver unanimitat a consi
derar la necessitat d'establir una vegada per a sempre el 
nom de la nostra Comunitat Autónoma, que és el d'Illes 
Balears. 

En vista de tot aixó, com que jo pens que és el més im
portant que he dit - bé, per a nosaltres tal vegada el tema 
de la nacionalitat ho sigui més, peró no tenim esperances 
que s'aprovi - proposarem una transacció i si s'accepta la 
seva votació, retiraríem aquesta esmena en conjunt. La 
transacció seria al paragraf segon d'aquest artic1e 1 que, on 
diu "la denomina ció d'aquesta sera la de CAlB", hauria de 
dir "la denominació d'aquesta sera la d'Illes Balears". La 
gran majoria d'estatuts, per exemple els de Múrcia, Catalu
nya, País Base, Galfcia, Andalusia i d'altres que són aquí, 
tenen el nom que corres pon a la Comunitat. N'hi ha alguns 
amb problemes, com per exemple la Comunitat Valencia
na, que és un nom híbrid que va ser fruit d'un pacte, peró 
en general tots donen a la seva Comunitat el nom que li 
correspon, i el nostre no ho fa. Per tant, jo presentare al 
President aquesta es mena transaccional perque, si ho troba 
bé, demani als Grups Parlamentaris si es pot votar. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 1963 del Grup ParlamentariNA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, té la paraula el Porta-
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veu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr President. Sres i Srs Oiputats. 

En comenr;ar el debat de les esmenes al text, al Dicta
men que va sortir de Comissió d'Assumptes Institucionals 
d'aquesta Cambra, cree que és de justicia establir una qües
tió previa. El debat que feim ara no és un debat inútil, no 
és un debat que pugui ser sotmés - almenys per a un grup 
nacionalista i d'esquerres - a criteris d'oportunitat política. 
És cert que en aquests moments, atesa la conjuntura políti
ca actual, la iniciativa legislativa que - si avui s'aprova - du
rem davant les Corts Generals té molt poques possibiJitats 
de reeixir, d'anar endavant, peró tanmateix la nostra obliga
ció de parlamentaris, la nostra funció com a representants 
deis pobles de les Illes Balears és la de fer una feina serio
sa, la de realitzar una anaIisi detinguda de les propostes de 
les esmenes del text que avui debatem i d'intentar, amb el 
compromis de tots - i quan die de tots, die de tots i de totes 
- que tengui exit davant les Corts Generals Espanyoles. 

Oit a<;ü, analitzem el: punt de partida, que en part coin
cideix amb el que ha manifestat el Portaveu del Grup 
d'UM. Nosaltres consideram que una nació poHtica és un 
fet de consciencia indulda i un fet de Ueialtat més o menys 
voluntariament assumit, que existeix quan hi ha un bloc de 
població en forma de societat (complexa, si voleu), que es 
percep a si mateixa en el seu territori, concebut com un "10-

cus", com un Uoc maxlm d'identitat i també d'oposició. És 
per a<;ü que un ciutada O ciutadana que visqui a Felanitx, a 
Ciutadella o a Sant Antoni de Portmany es pot sentir ger
ma i düerent del d'un altre poble de la mateixa illa, i és cl'a
questa manera que un ciutada o ciutadana de Menorca, 
d'Eivissa, de Mallorca o de Formentera es pot sentir i es 
sent germa i a la vegada diferent deis altres d'aquest arxipe
lag. 

O'aquesta manera, creim que és molt adequada a la 
consideració de diversitat que representa sempre un arxipe
lag, "els pobles de les illes", i és que la unitat que som - per
que aquest arxipelag som una unitat - també admet, també 
tolera la diversitat, la pluralitat que és perceptible, que és 
real. Voler negar les evidencies és un rpal exercici polític, al 
nostre entendre; per a<;ü nosaltres proposam en aquesta es
mena que el redactat de l'article 1 de I'Estatut es modifiqui 
en aquest sentit de pluralitat. No hem entrat a considerar 
la nacionalitat historica a les Illes Balears perque entenem 
que el procés de construció de la nacionalitat és un procés 
obert; un procés que, com deia Renan, és un plebiscit de 
cada dia i, en conseqüencia, pensam que és millor mantenir 
la idea d'identitat histórica. D'altra banda, el concepte de 
nació és molt més ampli que el que ens duria a considerar 
strictu sensu les Illes Balears. 

Als Diputats i Diputades d'Eivissa i Formentera, i su
pOs que també als altres d'aquestes illes, no els sera alie un 
gran poeta eivissenc, MariA Villangómez, ni tampoe un po
ema magnffic que jo voldria que to18 reflexionessin aquí i 
ara per acceptar l'esmena que presentam els Grups NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES i d'UM. És una imatge 

d'un estol que torna de la guerra de Troia, tots han ajuntat 
els seus esforc;os per lluitar a Ílion, són grecs, quan es tro
ben dins el vaixell recuperen el seu dialecte, han parlat tots 
en grec - han parlat en catala, si voleu - i després, quan són 
dins el vaixeU d'Eivissa, les modalitats eivissenques, les ma
llorquines, les menorquines o les formeterenques. Tots han 
ajuntat l'esfore; comú en un sol objectiu, el del pacte que 
els ha unit, i ara tornen a les seves iHes i tornen a ser qui 
són. 

O'aquesta manera cree, ido, que si fóssim sensibles a 
aquestes paraules de Maria Villangómez, acceptarfen la re
forma de ¡'Estatut que canviés un senzill s.ingular uniforma
dor per un plural tolerant recollint la diversitat de tots. 
Una nació, d'altra banda, no és una Comunitat Autónoma, 
no pot ser redu"ida a una Comunital Autónoma. Quan es 
diu que la denominació d'aquesta sera Comunitat Autóno
ma de les Illes Balears, no repetire els arguments que ja ha 
expressat el Sr Pascual, peró tanmateix els vull reforr;ar en 
aquest sentit: que una nació no pot veure's redulda a una 
autonomia de tercera divisió, si em permeten l'expressió. 

Em sembla que Camilo José Cela ho deia emprant una 
dita molt espanyola. Ser de tercera, en espanyol significa 
ser poca cosa, i deia, en una cranica d'un accident ferrovia
ri: "pero todos los muertos afortunadamente era de terce
ra". Salvant la "boutade" d'aquesta frase de Camilo José 
Cela, nosaltres volem una Comunitat Autonoma digna, 
amb totes les competencies, A<;ü vol dir que tinguem una 
Hisenda propia, un model d'ordre públic, un equilibri terri
torial formulat a través de les institucions insulars i amb 
una relació concreta amb l'Estat - que no hi hagi una admi
nis!ració periferica que dupliqui els esfor~s administratius 
i també les despeses - i un nou impuls cultural i lingüístic, _ 
que és tan necessario 

Per a0 creim que no és fer retxes damunt la mar pro
posar la reforma de l'Estatut en una qüestió tan gen~rica 
com l'article 1, Oisposicions Generals, perque en aquest ar
tiele hi ha tota una qüestió de fons, hi ha tota una voluntat 
poHtica, hi ha tota una concepció de la Comunitat Autóno
ma que nosaltres avui voldr[em veure recoHida unanime
ment per aquesta Cambra, preeisament per donar fo[(;a a 
les aspiracions autonomiques deIs pobles de les Illes Bale
ars . Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari CDS, té la pa
raula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes grAcies, Sr President. Des del Oebat de la presa 
en consideració de la reforma de l'Estatut, el nostre Grup 
Parlamentari ha defensat que aquest hauria d'estar emmar
cat i limitat per all0 que estableix l'article 148.2 de la Cons
titució Espanyola, que fa referencia a la reforma de I'Esta
tut una vegada que hagin transcorregut cinc anys de la seva 
vigencia, per tal d'ampliar successivament les seves compe
tencies dins el mare establert a l'article 149. 
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Nosaltres entenem que aquesta és la refer~ncia consti
tucional, la refer~ncia jurídica i política que tots hem es
mentat successivament - bé, no tots, hem de ser estrictes en 
l'adjudicaciÓ de postures, diguem majoritAriamem - per 
justificar la nostra postura de recolzamem a la reforma es
tatutaria. En conseqü~ncia, ja des del principi nosaltres va
rem intentar fins i tot que aquest Plenari donas un mandat 
imperatiu a la Comissió redactora de la reforma de I'Esta
tut, marcant unes línies que al nostre parer haguessin 
orientat d'una manera més efica~ i més rapida la feina de la 
Pon~ncia per reformar I'Estatut en el sentit contengut a 
l'artic1e 148.2 de la Constitució. 

En principi, per tant, nosaltres no som partidaris de la 
revisió de les disposicions de canlcter general, de la part 
dogmatica, de la part de ,'estructura institucional basica de 
la nostra Comunitat Autonoma, i molt manco en aquelIs 
aspectes que poden fer referencia, com veurem alllarg d'a
quest debat, a algunes qüestions que gairebé plantejarien la 
necessilat d'una reforma constitucional. Aild que nosaltres, 
tot i acceptant que eIs esmenants poden haver exposat, com 
han fet realment, raons atendibles i certes, en principi no 
votarem a favor d'aquestes correccions; si de cas, només de 
la transacció oferta pel Portaveu d'UM en re la ció al canvi 
de nom, que podria considerar-se no massa més que un 
canvi de redacció, quasi qua<;i un canvi d'estil, i m'explicaré. 
És I'article 1 que defineix les Illes Balears com a Comunitat 
Autónoma; per tant, després, la pervivencia de la Comuni
tat Autonoma com a part integrant substantiva del nom, 
probablement hi sobra. Ales h ores , en aquest sentit, per 
descomptat que nosaltres oferim la nostra v~nia a la trami
tació d'aquesta transaccional, i fins i tot també estaríem 
disposats a votar-ho amb aquest caracter excepcional, per
que no ha consideram massa més que una qüestió d'estil. 

Amb aixo, Sr President, queda fixada la posició del 
nostre Grup sobre el conjunt d'esmenes que fan refer~ncia 
a altres reformes estatutaries que van més enlhl de l'am
pliació competencial i de la reforma del funcionament ins
titucional en allo que quasi vuit anys d'autonomia han de
mostrat que suposen disfuncions en les relacions interinsti
tucionaIs de la nostra Comunitat Autonoma. Tret d'aixo, el 
nostre Grup no estA per la reforma de l'Estatut en la seva 
part dogmatica, en la part de Disposicions Generals, en la 
part que conté les institucions bAsiques de la nostra Comu
nitat. Moltes grAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCW.JST A, té la 
paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

En aquest primer intercanvi dialectic sobre la reforma 
de I'Estatut, sembla que han sortit a debat determinats 
principis. Simplement, en nom del Grup SOCIALISTA, jo 
voldría manifestar que convé no donar una dimensió que 
no tenen a determinades disposicions estatutAries. S'ha dit, 
per exemple, que la denominació de Comunitat Autónoma 

de les, Illes Balears ve a ser com una mena de degradació. 
Senzillament, hem de repassar la Constitució - és un exerci
ci saludable de lectura - i recordar que el seu articIe 143 diu 
que les províncies limítrofes que tenguin característiques 
historiques - el cas de Catalunya -, culturals i económiques 
comunes, els territoris insulars - el nostre cas i el de Cana
fíes -, les províncies d'entitat regional historica, etc., po
dran accedir a l'autogovern i constituir-se en Comunitats 
Autonomes. 

Som una Comunitat Autónoma, aquesta és la figura 
constitucional. Que ens vagi bé la denominació, que voldrl
cm que fos una altra, que no acceptant aquesta denomina
ció volem dir que si no ens deim Comunitat Autonoma sig
nifica que som més que els que són Comunitat Autónoma, 
tot aixo són simples joes d'artifici. Realment hi ha dues fi
gures constitucioaals molt cIares: la figura de la Comunitat 
Autonoma estricta, prevista a l'articIe 143, i després, llegint 
amb atenció la Constitució - cosa que convé que facin -, la 
Disposició Addicional Primera, que parla deIs drets histo
rics deis territoris forans. Per que? 

Aquest Diputat és un simple afeccionat a la história, 
no massa més, pero aixo també li dóna uns certs avantat
ges. Que hi ha darrera un territori foral? Hi ha un pacte, hi 
ha un pacte amb la Monarquia, no amb l'actual, sinó ja 
amb la del segle XIX, i aquest pacte és el que determina les 
pcculiaritats históriques, els famosos drets históries, els tex
ts histories deIs casos del País Basc i de Navarra, perqu~ hi 
va haver un pacte amb la monarquia i, entre altres coses, 
varen obtenir un respecte - no es va crear res nou - per a 
unes determinades formes d'autogovern, entre d'altres un 
determinat sistema fiscal. Als altres territoris de I'Estat, on 
va actuar el sistema centralitzat del segle XIX, no hi va ha
ver pacte, i avui, a partir de la Constitució del 1978, aquests 
altres territoris, els que no són forals, accedeixen a I'Auto
nomia constituint-se en Comunitat Autónoma. Aquesta és 
la realitat constitucional, així d.e simple. Per tant, creim que 
certes lectures que darrera les paraules Comunitat Autono
ma hi ha com una voluntat de degradar una nacionalitat, 
són una cosa realment imposada, que no són realment de 
rebuto 

Tema nacionalitat o no nacionalitat. Aquí jo voldria 
fer una lectura, una mica d'interpretació de texto ¿Per qu~ 
el Grup més nacionalista d'aquesta Cambra, el Grup NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, no reivindica la paraula 
nacionalitat, mentre que un altre Grup Parlamentari, que 
del regionalisme ha passat a diluir-se lentament dins el 
Grup POPULAR, reivindica nacionalitat? És una qüestió 
molt curiosa. Que passa? S6n una nacionalitat, les I1Ies Ba
Icars? 

Sr Pascual, com a Portaveu del Grup d'UM: ¿Han fet 
la reflexió teorica suficient, voste i el Grup en nom del qual 
parla, per fer aquesta afirmació? Han assumit realment que 
aixó sigui així? ¿Ho tenen assumit determinades forma
cions, sobretot de les Illes Menors, que reivindiquen molt 
forl les seves cornpetencies i el paper deis Consells Insu
lars, a l'hora d'afirmar que totes les Illes Balears - exclosa 
ja la denominació de Comunitat Autónoma - s'afirmen 
com una nacionalitat amb la capital Palma de Mallorca, seu 
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del Parlament i del Govem? Pot afirmar que aixo és secun
dat pel sector dinem de la dreta? Ja sabem que l'esquerra 
té un altre punt de vista, que, curiosament, no plantegen 
els nacionalistes. Veu com realment les coses sÓn una mica 
més complicades? 

Recuperació de denominacions historiques. General 
Consel!. Li he de dit abans que, d'acord amb la ConstituciÓ, 
aixo no és un acte de recobrament historic. Hi ha un text 
constitucional que parteix del fet que l'Estat Espanyol no 
és, afortunadament, un sistema unitari tipus frances, sinÓ 
que hi ha una voluntat que les cultures i les formes d'auto
govem que havien estat negades tomin a accedir a l'auto-., 
govern, que reconeix llengües i cultures que han sobrevis
cut a la pressiÓ centralista i que ens du a recobrar o a ini
ciar un procés d'autogovem a través del fet de constituir-se 
en Comunitats Autonomes. 

Ara bé, quan aquí es treuen elements de tipus historie, 
convé venir ben documental. El Sr Roman Piña, que quasi 
quasi és un idooleg institucional del Grup POPULAR, al 
seu trebalI sobre la Diputació Provincial de Balears, diu 
que la Diputació Provincial - eit de memOria, perO no cree 
equivocar-me - va ser la 'primera institució de tipus interin
sular que es va crear a les mes Balears. Abans no hi havia 
cap institució comuna a totes les illes, les illes cooperaven 
en qüestions vitals. Quines eren? Menjar i afrontar els 
atacs de l'exterior, pero eren societats absolutament dife
rents. Si repassam els llibres de població fins als segles XIX 
i XX veurem com la presencia de mallorquines a Eivissa i a 
Menorca és molt petita, la d'eivissencs i de menorquins a 
Mallorca - sobretot el cas d'Eivissa, que es troba molt més 
incomunicada - és absolutament irrellevant, eren societats 
absolutament allunyades, no tenien cap institució comuna, 
la Diputació Provincial va ser la primera, pero que fa? Aju
da a unir? No, perque crea un sistema centralitzat. Les llles 
Menors se sen ten ofeses, se senten marginades - moltes ve
gades amb raó, tot s'ha de dir - i aleshores l'experiencia és 
nefasta: es crea un sentiment d'agravi comparatiu que enca
ra dura. 

Per tant, deixem-nos de denominacions historieistes 
tretes a rotlle d'una forma absolutament improcedent, per
que aquest Consell General, suposada institució de Govem 
per a tates les Illes, és realment un fantBsma. Cada illa fun
cionava d'una manera autOnoma; els casos de Menorca i 
d'Eivissa, més que conjunts de municipis, com els veim ara, 
en reaJitat eren un municipi, per aixo a Eivissa es diu vila, 
és a dir, el cap del municipi eivissenc era Vila, com també 
anomenam Eivissa. La historia s'ha de treure, repetesc, pe
ró s'ha de venir aquí amb la documentació realment perti
nenl. 

Poble o pobles? Per que l'Estatut diu poble? No és 
que l'Estatut negui la diversitat, per favor: "Les Illes Bale
ars", l'Estatut comen~ aro, no comen~ dient "el poble", 
diu "les Illes Balears", hi ha un plural, i al segon paragraf 
del preambul, que diu "en aquest moment historie - que va 
ser el 83 - en que Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 
inicien el procés cap a tal i taln

, s'anomenen totes les illes. 
Perqu~ diu "el poble"? Perqu~ aixo és una assemblea legis
lativa i darrera una assemblea legislativa hi ha una col.lecti-

vitat, amb moltes matisacions, perque hi ha societats dife
rents, pero de la mateixa manera que la Constitució no diu 
"els pobles de tal, tal i tal elegiran els seus representants", 
sinó que diu "la nació espanyola", i nació, en definitiva, his
toricament, és ellloc on un ha nascut, no és massa més, i el 
conjunt de ciutadans de l'Estat Espanyol voten i elegeixen 
les Corts Generals i el conjunt de ciutadans de les Illes Ba
lears - del poble de les Illes de les IIles Balcars - elegeixen 
l'Assemblea Legislativa de les Illes Balears, que és, Sr Pas
cual, Sres i Srs del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, I'assemblea legislativa que preveu l'article 152 de la 
Constitució. 

Crec que si hi hagués motius de fons per introduir un 
canvi, realment el podríem afrontar, pero, francament, en 
aquest cas hem feta bona la dita de no deixar les carreres 
vel1es per les novelles. Ens trobam en un camí, aquest camí 
no ha funcionat malament i es fan esforc;os per conjuntar 
aquestes illes a través de J'exercici de ,'AutOnomia. Aques
tes propostes que es fan aqur. per tant, no ignificarien rc
alment una aporlació positiva no juslifícarien un canvi d'u
na eina tan delicada i que v.a costar tant d'obtenir com l'Es
tatut d'Autonomía de les Illes Balears. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados. 

No es la primera vez que tratamos de la reforma del 
Estatuto en un Pleno, concretamente me parece que es la 
tercera. Primero se constituyÓ una Ponencia para estudiar 
la conveniencia de esa reforma, después determinados di
putados de cinco Grupos Parlamentarios presentamos una 
proposición de ley de reforma del Estatuto, volvimos a dis
cutirlo, y hoy traemos ya esta Proposición de Ley materiali
zada en un Dictamen de Comisión. Por eso 10 que vaya de
cir aquí supongo que a nadie le va a sonar a nuevo, y lo que 
vaya decir, para ahorrar tiempo y trabajo a los Sres Dipu
tados, quiero hacerlo extensivo a todo el Título 1. 

En mayo del pasado año, cuando se presentó la Propo
siciÓn de Ley de esta reforma, nosotros ya señalábamos que 
el Título 1 contenía fundamentalmente declaraciones de 
principios generales - así se titula: Disposiciones Generales 
- y también los elementos básicos, como la denominación, 
la lengua, la bandera, etc., que entonces llamábamos em
blemáticos de la Comunidad Autónoma; que la validez de 
esos símbolos era para nosotros, en esos momentos, des
pués de casi ocho años de andadura de esta Comunidad, in
dudable, y que no se habían producido rechazos importan
tes. Denominación, lengua, bandera, organización comien
zan ya, a nuestro juicio, a calar en nuestra Comunidad; es 
evidente que todos ellos pueden juzgarse imperfectos y no 
vamos a decir que nosotros los juzguemos perfectos. 

En Ponencia y en Comisión ya hemos escuchado repe
tidamente exposiciones sumamente interesantes a este res-

------------------------------------------~---------------------------------- i 
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pecto, como las que hoy nos han hecho, por ejemplo, el 
Portavoz de UM y el Portavoz del Grupo NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, pero no hay que olvidar que todas 
responden a un delicado equilibrio entre diversas posturas 
pollLicas conseguido lras muchísimas horas de discusión y 
con la intervención de un gran número de opiniones dispa
res. ¿A qué vamos a modificarlo ahora? Yo quiero hacer 
notar a los Sres Diputados que ha bastado hablar de la pri
mera enmienda, de algo tan aparentemente banal como el 
título, de si había que cambiarlo y dejar sólo Islas Baleares 
o poner delante la coletilla de Comunidad Autonoma, tal y 
como se consagra en el actual Estatuto, ha bastado eso, di
go, para provocar no sé si llamarlo un alarde de erudición 
histórica, que viene a discutir ese título , igual que el de 
Gran i General Consell. 

Por consiguiente, insisto, ¿por qué meternos ahora en 
este tema? Solamente conseguiríamos entrar en discusio
nes a nuestro juicio estériles, en apasionados debates y, en 
último extremo, provocar la desorientación de nuestros 
conciudadanos, de los que ahora, como decía antes, empie
zan a entrar en la nomenclatura, las denominaciones y las 
condiciones, en definitiva, que instituía nuestro Estatuto 
hace ocho años. Creo que son otra clase de problemas los 
que acucian a esta Comunidad y por ello nosotros anuncia
mos que no vamos a apoyar las enmiendas que se refieren a 
los artículos contenidos en el Titulo 1. Sí es verdad que hay 
dos - creo recordar que los números 6 y 7 - que están modi
ficados exclusivamente en una palabra, en lo que se refiere 
a la denominación del Derecho Civil, lo' que podríamos lla
mar enmienda de carácter técnico que nos parece intere
sante se recoja en el nuevo texto del Estatuto, pero no va
mos aceptar las otras. 

Aceptamos, desde luego, la transacción. Como Grupo 
Parlamentario no tenemos inconveniente en que se presen
te la transacciÓn propuesta por el Grupo de UM, pero 
anunciamos que nos abstendremos en su votación por las 
causas apuntadas. Respecto a los temas ya un poco más de 
fondo contenidos en las enmiendas del Grupo NACIONA
LISTA r D'ESQUERRES, no vamos a apoyarlas por las 
razones que hemos expuesto y porque, además, creemos 
que éstas en concreto se recogen en el actual artículo 9 del 
Estatuto. A la mitad del párrafo primero de ese articulo se 
dice, a propósito de las instituciones de autogobierno de 
esta Comunidad, que "inspirarán también su función de po
der público, en el sentido de consolidar y desarroIlar las co
munes características de nacionalidad de los pueblos - en 
plural - de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, así 
como las peculiaridades de cada una de ellas, etc.", de mo
do que, de alguna manera, eso está recogido en el artículo 
9. Vuelvo al principio: Eso es fruto de un delicado equili
brio que de ninguna manera quisiéramos romper ahora. 
Nada más y gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Diputat Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sres i Srs Diputats: En primer lloc, per una qüestió 
d'ordre, el que jo he dit abans és que si s'admet la votació 
d'aquesta esmena transaccional, retiraríem I'esmena d'UM; 
en cas que no s'admetés, m'agradaria que es votas l'esmena 
presentada per UM. 

Després, una intervenció molt breu per contestar di
versos arguments. En primer lloc, donar les grAcies als 
Grups Parlamentaris que han dit que donarien suport al 
canvi del nom de Comunitat Autonoma de les Illes Balears, 
CAlB, per flles Balears, perqué pens que demostren una 
sensibilitat respecte del que som, i lamentar, encara que ha 
comprenguem, que des d'altres optiques es consideri que 
ens hem de dir CAlB o Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears. 

Dit aixo, vul} contestar algunes coses al Sr Pons, que 
diu que és un afeccionat a la historia i efectivament en sap 
més que jo. Jo venc de les Ciencies , m'he passat al Dret, pe
ro encara no he arribat a la Historia, per bé que tanmateix 
li valía dir que tenc noticia que quan el Sr Pons era d'un al
tre Grup Parlamentari i va participar en la Comissió deis 
11, defensava amb vehemencia els pobles de les Illes Bale
ars , els pobles des de la diversitat, i que segurament tots els 
arguments que hem emprat jo i el Sr López Casasnovas 
han quedat petits al costat deis que llavors deia el Sr Pons. 
Avui diu tot el contrari. Que ha passat? Em pareix que era 
l'any 1985, que va anar a Madrid, i en arribar va dir "vengo 
allende los mares" i no sé que més; tal vegada hi va deixar 
el cor, a Madrid, o se'n va enamorar, i d'aquelI enamora
ment que encara lí dura pervé aquesta vehemencia sauliana 
d'ara en defensa del centralisme a les Illes Balears. 

Repetesc que jo no sé historia, pero tornant a la Dis
posició Addicional. Tercera de la Constitució, lenc entes 
que els pactes varen ser per al País Basc i per a Navarra, i 
quan la Disposició Addicional Primera parla de drets histo
rics deIs territoris forals fa referencia al País Basc i a Na
varra, pero que jo sapiga - tal vegada vaig errat i en aquest 
caS em pot corregir - no fa referencia ni a Catalunya ni a 
Galícia. Per consegüent, associar nacionalitat amb foralital, 
amb drets historics, crec que des del punt de vista historic -
valgui la redundancia - és una fal.lacia, perque jo he dit que 
hi ha tres Estatuts d' Autonomia i ha tres nacionalitats his
toriques, o almanco així es reconeix, i, per tant, no entenc 
aquesta cosa. Jo cree que s'ha confús una mica. 

En darrer terme, respecte de la Diputació Provincial, 
torn a pensar en I'enamorament de Madrid. Ja que ha citat 
el Sr Roman Piña, jo vull citar "ReculI de dad es sobre la 
bandera de les Illes Balears", que va elaborar el Consell 
General Interinsular I'any 1980 o 1981, no ha record exac
tament, i que va ser redactat per una Comissió de quatre 
personalítats de les IlIes Balears, la Sra Maria Barceló 
Crespf i el Sr Gabriel Llompart Moragues, per part del 
Consell Insular de Mallorca, el Sr Joan Marí Cardona, his
toriador, per part d'Eivissa i Formentera, i el Sr Joan Her
nández Mora per part del Consell Insular de Menorca. En 
llegiré un tros, on diu "Conclusión, que parla sobre la ban
dera i diu: 

"Per respondre la pregunta de si hi hagut mai una ban-
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dera corresponenl a les Illes Balears actuals, caldria pre
guntar-se en primer terme: ¿És que va existir mai una co
munitat política a nivell d'ancipelag?, i en segon 1I0c, en cas 
positiu: ¿Aquesta comunitat política va tenir uns símbols 
propis? A la primera pregunta s'ha de respondre que la ge
ografia física ens dóna uns preliminars positius i que la his
toria ulterior - temps deis romans i temps deIs arabs - mos
tra aquesta comurntal, com la conquesta catalna es va fer 
de forma gradual. L'expressió anterior de Regne de Mallor
ques correspondria en realitat a una comunitat, etc, etc.", i 
al final treu la conclusió que hi havia uns símbols ¡una 
bandera, i ja aprofit per parlar de la bandera: "dins l'origen 
d'aquestes constants siIl}boliques dinem que hem d'anar a 
parar al document de concessió del segelI i bandera del Rei 
Jaume 1 d' Aragó, de 1256, i de San~ 1 de Mallorca, de 1312, 
al.ludits a la nostra exposición. Per consegüenl, crec que ar
ribam una mica més enfora que la Diputació Provincial. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. En primer lloc, per dir que no 
tenim cap inconvenient a acceptar la transacció que propo
sa el Grup d'UM, independentment del sentit del nostre 
vot, si després es vota aquesta esmena, perque com prou ha 
encertat el Sr Pons, hi ha una diferencia important entre 
l'esmena d'UM i la deis Nacionalistes d'Esquerra quant a !a . 
citació del mot nacionalitat dins la seva esmena i no dins la 
nostra. Nosaltres no feim referencia al mol hacionalitat 
perque entenem que l'article 9 de I'Estatut ja parla de la 
construcció - "en el procés de la construcció de la naciona
lita! deis pobles de les Illes Balears" - i, fixin-se per on, aquí 
si que es recull el plural, un plural que nosaltres proposam 
i també voldrfem veure present a l'article 1, com ja he ex
posa! abans. 

No podem acceptar que es vulgui reduir el singular, "el 
poble de les Illes Balears", en funció de l'existéncia, consti
tucional evidentment, d'una Comunitat Autonoma per a 
totes les Illes Balears amb una sola Assemblea Legislativa 
perque entenem que a~ és un fet de caracter purament bu
rocnltic o polític, administratiu, que creim que no és un 
dogma, que no és acceptable que es vulgui donar com una 
cosa completament feta. És cert, també ho he dit abans, 
que el factor solidari, el factor de germanor entre els po
bIes de les Illes ha de preponderar, pero no podem veure 
reconeguda aquesta pluralitat a partir del fet que es parli 
de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, de 
les Illes Balears. No faltaria més, seria una distorsió geo
gratica parlar de l'lila Balear. Si som arxipelag és perqué hi 
ha diferents illes i, a més, a cadascuna d'aquestes illes hi ha 
un poble que hi viu, treballa i té aspiracions i sentiments. 

Per a~ nosaltres entenem que no es tracta de fer aquí 
i ara un debat essencialista ni nominalista. El Sr González i 
Ortea ha dit "otros son los problemas que acucian a esta 
Comunidat"; d'acord, el problema fonamental que ha de re-

soldre l'autonomía no és una qüestíó de noms, és una qües
tió de continguts. L'autonomia ha de ser una eina al servei 
deIs pobles de les Illes, pero pensam que les Disposicions 
Generals de l'Estatut són la base, la pedra fonamental da
munt la qual hem d'aixecar I'edifici autonomic i per aixo no 
podem entendre ni acceptar que siguin consíderades aspec
tes ele dogmatica. 

Tots tenim dret a canviar, efectivament. Consideram 
que han passat vuit anys des d'aquell 1 de mar~ del 1983, 
quasi vuit anys, i en conseqüencia els posicionaments polí
ties de cada Grup poden variar, és absolutament legítim, i 
hem de ser tolerants, no faltaria més, en aquest sentit. És 
una qüestió d'aniHisi polltica a cada moment, les postures 
mereixen tots els respectes, pero permetin que el Grup 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES cregui, consideri i 
vulgui deixar constancia en aquest debat que els interessos 
nacionals no són negociables i que cal expressar-Ios i defen
sar-Ios sempre i arreu. Ja sabem que a vegades són incOmo
des o simplement extemporanis, pero pensem-ho bé: l'ex
temporaneHat de les idees no és fruit de cap situació polfti
ca ingenua; és extemporania, en qualsevol cas, la hipocresía 
deIs qui volen treure profit de les situacions segons el po
der que tenen en cada moment. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia demana als Srs Portaveus si tenen 
cap objecció perqué s'admeti l'esmena transaccional que 
presenta el Grup Parlamentari d'UM. Entenent el que ha 
dit el Diputat Sr Pascual, admesa aquesta esmena, retira 
l'altra que havia mantengut. Passam a votació, ido, l'esme
na 1963 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, perque implicaria un canvi, i deixaríem per 
votar després la d'UM, si aquesta no fos aprovada. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'esmena 1963 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 10. VolS en con
tra, 48. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'esmena 
transaccional del Grup Parlamentari UM, que proposa que 
on l'article 1 diu "la denominació d'aquesta sera la de Co
munitat Autonoma de les Illes Balears" ha de dir "la deno
minació d'aquesta sera la d'Illes Balears". 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
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20. Abstencions, 33. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. 

Els articles 6 i 7 no tenen esmenes mantengudes. Sí, Sr 
López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Sr President: si no m'equivoc, als articles 3 i 4 hi ha es
menes del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Hem votat l'esmena en conjunt. N'hi al 3 i al 4, pero ja 
s'ha votat. Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

A nasal tres ens pareix que aquesta esmena no s'ha vo
tat, o no ha hem entes bé. Almanco no l'ha defensada nin
gú; no s'ha debatut, és la del catala, la de la bandera i el ca
tala, ningú no n'ha parlat aquí. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo he sotmes a debat l'esmena núm. 1963 i és la que 
hem votat. Per tant, si ningú no n'ha parlat sera que no -
n'han volgut parlar. Jo he dit: Es posa a debat l'esmena 
1963, que· conté els articles 3, 4 (9 de l'Estatut. No se n'ha 
parlal? Dones no se n'ha parlat. S'ha votat; per tant, no hi 
ha res de que parlar, perque s'ha votat i n-o la podem tornar 
a votar. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Així, Sr President, haurem votat els articles 6 i 7. Tam
bé es refereix als anicles 6 i 7, perque és la mateixa esmena. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

S'han votat 1'1, el 3 i el 4 .... (Pausa) ... Srs Diputats, 
l'esmena que s'ha votat conté tots els articles. En la seva in
tervenció, el Portaveu del Grup POPULAR ha dit clara
ment que ha feia en relació a tot el TItol 1; no obstant aixó, 
si qualcú vol parlar de la bandera i de la llengua catalana, 
aquesta Presidencia no té inconvenient a donar-li la parau
la, pero els anieles s'han votat. N9 es tornaran a votar per
que ja s'han votat; s'ha votat tota la esmena, per tant no hi 
ha 11oc. Ara bé: si valen la paraula per explicar el vot o el 
que vulguin, a aquesta Presidencia li agrada que la gent di
gui tot el que té a dir. Té la paraula el Portaveu del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, Sr Ló
pez i Casasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr Presiden!. Enlenem que la seva in lerpre ta
ció és correcta, perque és una sola esmena que aga(a lOl el 
TItol 1, les D is posicjons Generals, i jo Larobé he in Lerven
gut parlant d'aquestes Dispocicions Generals en general, si 

em permeten la redundancia, pero també és cert que dins 
aquest TItol hi havia aspectes que haurien pogut provocar 
uns debats molt més concrets. No ha estat així, jo també ho 
lament com a Portaveu i accepto la situació: Cree que l'es
mena ja s'ha votat i que seria bastant inútil produir un nou 
debat sobre una esmena ja votada. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per tant, rebutjada l'esmena, procedeix sotmetre a vo
tació els artieles 6 i 7, segons el Dictamen de Comissió, que 
es votaran conjuntament si no hi inconvenient per part de 
cap Sr Portaveu. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor deIs artieles 6 i 7 
segons el Dictamen de Comissió, es valen posar drets? 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 38. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 20. Queden aprovats els arti
eles 6 i 7 que acaba m de sotmetre o votaeió i entram en el 
debat deIs artieles contenguts en el Títol Il. Per defensar el 
vot particular que hi ha en aquest títol i per part del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr 
Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia) : 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Vist el movíment que hi ha dins aquesta sala, sembla 
que la reforma interessa quasi tant com la cultura, pero va
ja, el Grup SOCIALISTA, que es pren seriosament el que 
significa una reforma d'Estatut i el que significa una am
pliació competencial, vol entrar a fixar d'una manera molt 
elara l'actitud que tendrem davant aquest Titol lI, que es 
refereix a les competencies de la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears i a la seva proposta d'ampliació vía refor
ma d'Estatut, aixo és molt important. 

S'ha dit moltes vegades que dins aquest Parlament els 
socialistes tenim una actitud en re la ció amb l'ampliació 
competencial que difereix deIs acords que varem prendre 
en el nostre Congrés Federal. Aixo és absolutament fals, i 
cree que ha vaig dir molt abans d'aquest Congrés Federal, 
perque el mateix sentit comú ens dicta que l'entramat, l'or
ganització territrial creada a partit de la Constitució del 
1978, el sistema autonomic de I'Estat Espanyol és un en
granatge delicat l'ampliació competencial del qual s'ha d'a
frontar dins un marc d'un pacte d'Estat, d'un acord tan glo
bal com sigui possible amb les grans forces polítiques de 
l'Estat Espanyol. 

Per que? Perque no hem de tenir la memoria curta. La 
tramitació deIs Estatuts no va ser un procés facil. Va molt 
bé dir aquí "nosaltres som molt autonomistes", "nosaltres 
volem moltes competencies". Jo no tenc les espatlles molt 
amples, Sr Pascual, pero suficientment perque no m'hagin 
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de recordar el meu passat. Per prudencia jo no recordaré el 
passat de ningú, sobretot deis de la part de la meva dreta, 
pero sí parlaré clarament del que significa una reforma, 
una ampliació de competencies. 

Cree que en la materia d'ampliació competencial, el 
Grup Parlamentari POPULAR ha comes un error de prin 
cipi que ha dut el que hauria d'haver estat una simple pro
posta d'ampliació competencial a un terrcny on es troben 
completament enfangats, i que de fet ha dut a la degradaci6 
del debat sobre el tema de I'Estatut. Quan es creen les Co
munitats AutÓnomes, es crea una gran expectació, es pro
cedeix a la remodelació de tota una estructura d'Estat, no 
era una cosa banal, d'un Estat que no venia de la democra
cia, ho hem de recordar, venia d'un sistema que va repre
sentar el centralisme més dur i criminal - perque tenia as
pectes criminals; no era un regim que respectas ni drets 
culturals ni personals, sinó que va ser una dictadura fruit 
d'una guerra civil - que va intentar convertir "manu milita
ri" l'Es tat Espanyol en una nació completament centralitza
da, construida sobre la destrucció de totes les cultures, Ilen
gües i elements histories diferencials que hi havia dins 
aquest Estat. 

Dins aquesta transició, la creació de les Comunitats 
Autonomes va ser un deis elements més traumAtics, i darre
ra el famós 23 F hi va haver inquietuds de sectors involu
cionistes que aixecaren bandera que es procedia a la desin
tegració de I'Estat per fe r tornar Espanya enrera i tornar a 
crear un altre sistema a utoritari. Convé reviure aquest cli 
ma, perque el President d'aquesta Cambra, que va ser un 
deis grans protagonistes - ho hem de recordar - sap la dure
sa i els aspectes molt conflictius que va dur aquest procés. 
Na var'cm accedir per la via de I'article 151; ara, la forc;a 
poHtica que en aquell moment no va ser precisament la 
més activa, reclama amplies competencies. Enhorabona. 
En el moment que hi hagi aquest gran Pacte d'Estat - que 
es produira, no ho dubtin, només és qüestió de temps -
també celebrarem que siguin partidaris de desenvolupar la 
nostra autonomia en tots els sentits, no només els compe
tencials, sinó també en altres que, com veurem, no conté la 
proposta de reforma d'aquest Estatut. 

Dins aquest Pacte d'Estat, el Partit Socialista plan teja 
el desenvolupament i culminació del 'sistema autonomic. 
Diu d'una manera molt clara - així ho varem acordar - que 
"les Comunitats que accediren a la seva autonomia per la 
denominada via lenta, artic!e 143, hauran de veure amplia
des les seves competencies per donar complíment a les pre
visions que en el seu dia s'establiren". Dic aixó perque en 
prenguin nota, és a l'apartat 16, Política Autonomica, del 
Congrés Federal del PSOE, és un mandat imperatiu que te
nim. La qüestió és que nosaltres, dins aquesta Cambra, i 
aquest mateix Portaveu des d'aquesta tribuna ja va dir 
abans d'aquest Congrés que era evident que la qüestió del 
Pacte d'Estat era I'element essencial. 

Per quina raó? Perqué no som una illa autonómica, 
valgui I'expressió, som díns un entramat; quan es mou una 
p~ d'aquest entramat, n'hi ha d'altres que es mouen. Per 
tant, aixo no és una cosa que afecti únicament la Comuru
tat Autonoma de les Illes Balears, sinó que té una transcen-

dencia a nivell d'Estat, aixo ho saben perfectament. Vos tes 
formen pan d'una estructura de partit a nívell estatal i és 
evident que no es moucn només dins I'ambit estricte de les 
lijes Balears, ni en I'autonomic ni en I'altre. 

Pcr tant, l'ampliació competencial s'hauria de plantjar 
racionalment a nivell de Pacte d'Estat, pero mai de la ma
nera com s'ha plantejat aquí. Volent plantejar una amplia
ció competencial amb finalital de tenir una arma de batalla 
- pergue tots ens coneixem - , per donar batalla en les pro
ximes eleccions, es varen deixar embarcar en una reforma 
global de l'Estatut, i ciar, afortunadament aixó anava en 
broma, basta veure guines propostes es varen dur a la Co
missió, quins elements de la forc;a política hegemonica de 
les Illes Balears varen participar en la Comissió, el poc que 
interessava aquesta reforma dins el mateix Partit que teori
cament va venir a bé - a proposta deis Nacionalistes - a 
tranformar una ampliació competencial en una vertadera 
reforma de l'Estatut. Aixo volia dir que en realitat la refor
ma era un afegit, el que interessava era reclamar moltes 
competencies i, aixo sí, arribar aJes eleccions amb un text 
aprovat per aquesta Cambra i enviat a Madrid per manifes
tar que hi havia un Partit que era l'adversari de l'ampliació 
competencial i de la reforma de I'Estatut, que era el Partit 
Socíalis tao 

Aixo és l'escenari, peró aquest escenari és tan determi
nant que és molt més important el continent que el conten
gut; I'escenari és molt més important que aquesta obreta de 
teatre regional, de "lo nos tro", que s'ha representat damunt 
aquest escenario Afortunadament, en general les comissions 
es fan sense mitjans informatius i aleshores aixo ha passat 
totalent desapercebut. Afortunadament, perque no es pOl 
dir que ni en Ponencia ni en Comissi6 hi hagi hagut uns de
bats a I'altura del que rcalment significa una reforma de 
l'Estatut ¡una ampliació substancial de les competencies 
de la Comunitat Autónoma. 

Entrant en la materia estricta d'aquesta ampliaci6 
competencial, jo voldria dir que conté elements notoria
ment inconstitucionals, perque cIar, aquí o no arribam o 
ens passam, i si ens passam, com diu "La venganza de Don 
Mendo", és pitjor. En !loc de dir que tenim tals competen
cíes en exclusiva d'acord amb les previsions constítticionals , 
obrim el foc - preliminar de l'article 10 - dient que "les IlIes 
Balears assumeixen en regim d'exc!usivitat les competen
cies sobre totes les materíes no atribu'ides expressament a 
I'Es tat per la Constitució". 

Aixo és una mica difícil, perque convé recordar el sis 
tema competencial dins el qual ens movem. Les competen
cies no anaven orfes pel carrer, no hi havia competencies 
flo tants, hi havia un Estat centralitzat, unes competencies 
determinades, hi havia una estructura derivada del segle 
XIX, a imitació del model frances, que eren les Diputa
cions, que tenien una area competencial, i hi havia els mu
nicipis. Esperaria la figura deis "cabildos", en el cas de Ca
naries, etc., pero substancialment era Estat Central-Diputa
ció-Ajuntament o municipio Cream la Comunitat AutOno- I 

ma i hem de dotar de compet~ncies aquesta nova figura de ~ 

l'organitzacíó territorial de l'Estat, i les competencíes han ~ 
de passar d'un sistema centralitzat a un sistema de Comuni- :. 

t 
t 

~~~~~~~~~~~==~==~~~==~~ I 
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tats Autonomes. 

Qui és que té aquesta importantíssima clausula resi
dual? Quan hi ha un dubte sobre una competencia, de qui 
és? Ho hem dictaminar en aquest Parlament? Hem d'apro
var aixo que "totes les materies no atribuldes expressament 
a I'Estat són de la Comunitat Autonoma de les Illes Bale
ars? Veig que el Sr Forcades assenteix, pero l'apartat 3 de 
l'article 149 de la Constitució, Sr Forcades, és rotundament 
dar: Les competencies són d'una Comunitat Autonoma en 
tant li hagin estat atribuldes, no en virtut de clausules resi
duals, aixo és claríssim. Ho llegiré perque quedi absoluta
ment clar, veig que la lectura de la Constitució és un poqu
et difícil. Diu: "Les materies no atribuldes expressament a 
l'Estat per aquesta Constitució podran correspondre a les 
Comunitats Autonomes en virtut deIs Estatuts respectius. 
La competencia sobre les materies que no hagin estat assu
mides pels Estatuts d' Autonomia correspondra a I'Estat". i 
més encara, perque en qüestió de normes és molt impor
tanl: "les normes del qual - de l'Estat - prevaldran, en cas 
de conflicte, sobre les de les Comunitats Autonomes en tol 
allo que no hagi estat atribuH a la competencia exclusiva 
d'aquestes darreres". 

Perque vegin com obrim el foc de la batalla competen
cial amb una afirmació totalment al marge de la Constitu
ció i que, per tant, després d'aquesta píndola, és evident 
que la indigestió ha de ser de campionat. Si ja ens situam al 
marge dient que lOt el que no s'atribueix a 1'Estat és nostre, 
és umt caricatura; la manera com aquest anicle 10 obri el 
tema de les competencies és una caricatura. Com a botó de 
mostra, he cercat un element que fos molt significatiu 
quant a la manera desafurada com es plantegen aquests ele
ments competencials. Es parla de moltíssimes competen
cies, a moltes hi ha una possibilitat d'accedir-hi via amplia
ció competencial sense sortir del marc de la Constitució, 
pero n'hi ha d'altres absolutament al marge de l'ordena
ment constitucional i de les lleis organiques fe tes d'acord 
amb la Constitució del 1978. 

Parlam de l'article 12, apartat 6, que diu que corres pon 
a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears la funció exe
cutiva en les materies següents: "6.- Nomenaments de nota
ris, registradors de la propietat; intervenció, en el seu cas, 
en la delimitació de les demarcacions corresponents", i des
prés - faig un salt perque hi ha una referencia evident a 
l'anicle 52 d'aquesta reforma - diu que "pel que fa a l'Ad
ministra ció de J ustícia, correspon a la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears - punt 2 - fixar les demarcacions ter
ritoriais deIs organs jurisdiccionals a les llles Balears i la 
localització de la seva capitalitat". En qüestió d'ordenament 
jurídic, és evident que ni nomenaments de notaris ni regis
tradors de la propietat no són competencies nostres, i que 
tampoc no ens podem inventar ni crear demarcacions rela
tives a notariats i registradors de la propietat. 

Convé repassar les lleis que s'aproven. La Llei Organi
ca del Poder Judicial, d'acord amb l'article 35, diu que les 
Comunitats Autonomes participaran, participaran, alerta; 
aixó són elements competencials que són importants, pero 
COnvé que ens moguem dins el marge de la llei. En definiti
va - ara acab, Sr President - hi ha una proposta d'ampliació 

competencial que conté elements notoriament inconstitu
cionals, pero al marge d'aquesta qüestió, que no es petita, 
hi ha un element molt clar: L'ampliació de competencies 
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, que els so
cialistes manifestam que volem veure ampliada substancial
ment, s'ha de fer dins un marc de consens i no dins un marc 
d'opereta. EIs qui han participat en aquesta Ponencia i en 
aquesta Comissió, han de reconeixer que aquesta tramita
ció de vega des ha tengut més de teatre regional que no 
d'autentica serietat a l'altura d'una reforma de l'ordena
ment basic de les Illes Balears, com és la Llei Organica de 
l'Estatut d'Autonomia. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

A l'article 10 en manté l'esmena núm. 1966 del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Per 
defensar aquesta'- esmena, té la paraula el Portaveu Sr Ló
pez i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Sr. President, el nostre Grup retira aquesta esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el Diputat Sr Pas
cual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El Sr Pons ha comenc;at la seva inLervenció quan tots 
els periodistes i alguns Diputats sOrtien d'aquesta sala, i ha 
dit que aixo demostrava el poc interes que hi ha per la re
forma de l'Estatut d'Autonomia. Ha dit que ja érem al ni
vell de la cultura, que no interessen ni la cultura ni l'auto
nomia. Durant tota aquesta legislatura el Sr Pons ha parlat 
de cultura i avui parla d'autonomia; encara no l'hem sentit 
parlar d'altres temes, o almanco jo no ho record, i per tant 
hem de suposar que quan parli d'altres temes la sala sera 
plena. Per consegüent, esperarem que parli d'altres temes i 
comprovarem si la sala és plena, i amb aixo sabrem si real
ment hi ha o no hi ha interes per l'Estatut d'Autonomia i 
per la cultura. 

Mandat imperatiu del Congrés del PSOE, no record 
exactament el número que ha dir. Ara hem arribat al bessó 
de la qüestió. S'acata el mandat imperatiu del Congrés Fe
deral del Partit Socialista celebrat a Madrid de manera dis
ciplinada - ja lOrnam a ser a l'enamorament de Madrid - i 
cIar, i el seu Pacte d'Estar. Des de Madrid, una concessió 
de I'Estat Central donant alguna competencia més a les 
Comunitats Autonomes des d'una posició de prepotencia, 
de poder, i nosaltres, que intentam des d'un nacionalisme 
aconseguir que la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
pugui fer un pacte directament amb I'Estat Central. El Sr 
Alfonso riu i té raó, perque I'Estat Central és molt poderós 
i nosaltres aquí pintam poc, per desgracia, pero els diré una 
cosa: Si vostes volen governar qualque dia en aquesta Co-
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munitat Autónoma, hauran de reformar l'Estatut. Ho diu 
un Diputat molt humil i que tal vegada la proxima legisla
tura no sera aquí, pero prenguin nota, perque no governa
ran aquesta Com unitat Autonoma si no reformen aquest 
Estatut. Respecte de l'obreta de teatre regional, jo crec que 
ho és la que ha representat vos te. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL S~ QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes grades, Sr President. Sres i Srs Diputats . 

Aquest estrany vot particular, i dic estrany en el sentil 
reglamentari del terme, perque s'entén que un vot particu
lar es fa a un text que s'ha modificat alllarg de la seva tra
mitació en relació amb el text original debatut aquí, no un 
vot particular per tornar a un text de l'Estatut que encara 
no s'ha modificat, pero en ti, entenem i compartim la ge
nerositat de la Presidencia de la Mesa del Parlament d'ad
metre aquesta estranya figura de vot particular per donar 
ocasió al debat, la filosofia basica del qual compartim, i per 
tant agraim que s'hagi qualificat aquest vot particular, per
que aixó ens dóna aquesta oportunitat de debatre un aspec
te molt important de la reforma de l'Estatut que altres 
Grups Parlamentaris, entre ells el del CDS, propicien i de
fensen. 

Nosaltres sempre hem crgut en la Constitució en la se
va globalitat i en el' disseny autonomie que la Constitueió 
estableix com un procés - així és es tablert a l'anide 148.2 
de la Constitueió, quan parla de reformes per a ampliaci6 
successiva de ls competeneies de les Comunitats Autono
mes - en el qual cal i s'ha d'aprofundir constantment. 
Aquesta és la nostra concepció e 1'Estat Autonómic que la 
Constitució proclama, dissenya i estableix, pero encara hi 
ha més: Dins aquest procés i dins aquesta visi6 global de la 
Constitució, jo li vulI recordar una cosa que moltes vegades 
els senyors del Grup SOCIALISTA obliden en aquesta i al
tres Cambres, i és aquesta proclama importantíssima de 
1'article 2 de la Constitució, quan diu que la Constituci6 re
coneix i granteix el dret a l'autonomia pe les nacionalitats i 
de les regions espanyoles. 

Així, 1'Estat Autonómie és quelcom més que un model 
d'organització de I'Estat. L'Estat Autonomie es fonamenta 
en el reconeixement i la garantía d'un dret que ten en les 
nacionalitats i les regions espanyoles, i aquesta concepció, 
per tant, ens obliga que qualsevol Pacte d'Estat - que per 
suposat el CDS defensa - per a l'ampliació de les compe
tencies, ha de sentir la veu de les Comunitats Autónomes 
que són els titulars principals d'aquestes competencies. 
¿Com express aran la seva opinió les comunitats Autóno
mes, si no és a través del model de la proposta de reforma 
que establirA el seu Parlament? 

Per aixo el nostre Grup es pren seriosament aquest 
projecte de reforma: perque estam absolutament segurs 
que sigui quin sigui l'avatar final que dugui el procés de la 

reforma de l'Estatut d' Autonomia, el text que surti d'a
quest Parlament reflectini la voluntat de la Comunitat Au
tónoma de les Illes Balears, voluntat que s'ha de sentir en 
qualsevol Pacte d'Eswl, pcrqut si no, sera un Pacte d'Estat 
[alsilicat.Aquesl és J esperi t j la ra() pels qua ls el nostre 
Grup defensa seriosament aques ta rerorma d Es ta1ut, fona
mCnt8nt-sc de manera basica en les possiblitaLS que la ma
teL'Ca Constituci6 reconeix, garanteix i, arnés, cstableix el 
mecanisme a través del seu articJe 141. 

Per tant, Sr Pons, jo també li agrairia que retiras les se
ves consideracions entorn a la desqualifiaeió del procés -
em re[eresc a les seves al.lusions al teatre regional, etc - i 
de com hem pres seriosament el prores de reforma estatu
taria. Nosaltres ho consideram un tasca moll seriosa, nosal
tes consideram que no és possible fer un pacte d'Eslal per a 
la amp liació de les competencies de les Com unitaLS AU1Q
nomes, per a la millora del funcionarncnt de les institu
cians aU lonomiques, sense que bi hagi dam unt la taula un 
text emanat d'aquest Parlament per a la consideraei6 de 
tots aqueUs que tenen o tenim la responsabilila t d'aprofun
dir en el procés autonómic de la Constitució. 

Jo crec que he exposat breumem la postura del nostre 
Grup cn relació amb la reforma es ta tutaria cree que recol
i'..am responsab lemel1t una reforma que incideix en el camí 
aben per la COnStitu.ció - no Lanca t, aben per la Co nstitu
ció - d'arn pliació competencial i, en conseqüencia, recol
zam el contengut de l'ampliació deIs articles 2, 10 i subse
güents en relació amb les competencies de la Comunitat 
Autónoma i, per tant, rebutjarem el vot particular, aquest 
estrany vot particular del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Tene ansia, Sr President, que aquest vot partiucular no 
prosperara en aquesta Cambra, pero lamentablement és 
molt probable que sigui el presagi que tampoe no prospera
ra l'increment del sostre competencial per a aquesta Comu
nitat Autonoma, almenys per ara. Esperem que en el futur 
sigui possible veure reconegudes les competencies que avui 
i aquí ja tenim estudiades i damunt la taula, peró així corn 
abans hem dit que el Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, precisament perque era nacionalista volia un 
Estatut substancialment millorat dins el marc constitucio
nal, que per ac;o no necessitam lfansgredir-lo, també és cert 
que, com que som d'esquerres, volem que l'autonomia sigui 
una eina, un instrument que serve ixi , i observa m que I'a rtí
ele 143, peI qual vam accedir a aquesta migradíssima auto
nomia, no ens dóna la capacitat suficient per indicir en te
mes claus per a la qualitat de vida deIs ciutadans i ciutada
nes de les Illes. 

Aquesta Comunitat Autónoma, aquest país de paisos, 
no té compet~ncies en Sanitat ni en INSALUD, ni en Edu-
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cació en aquests momenlS, ni en Treball. No té competen
cies en definitiva, sobre tantes coses que han d'incidir en 
un ~llorament de la qualital de vida, i si la labor i la gestió 
del Govern en l'exercici d'aquestes competencies anava en 
detriment de la qualitat de vida, aquesta Cambra que nosal
tres volem de sobirania a les Illes és la que legítimament ha 
d'incidir sobre l'Executiu perque millori la seva gestió o 
perque la corregeixi. 

Som una Autonomia uniprovincial - malgrat tot, enca
ra ho som - amb un alt nivell de producte interior brut, 
amb una vitalitat que fan necessaries inversions en infras
tructures, i tenim un reptes fonamentals per encarar-nos 
amb el compromís europeu d'aquí a poes mesos. En conse
qüencia, veim que no podem afrontar tots aquests reptes 
des d'un Estatut d'Autonomia que ni tan sols no ens per
met de conformar la voluntat de I'Estat en aquesta materia 
i en la seva relació amb Europa. Falla el més essencial i fa
lla la Constitució, perque el fet que un país tengui Consti
tuciÓ no vol dir que I'Estat actu! constitucionalment. Re
cord l'article 131 de la Constitució. 

A més arnés, estam situats a la periferia, som un arxi
pelag - no l'arxipelag canari, tant de bo ho fóssim, proba
blement tindríem més capacitat d'incidencia damunt el Go
vern Central de I'Estat - i el nostre Grup creim que els pac
tes Govern Central-Comunitats Autonomes s'han de pro
duir - ho defensam, mirin per on -, pero precisament per
que els defensam, creim que aq-uest pacte s'ha de .consoli
dar dins una concepció que el Grup Socialista segurament 
convindrA amb el nostre que ha de ser pacte per a un fede
ralisme cooperatiu. Segurament els sona, aquest nom, Sres 
i Srs Diputats del Grup SOCIALISTA; I'han encunyat vos
tes. Ido el federalisme cooperatiu obliga a comptar amb la 
participació de les Comunitats Autonomes en el si de les 
quals s'ha de debatre la reforma deis Estatuts. 

Tenim dret constitucional a la reforma de I'Estatut. 
L'únic argument realment de pes que s'ha donat aquí per 
pan del Portaveu socialista ha estat un argument d'oportu
nitat polftica que nosaltres respectam i no compartim -de 
cap manera, perque cal observar fins i tot els escrits d'im
portants carrees públies socialistes, com Pedro de Silva, 
President de la Comunitat Autonoma d'Astúries, que dia 3 
de gener del 1991 recordava en el diari El Pa{s que ja no hi 
havia més excusa per a l'ampliació de les competencies au
tonomiques i deia que la divisió entre regions o nacionali
tats historiques i les que no ho són no pot ser excusa per 
mantenir una diferenciació que en aquests momen(S ja so
brepassa els límits constitucionals, perque han passat més 
de cinc anys des de l'aprobació de l'Estatut d'Autonomia 
per a les Illes Balears. 

Nosaltres pcn am , Sres i Srs Dipu tats, que la L1ei Or
gAnica del Poder Judicial - per exemple e l punt 6 de l'arti
ele 12, si no ha record malament, de la reforma de I'Estatut 
- s'ha de tenir en compte, pero la reforma de l'Estatut s'em
marca dins una llei organica del mateix rang jurídic que 
I'altra i, en conseqüencia, també pensam que el marc de 
consens s'ha de produir, pero a partir de la voluntat del 
Parlament de les IIles Balears, que és el que ara intentam 
confegir ¡consolidar. 

Si fos possible, jo voldria concordar postures, emprant 
la paraula concordar en un sentit ampli, com deia avui mad 
el Conseller d'Economia i Hisenda. No és teatre regional el 
que feim en aquesta Cambra, és una cosa molt més seriosa, 
pero el que es tracta d'evitar és que tinguem teatre de put
xinel.lis, teatre de titelles, és a dir, que no ens manegin els 
fils des de dalt perque actuem d'una manera o d'una altra, i 
ho dic amb tot el respecte. Volem que la nostra Comunitat 
no sigui provincial, i sobretot que no sigui provinciana; 
com ja han dit aquí altres Po rtaveus , que tengui capacitat 
d'iniciativa i que els fets que avui proposam, si tinguessin 
alguna qüestió d'inconstitucionalitat - cosa que jo crec que 
no tenen -, hi ha el Tribunal Constitucional que ho pot dir 
perfectament. Nasaltres no ens hem d'abrigar abans de 
ploure, si bé no sempre plou a gust de tothom i a vegades 
plou més del que voldríem. Les torrentades, ido, ens plo
uen damunt bany'at. 

l 

"El progressisme i la modernitat serien el punt d'equi
libri en les classes dominants i les nacions opressores i no 
haurien d'esclafar els debils ni assimilar les nacionalitats 
sotmeses", són paraules d'un senador socialista. "La moder
nitat és lluitar contra la gasiveria (avarícia) individualista 
dels poderosos, contra els sistemes polítics que no defensen 
els debils i el progressisme, ara, és no deixar que els Estats 
esclafin els col.lectius nacionals per absorbir-Ios". Aquest 
senador socialista, Francesc Ferrer i Gironés, si bé és inde
pendent, per a nosaltres l'encerta. No hem de deixar que 
poderoses raons d'Estat, per poderoses que siguin, esclafin 
drets constitucionals com el de la reforma dels Estatuts 
d'Autonomia de la via del 143, malgrat que raons d'oportu
nitat política, pero raons d'un Grup majoritari, ho impedei
xin. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Nosotros, com tambien había
mos anunciado aquí repetidas veces, estamos por una am
plia modificación del Título 11. De hecho, nos parece que 
lo más substancial, lo más necesario - lo más acucian te, di
ría yo - en la reforma de nuestro Estatuto es precisamente 
el contenido competencial que figura en este Título 11. Fru
to de un acuerdo nacional a alto nivel, de una mayoría polí
tica presionada por unas circunstancias que todos recorda
rán, derivadas de aquella entrada en el Parlamento Nacio
nal en Febrero del 81, nuestro Estatuto, como los de otras 
Comunidades, nació escaso de competencias y, lo que es 
peor, a mi juicio, escaso de voluntad de hacer realidad estas 
competencias, y ello mi claro agravio con otras latitudes. 

Respetamos e incluso comprendemos aquellos acuer
dos necesarios quizá por las circunstancias, pero hoy éstas 
son muy distintas y nada impide, ni en la calle ni en la reali
dad política, el uso de las previsiones constitucionales con
tenidas en el artículo 148.2 y también las previsiones de re
forma en el punto segundo del artículo 16 de nuestro pro
pio Estatuto. Por ello creemos llegado el momento de re-
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clamar todo lo que la Comunidad demanda para un mejor 
desarrollo de nuestra autonomía y lo hacemos con sereni
dad, con ánimo abierto y dispuestos a defenderlo con fir
meza, pero sin d gma ti mos de ninguna clase. Por parLC 
del Grupo SOCIALISTA se nos ha dicho repetidamente 
que es ta reclamación d · mQdificación estatutaria debe ser 
fruto de u.n pacto nacional y nosotros no 10 negamos, ni 
nos negamo a que exis la ese pacto, nunca nos hcmo nega
do, pero tampoco se n s debe negar a noso tros nuestro de
recho a poner d.e mallifiesto nues tra aspiraciones, a con
cretarlas en un texto, y si es te lexto ha de ervi r, como cs
peramos, para abrir la mesa de negociaciones, mejor que 
mejor. 

Desde luego lo que no vamos a esperar, lo que no cre
emos que no se nos pueda pedir que esperemos es que esa 
recomendación - al parecer con fuerza normativa, según di
ce el Sr Pons - contenida en el resumen del último Congre
so Socialista, se haga realidad mediante no sé si una inspi
ración divina, tal vez - ahora que se lleva - por una apari
ción de Alá a alguno de los miembros de la cúpula socialis
ta. Nosotros creemo que el camino no es ése, el camino es 
éste que hemos cmprendido aquí, y en esa Hnia se han in
troducido en este Tftu lo 11 muy importantes modificaciones 
que tienden a elevar notablemente nuestras posibilidades 
competenciales. 

Ya se han citado muchas veces los temas, pero vaya 
ponerlos una vez más sobre la mesa, aunque sólo sea a titu
lo nominativo. Hay importantes elevaciones de techos com
petenciales en maleria de Educaci6n, Sr Pons, en materia 
de Transpones, en materia de Aguas, en materia de trata
miento de corporaciones e inst ituciones, y novedades signi
ficativas como la Seguridad Social o la Policfa Autonómica. 
Dígame, Sr Pons, que lienen todas estas substantivas modi
ficaciones de inconstitucional. Dice usted textualmente que 
la ampliación competencial contiene elementos claramente 
inconstitucionales y nos da dos datos. Uno, el inicio del ar
tícu lo 10, S bre el que us ted es tarA o no de acuerdo y sobre 
el que, desde luego, ca ben d istima. interprctaciones, pero 
que en ningún ca O ha demoslrado usted aquí, ni por apro
ximación, la menor sombra de incon tjtucionaLidad. Res
pecto de la competencia ejecutiva en el marco de la legisla
ción del Estado del nombramiento de notarios y registrado
res, a usted le puede parecer exagerada, inconvenientc y 
muchas otras ca as, pero evidentemente lo que no le puede 
parecer es inconstitucional, y todo lo que nos dice usted es 
que en una Ley Organica hay un precepto aparentemente 
COntradictorio, pero, como ya le ha dicho otro Ponavoz el 
Estatuto también és una Ley Orgánica, y en ningún caso 
nos ha dicho usted que este tema, el punto 6 del articulo 12 
- sea un precepto inconstitucional. 

Por consiguiente, Sr Pons, en cuanto a sus primeras 
palabras afirmando que esa ampliación competencial tenía 
elementos claramente inconstitucionales, seguimos espe
rando que nos diga usted cuales, no los que no les gustan a 
ustedes, sino los que son claramente inconstitucionales, 
porque estamos a tiempo de solucionarlos y si usted lo de
muestra nos dejaremos convencer facilmente. Jo también le 
pediría - antes le he dicho que abordábamos esto con sere
nidad - que retirara esto del teatro regional y que no entra-

ra usted en alusiones anticipadas. Defendiéndose de una 
alusiÓn que le había hecho a usted un Portavoz, ya quiso 
implicar al Partido Popular de alguna manera i dij o usted 
que no quería meterse en el tema. Mejor que no se meta, 
Sr Pons, es mejor que no nos metamos en esos temas. No
sotros estamos por una eficaz y justa modificación de Esta
tuto. E nvaine usted su espada, no queremos guerras con 
ustedes, en abso luto, entre otras cosas porque necesitamos 
que ustedes también colaboren en esta refo rma de Es tatuto 
que la sociedad balear demanda. Deje usted la espada quie
ta, Sr Pons. Gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pons, del Grup Parlamen
tari SOClALIST A 

EL SR PONS 1 PONS (Damül): 

Sr President, Sres i Srs Diputats. 

Molt breument: Aquest Diputat no ha lrel cap espasa, 
perque som conscients del !loc on ens lrobam i que dins 
una democracia no hi ha l!oc per a segons quines eines. 

Ineonstitucionalitat. He dit clarament que I'apartat 3 
de l'article 149 de la Constitueió estableix que la clausula 
residual juga a favor de l'Estat i no de les Comunitats Au
tonomes. He llegit el text constitucional, ja no li puc donar 
més proves, no n'hi ha més. 

Aquesta idea que s'ha plantejat aquí que el Pacte d'Es
tat és un pacte de Madrid, fe t al marge de:les Comunitats 
AUlonomes, és una vi ió ab olutamenl improcedent. No es 
por fer cap reforma de l'Es tawt, no es fa ra C<lp reforma de 
l'Es ra ml ni tan ols cap 'jmple ampliació con Litucional, 
petita () gro 'sa, sensc la partipaci6 de les Comunila ts AUlo
n mes, aixo és d'abso lut senti¡ om ú. El Pacte que pla ntcja 
el Panit Socialis ta és molt ciar: "prop icia ril un clima d'a
cord, tant a nivel! polític com institucional". No m'agrada 
fer pron6stics, perque en política d'avui a dema hi ha uns 
canvis realment impressionants. Ara bé, no seria gaire ago
sarat plantejar que els elements fonamentals d'aquest pacte 
seran evidentment les dues dues forces que tenen la majo
ria dins el sector conservador i dins el sector socialista. El 
Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol són els 
elements fonamentals, juntament amb altres forces d'inci
dencia menor, a ['hora d'establir aquest pacte, que no és un 
pacte de Madrid, és un pacte global dins el qual hi ha evi
dentment les l1les Balears, la seva Comunitat Autonoma i 
aquest Parlament, com a representació sobirana del poble 
de les Illes Balears. 

Per tant, només es tracta de crear un clima de dialeg, 
un clima d'enteniment per fer viable i no traumarica l'am
pliació competencial de les mes Balears. No és que els so
cialistes establim com a mandat imperatiu sobre aquest 
Parlament o aques15 Diputa15, perque els Diputats socialis
tes, com to15 els altres d'aquest Parlament, no poden estar 
sotmesos a mandats imperatius, la lIei ha prohibeix. El que 
diu diu clarament I'acord socialista és que "hauran de veure 
ampliades les seves competencies per donar compliment a 

.. 
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les previsions que s'establiren oportunament", i per aixó no 
cal anar al document del Congrés Socialista, si no a l'article 
corresponent de l'Estatut d'Autonomia, on es planteja la 
possibilitat d'una ampliació competencial per diferents vies. 

Finalment, el tema de si la Comunitat Autónoma és 
un simple element d'organització territorial de l'Est~t o un 
element - diriem un dret - garantiL per I'article 2. Es una 
cosa i l'altra, Sr Quetglas, és a dir, quan ens constitulm en 
Comunitat Autónoma i reorganitzam l'Estat, ha feim en 
exercici d'allü que contempla l'artide 2 de la Constitució. 
Per tant, no són elements contraposats. Crec que si alguna 
cosa volem el Partit Socialista - i amb aixó entrare en el te
ma de la peceta de teatre regional, que pareix que tant els 
ha ofes - és precisament que una qüestió que va dur tanta 
polemica, que va fer cremar dies, mesos i anys en aquesta 
Comunitat Autonoma, que va motivar la participació - per 
entendre'ns - de les primeres figures deis diferents partits 
polítics, algunes de les quals encara continuen amb grans 
responsabilitats aquí i a Madrid, que una cosa que va ser 
tan traum.Hica, repetesc, a l'hora de replantehor-la via re
forma de l'Estatut i a l'hora de plan tejar l'ampliaci6 com
petencial no s'hagi fet d'acord amb la proporcionalitat que 
tenia. 

Jo no em vull enganar ni vull que s'enganin els mitjans 
de comunicació que ens escolten. La Ponencia i la Comis
sió d'aquesta reforma d'Estatut no ha estat exemplar, no hi 
ha hagut la participaci6 deIs grups polítics amb la forc;a que
s'hauria d'haver prodUIJ. Forces sociologiques molt impor
tants - mir cap a la dreta, perque és on hi ha els problemes, 
sobretot - que tenen reivindicacions i que després vendra 
una esmena, vostes ho veuran, sobre la qüestió de l'organit
zaci6 de les llles Balears, el paper deIs Consells Insulars, la 
representació proporcional o no proporcional, no han par
ticipat realment en l'elaboració d'aquesta reforma de I'Es
tatut i, cIar, si no va de ver, va de broma, i la reforma d'a
quest Estatut - no precisament pel Partit Socialista, que 
pril.cticament ha participat en totes les Comissions i ses
sions de la Ponencia - s'ha vist clarament que no hi havia 
una adequació entre el que se plantejava i l'esfor~, la dina
mica política que es generava. Han entral a l'hora de la vo
taci6, com és lógic; a I'hora del debat no hi són perque la
mentablement la cosa no ha anat de ver. 

EL SR PRESIDENT: 

Seguint I'ordre del debat i votacions, s'ha retirat I'es
mena del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES a l'article 10. Procedeix, ido, sotmetre'l a vota
ció tal com ve al Dictamen de Comissi6. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article 10, es 
volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 38. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 20. Queda aprovat l'article 10 tal 

com ve al Dictamen de Comissió. 

A I'article 11 hi ha l'esmena 1968 del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per defensar-la, 
té la paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Nosaltres creim que no és una 
esmena substancial, que almenys podria ser admesa pels 
Grups que donen suport a la reforma de l'Estatut. A més 
del desplegament normatiu i de I'execució, es tracta d'in
cloure en aquest article la inspeccíó en les competencies 
que s'W contemplen. Aí(Ü no és cap cosa extraordinaria, és 
una possibilitat que reconeixen altres Estatuts - si no ho re
cord malament,ho die de memoria, el de Catalunya - i seria 
una millora elemental, senzilla, pero una millora per a I'Es
tatut. Gracies. • 

EL SR PRESIDENT: 

Intervencions? Passam, ido, a votació l'esmena 1968 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES a l'article 11. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 6. Vots en contra, 
20. Abstencions, 31. Queda rebutjada I'esmena que acaba m 
de sotmetre a votaci6. Procedeix sotmetre a votaci6 l'artide 
segons el Dictamen de Comissió. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 37. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 20. Queda aprovat I'article 11 que 
acaba m de sotmetre a votació. 

Als articles 12 bis, 15 bis, 16, 16 bis 16 tercer no hi ha 
esmenes mantengudes. Procedeix sotmetre'ls directament a 
votaci6. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? Gracies. 

Resultat de la Votaci6: Vats a favor, 37. Vots en con-
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tra, cap. Abstencions, 20. Queden aprovats els artides que 
acabam de sotmetre a votació. 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, hi ha mantenguda l'esmena 1971 a l'arti
ele 17 de l'Estatut. Per defensar aquesta esmena té la pa
raula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Com vos tes comprovaran, 
aquesta esmena té diver s anicles que proposen d'addi 
ció. E l primer refor~ el paper de la Comullila l Au tOnoma 
quant a aconl · de cooperació amb allres Comu nil31 Auu;) 
nomes, previa aUlorització de les COrlS, co mo mana la 
Constitució, perc'l també amb Es tat i regions rora de les 
frontcres de I'Estat Espanyol. Al nOSlre emendre, aques ta 
esmena ja ve avalada per una practica institucional que 
duen a terme els Presidents de les Comunitats Autonomes 
amb més pes espedfic i amb més responsabilitat de repre
sentació del seu poble, de la seva nació, i en definitiva pen
sam que la Comunitat AU[onoma de les Illes Balears també 
ho podria fer. 

Quant a altres aspectes competencials, els apartats 1 i 
2 són una simple i senzilla ubicació dels artides 45, 46 i 47 
de l'actual Estatut. Per tant, d'aquesta qüestió no en farem 
bandera. Si no hi ha inconvenient, demanar{em que es vo
tas, pero evidentment som conscients queés una pura ubi
cació d'una altra sistematica dins la reforma de l'Estatut. 
D'altra banda, voHem fer notar el fet de la desaparició de la 
referencia a Comunitat Autonoma de les Illes Balears, pero 
la moció s'ha votat abans i l'hem perduda; per tant, s'haunl 
de mantenir dins aquest articulat. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup SOCIALISTA., té la paraula el 
Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President, en la defensa que ha fet el Grup NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES, la verimt és que, almanco 
jo, m'he assabentat p c del que defensava. L'esmena que 
nosaltres tenim aqul és la 1971 a l'anicle 17 de I'Estatut, 
que parla de convenis de cooperació amb a!tTes Estats, i -
n'ba parlat, pero crec que 1'esmena es refereix a convenis 
de cooperació amb altres Comunitats AutOnomes i Estats o 
regions, i les difer~ncies fonamentals entre el que hi ha a 
1'Estatut en aquests moments i el que proposa el Grup NA
CIONALISTA J D'ESQUERRES són dues, segons la nos
tTa opini6: Una, que estableix la possibilitat de convenis de 
cooperació de tot tipus entre aquesta i allfes Comunitals 
Autúnomes, j amb allres Estats amb permis o amb aUlorit
zació de les Corts Generals. 

Haurlem de recordar la Constitució, qualque vega da 
valla pena, el Sr Pons ho diu. L'artide 145 diu que es po
dran establir convenis de cooperaci6 entre les Comunitats 
AutOnomes 'per tal d'acomplir í prestar serveis que els si-

guin propis; i podran preveure, també. el canlcler : e l cfcc
tes de la corTCSpOnenl comunicació a Jes Cons General. 
En els allres cas s, e ls acord de cooperació entre ComUlll
tats Autonomes requeriran l'autorització de les Corts Ge
nerals". Que ens pro posa el Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES? Ens propasa convenis de 
cooperació en contra de l'article 145 de la Constitució, en 
un sentil i en un altre. Després de l'explicació, que jo no he 
entes massa, el nostre Grup ha volgut aelarir que va elara
ment en contra de I'article 145 de la Constitució. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Gr~p NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Suposava que la imervenció seria aquesta, a la Ponen
cia ja es va suscitar aquesta qüeslió. És evidenl que l'article 
145.2 parla que els EstatuLS podran preveure supO its, re
qu isit i termes en que. les Comunüals AUlonames padran 
celebrar convenís entre si, entre les Comunil31s. per a la 
gestió i prestació deIs serveis propis, j no diu res més. Diu: 
"En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación en
tre las Comunidades AutÓnomas necesitarán la autoriza
ción de las Cortes Generales". Continuam fixats dins els 
acords de les Comunitats Autonomes, article 145. L'article 
145 no es refereix a acords o formules de cooperació fora 
de les fronteres de l'Estat Espanyol. Nosaltres creim que la 
Llei 
aquesta possibilitat amb upa previa autorització o posterior 
rectificació de l'organ estatal competent. És evident que 
a~O pot er objecle d'~mplies conLrovi'lrsies, pero hi ha una . 
practica conslalable coro a mfnim de dos presidents de Co
munil<lts AUlonomes que han actual d'aquesta manera. No
sal tres evidentment soro nacionalis les, acatam la Constitu
ció, pero també entenem que aUo que la Constitució no 
prohibeix d'una manera taxativa tampoc no ho hem de pro
hibir en aquesta Cambra. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 1971 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 5. Vots en contra, 
53. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. A l'article 18 no hi ha esme
nes mantengudes. Procedeix sotmetre'¡ directament a vota
ció. Sí, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 
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Sí, Sr President. A l'article 18 comen~ el THtol III de 
l'Estatut. Demanarfem una intervenció global de tot el TI
tol m, de l'article 18 al 48, per fixar la posició del Grup 
SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

No l'havien demanada, aquesta. És el 28. Té la parau
la, Sr Triay. 

EL SR TRlAY 1 LLOPIS: 

GrAdes, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Hauríem de fer un repas global de les propostes de 
modificació que avui es duen aquí a aprovació que afecten 
rot el títol referent a les institucions de la Comunitat Autó
noma. El primer que vull dir és que nosaltres, en aquest 
procés d'ampliació competencial de les Comunitats Auto
nomes de l'article 143, estam per l'estabilitat deIs aspectes 
institucionals i, per tant, a partir d'aquí ja queda ciar que la 
nostra posició no és favorable a les modificacions que aquí 
es pro posen. Ara bé, al marge d'aquesta postura global 
d'estabilitat i de centrar l'esfor~ de la nova fase autonómica 
amb una pactada ampliació competencial entre totes les 
Comunitats Autónomes i els partits polítics per donar ra
cionalitat no tan sois a l'ampliació des del punt de vista de 
les Comunitats, sinó també des del punt de vista de 1'Estat 

. quant a les competencies que ti quedin. 

Per tant, fixada aquesta posició, també vull dir que 
consideram que la major pan de les propostes que es fan 
aquí de modificació de les institucions de la Comunitat re
alment no SÓn convenients, que s'han estudiat po e, que te
nen moltes llacunes i que, tal com ja ve avui aquesta propo
si ció, amb molt poques esmenes i que, a més, moltes de les 
quals no afecten els aspectes que ara voldria comentar, des 
del nostre punt de vista realment su posa al Congrés de Di
putats una proposició amb la qual no tan soIs no estam d'a
card, sinó que, a més, consideram tecnicament molt defec
tuosa. 

Es planteja la possibilitat de dissolució del Parlament. 
L'Estatut d'Autonomia del 83 només accepta aquesta pos
sibilitat de dissolució en cas d'impossibilitat d'elegir presi
dent i, en qualsevol cas, la nova cambra que surt d'aquesta 
dissolució acaba al termini deis quatre anys des del punt 
inicial, de manera que es manté el ritme quadriennal de les 
cambres i, per tant, es pot mantenir la simultane"itat entre 
les eleccions municipals i les autonomiques com a mínim a 
deu comunitats autonomes de l'Estat espanyol. Aquí, 
aquesta limitació desapareix sense que hi hagi una explícita 
regulació de la dissolució; curiosament, la dissolució no té 
només la limitació de la incapacitat d'elegir president - per 
tant, s'ha de pressuposar que hi ha altres possibilitats de 
dissolució -, peró no s'assigna a cap institució de la Comu
nitat Autónoma la facultat de dissoldre: no apareix entre 
les facultats del president, no se sap qui pot fer ús d'aques
ta suposada capacitat de dissolució. 

Pero encara hi ha més, i ho vam comentar en el debat 
de presa en considcració d'aques ta proposició de reforma 

de I'Estatut. Veurem com surt I'articulat, pero tal com ve 
en aquest moment, fins i tot de la Comissió, gran part deis 
consells insulars de la nostra Comunitat són diputats. Pcr 
tant, la dissolució del Parlament suposa la dissolució deIs 
conselIs insulars, perque d'acord amb la formula que ve a la 
proposició -llevat que prosperas l'esmena d'UM - és la d'e
lecció única i simultAnia de consellers i diputats. Dones bé, 
resulta que amb aquesta facultat de dissolució no gens re
gulada ni gens explícita i que és completament distinta de 
la d'aItres comunitats autonomes, que tenen cIarament es
tablert el dret de dissolució de les cambres per oportunitat 
política, per voluntat poUtica del president, aquí suposa la 
dissolució d'uns consells insulars que per una part no tenen 
si tan soIs perque ser del mateix partit poHtic que la majo
ria que governi la Comunitat Autónoma i, de I'aItra, no te
nen perque tenir els problemes d'ingovernabilitat o d'opor. 
tunitat que hagin justificat la dissolució de la Comunitat 
AutÓnoma. A rnés, si prospera tal com avui ve plantejada 
aquí la composició deIs consells insulars, en gran pan ni 
tan sois no sÓn membres d'aquest Parlament a causa del 
sistema d'incompatibilitats f:ktiques i voluntaries que aquí 
s'estableixen. 

Creim que és un tema clarament mal resolt, mimetic, 
copiat d'aItres comunitats que no tenen aquesta vinculació 
administracions insulars-administració autonomica i que 
realment no s'ha estudiat en totes les seves conseqüencies. 
Aquesta proposta de modificació en materia institucional 
també diu que el mandat deis diputats sera de quatre anys, 
a partir del dia de l'elecciÓ. Quatre anys a partir del dia de 
l'elecció - abó ho diu - significa que el problema que en 
aquest moment el conjunt de comunitats autonomes de 
¡'article 143, el eonjunt de partits polítics - entre aquests, 
d'una manera molt destacada el Partit Popular - tracten 
tant de resoldre amb unes modificacions puntuals a I'Esta
tut d'Autonomia que s'aprovin proximament en el Congrés 
de Diputats, precisament per fer coincidir totes les elcc
cions municipals i autonómiques el quart diumenge de 
maig de cada quatre anys, aquí, simultaniament, des de la 
Comunitat Autónoma de les lIJes Balears i des d'aquest 
Parlament, s'enviara una proposta avalada probablement 
pels mateixos grups que fan esfor~s per ressoldre aquest 
altre problema, que ho fa impossible. 

Ho fa impossible, primer, perque si han de ser quatre 
anys diputats, són quatre anys més el període electoral, per 
tant cada vega da avanc;:en dos mesos les eleccions, i segona, 
perque com que hi capacitat de dissolució i dissolt el parla
ment no acaba als quatre anys de l'anterior convocatoria 
electoral, sinó que acaba als quatre anys de la dissolució, de 
la nova el ecció , es van desfasant completament les elec
cions de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears del 
conjunt de totes les altres comunitats autonomcs. En 
aquest precís moment jo tene aquí, per exemple, el projecte 
de la Comunitat de Madrid; modifiquen els estatuts preei
sament per assegurar aquesta estabilitat i aquesta data fixa 
en la celebració de les eleccions autonómiques. Franca
ment, sembla que no hi ha una gran coherencia ni massa 
coordinació entre alló que els partits a nivel! estatal s'esfor
~en per aconseguir quant a aquesta coincidencia de les 
eleccions autonomiques per a finals del mes de maig i el 
que aquests mateixos partits, probablement perque no te-
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nen cap ... que prosperi, pero no hi hagut una consciencia 
ni una coherencia en aquest respecte. 

Es crea la figura del decret-llei en casos d'extrema ur
gencia quan, degut als problemes que es vulguin resoldre, 
no hi hagi possibilitat d'anar a una tramitació ordinaria 
d'una lIei en el Parlament, pero cap de les garanties que es
tableix la Constitució per al control parlamentari deIs de
crets-lleis del Govern espanyol no es trasIlada a la Comuni
tat Autonoma de les Illes Balears en el sentit que en un 
temps determinat el Govern ha de dur el decret-llei a con
validació al Parlament de les IlIes Balears, etc., etc. Tot ai
xo es deixa absolutament enlaire i, per tant, es donen po
ders extraordinaris al Govern per fer decrets-lleis, oblidant 
completament que aquests poders extraordinaris han de ser 
contrapesats pel control obligatori del Parlment en la con
validació d'aquests decrets-lleis. 

S'elimina l'obligatorietat que el senador de la Comuni
tat Autonoma sigui membre d'aquesta Cambra. Tenint en 
compte que qualsevol altre senador que no sigui el de la 
Comunitat Autonoma és incompatible per formar part d'a
questa Cambra, segons la Llei Electoral de les IIles Balears, 
crec que el Senador de la Comunitat Autonoma, per la seva 
mateixa raó de ser, és el nexe entre aquest Parlament, entre 
aquesta Comunitat i el Senat, i que el fet de facilitar que no 
sigui membre d'aquesta Cambra romp precisament aquest 
nexe necessario L'únic que fa és facilitar als partits que pu
guin col.locar persones que no hagin participat en les elec
cions, pero no aporta res de positiu. Tenint en eompte que 
tenim un únic senador de la Comunitat Autónoma, a no 
ser que dupliquem la població els proxims quatre anys, crec 
que no és una solució favorable. 

Es crea un consell consultiu. Vostes són persones cul
tes i poHticament experimentad es i ssegurament saben que 
és un conselI consultiu a altres comunitats autónomes, pe
ro en aquestes altres comunitats autonomes on existeix un 
consell consultiu, la seva finalitat, el seu objeetiu és definit 
a l'Estatut d'Autonomia. No es diu "es crea un conseIl con
sultiu i una !lei defininl la seva composició, funcions i tal". 
Bé, pero, un consell consultiu de que? Vostes proposen un 
consell consultiu i no diuen per que és; ens imaginam que 
es refereixen a un consel! consultiu en materia de dicta
mens jurfdics previs als decrets, als projectes de l!ei, etc., ho 
suposam, peró aquesta proposició de reforma de l'Estatut 
que es tramita agur no fa cap menció en absolul sobre la fi
nalitat d'aquesl consell consultiu . Vegin l Eslalul de Cata
lunya i comprovin com d'una manera clara s'estableix la fi
nalitat i, encara més: diu en quins casos el seu dictamen es 
preceptiu, etc. 

Passam a la fórmula híbrida que s'ha trobat per elegir 
simultAniament eIs diputats i eIs conseIlers insulars, pero a 
la vegada fer possible que no siguin consellers insulars. Ac
tualment, és ben sabut, el President de la Comunitat Auto
noma i el President del Parlament no són membres del seu 
Consell Insular i són substitults pels qui segueixen en la 
llista al darrer diputat elegit. A partir d'aquesta proposta 
de reforma, en cas de prosperar, eIs membres del Govem 
no serien membres del Consell Insular; el senador de la 
Comunitat Autonoma, en el cas de ser diputat, no seria 

membre del Consell Insular d'una manera obligatoria, pero 
hi ha més: els membres de la Mesa del Parlamem, els presi
dents de les comissions parlamenlaries permancnts, els 
portavcus deis grups parlamentaris podran optar volunt:1-
riament per no ser membres del Consell Insular. 

Tenint en compte que lO(S aquesls carrees són renova
bles, movibles i substituIbles, fa la impressió que els qui 
han redaclat aquesta disposició tenen un conceptc molt 
baix deis consellers insulars i que tots miren de cercar fór
mules per si els va una mica bé en política poder-se !liurar 
d'aquesta tasca que sembla tan ingrata, la de conseller insu
lar. Ningú no vol ser conseller insular, queda claríssim en 
aquesta disposició, només ho volen ser aquelIs qui hagin de 
governar eIs consells insulars. Amb aquesta fórmula ningú 
no vol ser membre de l'oposició del Consell Insular, o al
manco se'n volen desfer eIs quí van davant a les llistes, els 
qui tenen oportunitat de ser cosa dins el Parlament. 

Aquesta és la famosa columna vertebral de l'autono
mia. Tot aixo ha caigut moll avalJ, tothom ja corre perque 
no li loq ui ser conseIler insular! Els consellers insulars els 
nomenaran els ..... deis partits, que seran els qui diran: "Tu 
seras conseller insular, perque en Tal el farem president de 
tal comissió, on aquell sera membre de la Mesa i tu hi en
traras ... ", i la segona meitat de les !listes - segons la impor
tancia· de cada partit, deIs diputats que tengui -, la segona 
part deIs membres que surtin seran els meritoris que aspi
raran a participar del trebal! deIs consells insulars, uns con
seJls insulars de meritoris, d'aspirants, de postulants, una 
escola d'aprenentatge, i l'article 39, transferencies als con
sells insulars, tot el que hem parlat i sentit fins ara, total 
per omplir -los de gent que no té ·possibilitat de ser altra co
sa dins la política. 

Francament, mai no hagués esperat que aixó arribas a 
caure tan baix, Jo veig moltíssim més raonable, encara que 
no l'entenem, la proposta que fa UNIÓ MALLORQUINA 
de separar totalment la condició de diputat i la de conseJler 
que deixar en mans deIs dirígents deIs partits, de les estruc
tures deIs partits i no deIs electors, q ui ha de formar part 
deIs conseJls insulars a I'hora de la veritat, quan aqur e.<; co
breixin tots els carrees de govern, de mesa, de portaveus, de 
presidents de comissions, etc. 

El President del Consell Insular, diuen, sera incompa
tible - i segur que s'ha posat amb una total bona fe i que la 
intenció és saníssima - amb qualsevol altre carrec públic, 
excepte el de dipulal. El que passa, ciar, quan les coses es 
redacten amb superficialitat, quan es fan uns plantejamenls 
d'estar per casa i com si aixo hagués de quedar entre nosal
tres, pero aixo no quedara entre nosaltres, supos que dema 
mateix SEUR ho dura a Madrid perque entri al Congrés de 
Diputats, i resultara que el pobre President del Consell In
sular, a causa d'aquesla formulació, no podra ser, per exem
pIe, president de la Comissió Insular d'Urbanisme. No pot 
ser president de la Comissió Insular d'Urbanisme del seu 
Consell, perque no pot tenir cap altre carree públic llevat 
del de diputat; no pot ser president de cap empresa pública 
propia del Consell Insular, no pot ser membre de cap deis 
cinquanta mil organísmes que vostes han creat en els quaIs 
els conselIs insulars tenguin participació perque no pot te-



DIARI DE SESSIONS 1 Núm. 1101 29 de gener del 1991 7909 

nir cap altre clrree públic exceptuant el de diputat, aixo es
tll escrit i va a missa. 

No som en una fase inicial de dir ja ho corregirem, jo 
ho anirem esmenant; ho enviam aixi i, per tant, si s'apro
vas, aixi vindra, perque ¿que s'han d'anar a posar en la 
qüestió de si el President del Consell Insular ha de tenir 
aquestes incompatibilitats o unes altres, els qui hagin d'es
tudiar aquest Estatut? Supos que posaran esment a pro
blemes més globals i més de visió poHtica estatal que a 
aquest tipus de qüestions que consideraran absolutament 
domestiques de les Illes Balears. En una paraula, Sres i Srs 
Diputats, hem volgut donar unes quantes pinzellades per 
demostrar-los que, al marge de la nostra postura en qualse
vol cas contraria a modificar les institucions de la Comuni
tat Autonoma, aquestes propostes concretes que avui se 
sotmeten aquí a votació són realment immadures i que 
molles són políticament inviables o plenes d'elements d'in
suficiencia per falta d'estudi i de resolució racionaL Molles 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la pa
raula el Diputat Sr PascuaL 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres i Srs Diputats. 

Abans de comen~r aquesta intervenció jo vull agrair 
al Sr Triay el to de la seva, ja que jo entene que ha parlat 
correetament; que no estan d'aeord en la reforma de l'Esta
tut, posició legítima del seu partit, pero ha defensat aques
ta postura en un to reflexiu. No estic d'acord amb el que ha 
dit després i ho demostrare, pero vull agrair aquest to. 

Efectivament coincidim en una cosa, que és en l'article 
38, pero ara no parlarem d'aquest article, de si diputats i 
consellers en una sola llista o en dues. Com que nosaltres 
tenim una esmena, ja parlarem d'aquest tema quan la de
fensi. En el que no estie d'acord és que sigui un proposició 
tecnicament defectuosa, tenicament immadura o incorrec
ta, no record com ho ha dit, i li ho vull intentar demostrar 
en el mateix to que voste ha emprat. 

Voste ha parlat de possibilitat de dissolució del Parla
ment. Efectivament, si hi ha una dissolueió del Parlament 
per part del president en qualsevol moment, que pot pas
sar? Dissol o no dissol els consells insulars? Des de la nos
tra optica no ha de dissoldre eIs consells insulars, no en fal
taria d'altra; no els ha de dissoldre, perque eIs consells in
sulars poden funcionar perfectament i, en canvi, aquest 
Parlament pot necessitar una renovació, i aquesta és una de 
les tesis fonamentals per la qual nosaltres mantenim l'es
mena de llistes separades de diputats j consellers, o sigui 
que en aquest moment l'article 38 es troba en discordan~ 
amb la possibilitat de resoldre, pero tomam a tenir un pac
te de Madrid: No podem tenir eleccions autollomiques se
parades. 

Per que? Tal vegada els "Hinders" d'Alemanya no tenen 
eleccions separades de les generals i de les municipals? Tal 
vegada les cinc regions d'Italia que tenen autonomia no te
nen eleccions separades de les generals i de les municipals? 
Resulta que des de Madrid, sempre des de Madrid, ens 
duen quatre comunitats autonomes, que són les de prime
ra, que sí poden, i nosaltres, que som menors d'edat, no po
dem. ¿Hi hagut cap distorsió a Catalunya, al País Base, a 
Galícia o Andalusia perque tenguin eleccions autonomi
ques separades de les altres eleccions? Un eiutadll de Cata
lunya o d'Andalusia fa tres eleccions en quatre anys i nosal
tres en feim dues. Per que no en podem fer tres? El que 
passa, jo ho entene, és que des del punt de vista de Madrid 
i de partits tal vegada ..... estatal, no els interessa que hi hagi 
consultes continuades i que només es parli d'eleccions au
tonomiques en un moment determinat, tal vega da interessa 
camuflar-les amb eleccions municipals o així com sigui, pe
ro aixo és un tema polític, no és un tema teenic, Sr Triay, 
no és que hi hagi res incorrecte. Jo comprene la seva postu
ra, pero no es tic d'acord amb les argumentaeions de tipus 
teenie que ha donat. 

Pel que fa al tema deis quatre anys de diputat, jo li he 
de dir, Sr Triay, que es va corregir dins comissió. Que efee
tivament hi ha havia un problema teenie, pero que es va 
corregir, i li diré exactament el que diu l'article 22.3, que es 
va aprovar a comissió: "El Parlament és elegit per quatre 
anys. El mandat deIs diputats acaba quatre anys després de 
l'elecci6 o el dia de la dissolució de la Cambra", que és una 

. copia d.el que diu l'article 66, 67 o 68 - no ho record exaeta
ment - de la Constitució Espanyola respecte del Congrés de 
Diputats i l'article 69 respecte del Senal. És una copia; per 
eonsegüent, res d'incorreccions tecniques. 

Respecte del Decret-llei, diu que no hi ha garanties, 
cosa que ja havia sentit a dir previament al Sr Alfonso i es
tan equivocats i li diré per que: L'article 27.2, quan parla de 
la possiblitat de fer decrets-lleis per part del Govern de la 
Comunitat Autonoma, diu "dins els termes i suposits pre
vists a l'article 86 de la Constitució". L'article 86 de la 
Constitució dóna totes les garanties necessaries perque es 
puguin fer decrets-lleis i aquí vol dir que s'han de complir 
les mateixes; per consegüent, un altre sofisma que ha fet o 
que tal vega da no ha llegit bé l'artic1e 27.2. 

Quart tema, el senador. Tots tenim l'experic~ncia que el 
Senat té una coincidencia d'horaris amb aquest Parlament, 
i durant aquesta legislatura s'ha demostrat la necessitat que 
tots els diputats siguin en aquest pIe. Per que el senador ha 

"de ser necessariament, per una disposició estatutaria, dipu
tat d'aquesta Cambra? ¿No seria millor tenir més autono
mia i que aquest mateix Parlament decidís, a través d'una 
llei d'aquí, d'una llei de Balears i segons les circumstancies 
del moment, si interessa o no que el senador sigui diputat? 
Res de tecnicament correcte o incorrecte, una posició no 
autonomista - respectable, pero no autonomista - i la que 
proposam nosaltres, la que pro posa el text, és una posició 
autonomista: Donar llibertat a aquest Parlament perque, 
mitjan~nt llei - fixi's, Sr Triay, que I'Estatut no diu que ne
cessariament no hagi de ser diputat, ho deixa enlaire - deci
deixi si el senador ha de ser Diputat o no: més autonomia. 
Aquest és un deis molts canvis que es proposen a I'Estatut 
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de donar llibertat a aquest Parlament perque, mitjanylnt 
lleis, reguli coses que ara I'Estatut ferma i no hauria de fer
mar. 

Apartat E, consell consultiu. Arribats aquí, jo no sé si 
he de sornriure i diré per que. El Grup Parlamentari d'U
NIÓ MALLORQUINA va presentar una esmena de crea
ció del consell consultiu, sense nom, que era una esmena 
copiada de l'article 41 de Catalunya. Una de les moltfssi
mes reflexions que ens va fer el Sr Alfonso de si havien de 
ser seriosos, etc., dins Ponencia, ens va convenc;er que era 
millor que regulas aixo una llei del Parlament i que no ho 
fes directament l'Estatut. Jo vaig retirar l'esmena i varem 
cercar el text transaccionat que diu, i efectivament aquest 
text transaccionat no diu exactament el que diu l'article 107 
de la Constitució respecte del Consell d'Estat, ho diu d'una 
altra manera i no fixa tant, pero diu un consell consultiu. 
Jo entenc que la paraula consultiu, Sr Triay, vol dir precisa
ment que és un consell amb unes caracterlstiques delimita
des. No passi pena, som suficientment majors d'edat coro 
per fer bé una llei que crel el consell consultiu, aixo no és 
cap problema, si bé em crida l'atenció que primer facin 
unes reflexions i després, quan els hem fet cas, diguin: "Ah, 
no! Aixo esta molt mal fet!" Per que ens fan reflexions, 
ido? Per acabar, dir que en principi estam bastant d'acord 
amb el que ha dit en la seva exposició referent a l'article 38, 
sobre que no ens agrada la fórmula, pero ja en parlarem 
més tardo 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari COS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Oesprés de la intervenció 
del Sr Pascual, queda poc per dir. En tot cas, jo voldria sor
tir al pas de la primera afirmació que ha fet el Sr Triay, 
quan ha dit que, com que ells estaven a favor de l'estabilitat 
institucional, estaven en contra de la reforma, intentant 
identificar, per una via subtil, inestabilitat amb reforma, co
sa que lógicament ens veim obligats a rebutjar de manera 
rotunda, perque no feim més que exercir un dret constitu
cional i aixo no pot implicar de cap manera la inestabilitat; 
si no, farlem una estranya interpretació de la Constitució. 
Malgrat tot, també coincidesc amb el Sr Pascual que el to 
reflexiu, seriós, profund de la seva analisi de les reformes 
que nosaltres hem recolzat s'ha fet escoltar perque era fo
namentada, encara que moltes vegades - tot s'ha de dir, Sr 
Triay, perque vos te té prou ofici parlamentari per reconei
xer-ho - molt exagerada. 

Només em vull referir a un punt que és una postura 
que el nostre grup ha defensat en relació amb el difícil 
equilibri entre el Parlament i els consells insulars, quant a 
la seva composició. Evidentment nosaltres estam d'acord 
que la imbricació deIs consells insulars en l'estructura de la 
Comunitat Autonoma feta a través de la iguaItat de compo
sició - que la extracció sigui la mateixa, diputats igual a 
consellers amb caracter general, tret d'algunes excepcions -
és una de les trobades més felices de l'Estatut d'Autonomia 

que hem volgut i volem conservar. Nosaltres varem propo
sar simplement l'extensi6 a alguns c.'\rrecs més de les in
compatibibilitats que avui existeixen per al President de la 
Comunitat Autónoma i per al President del Parlament per
que, sense renunciar al principi que els consells insulars es
tiguin lntimament imbricats a través de la seva constitució 
amb la Comunitat Autónoma i la seva institució fonamen
tal, que és el Parlament, hi hagués una majar flexibilitat 
que permetés superar una disfunciÓ observada en relació 
amb les dificultats fins i tal d'incompatibilitat d'horaris que 
pugui representar per als Consells Insulars d'Eivissa i de 
Menorca el fel que quan hi ha plenaris en aquest Parla
ment queden buits de responsables polítics, etc., etc., t~t ai
xo per facilitar una mica el funcionament de ducs ins'titu
cions: el Parlament i els consells insulars. 

Aleshores, salvat el principi, nosaltres també ens va
rem pronunciar per a una extensió de les incompatibilitats, 
pero al cap i a la fi som un grup parlamentari de quatre di
putats i la nostra postura va ser transaccionada amb els 
plantejaments que feia el Grup POPULAR en relació que 
aquesta extensió fos obligatoria per a determinats carrees i 
voluntaria per a uns altres. Nosaltres ens hauríem estimat 
més fixar un regim d'incompatibilitats amb caracter general 
que clarificas més la qüestió, peró en qualsevol cas varem 
transaccionar i, per tant, defensam el text que ve de la Co
missió. 

En el que no podem estar d'acord és que aixo signifi
qui que els membres del Consell Insular que no són dipu
tats o consellers passin a ser polítics de segona o que esti
gui en roans de les cúpules.dels partits que fan les llistes la 
composició deis consells insulars, perque aixó, Sr Triay, 
també passa en el Parlament. Si voste vol caricaturitzár el 
fel que les llistes determinaran els consells insulars - i són 
paraules seves - també ho són ara per a la composició del 
Parlament, és a dir, al meu judici no crec que hi hagi abso
lutament cap raó seriosa que avali una oposició tan frontal 
com que la que voste ha exposat contra aquesta fórmula, 
que jo crec que és molt reflexiva i intel.ligent, perque sal
van! el principi d6na un gran element d'agilitat al funciona
ment deIs consells insulars i, per tant, nosaltres defensarem. 

En altres aspectes - en relació amb la qüestió e la dis
sOlució, per exemple - creim que la imbricaci6 deIs consells 
insulars amb la Comunitat Autonoma ha de ser en tots els 
seus pUilts. No trobam que sigui un argument prou poderós 
per impedir la capacitat de dissoluciÓ per part del Presi
dent de la Comunitat Autónoma el fet que al mateix temps 
que dissol el Parlament també dissol els consells insulars, 
sinó un element polític més a tenir en compte de cara a a
frontar una dissolució de les institucions basiques de la Co
munitat Autonoma, que en aquest cas, a més del Parla
ment, són els consells insulars. Per aixó hem volgut - i l'Es
tatut ha volgut, políticament - que els consells insulars for
massin part essencial de I'estructura de la Comunitat Autó
noma. Per que? Perque som una comunitat auto noma inte
rinsular i aleshores aquesta interinsularitat queda reafirma
da, al nostre judici, de manera prou satisfactoria. Per aixo 
defensam el text de la Comissió en aquest punt. Gracies, Sr 
President. 
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EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Després de les intervencions que 
m'han precedit, el Grup NACIONALISTA I D'ESQUER
RES voldría dir que realment tot a11ó que permeti que si
gui aquesta Cambra la que determini la voluntat de la Co
munitat Autónoma sera positiu per a la nostra autonomía. 
En aquest sentil, ido, el fet que bi hagi possibilitat de rea
litzar eleccions autonomiques, és a dir, de dissoldre el Par
lament a causa d'unes circumstancies que puguin deixar el 
Govern - i en definitiva els poders de la Comunitat Autó
noma - en una situació de desempar per manca de suport 
parlamentari, creim que ve a abundar en el dret a l'autogo
vern. 

Si m'ho permeten, ja sé que no és un paral.lelisme to
tal ni aproximat, peró pot servir com a exemple: Pensin 
vos tes que succeiria si el Consell d'Europa decidís que no 
hi hagués eleccions en els diversos parlaments deIs dotze 
estats que compasen la Comunitat Europea; no podrícm 
dir que aquests estats tinguessin cambres de sobirania, sería 
una sobirania tutelada. Igualment pensam que les auto no
mies, que realment són o s'acosten més a una formació 
d'autogovern, han de tenir aquesta possibilitat. No se'ls pot 
negar aquesta possibilitat com la ten en Catalunya i Euska
di, per posar dos exemples dins I'Estat espanyol, i, com ja -
s'ha dit molt bé aquí, els "Hinders" d'Alemanya i algunes re
gions d'ltalia. 

És evident que és desitjable que els processos electo
rals siguin més o menys regulars, pero qualsevol ingerencia 
en aquest sentit que no sigui fruit de pacte prodult des de 
la voluntat sobirana de cada Comunitat Autónoma, va en 
detriment de l'autonomia i nasal tres no ha consideram va
lid, o més ben dit: consideram que res pon a un model cen
tralista i uniformitzador que no és el nostre. 

D'altra banda, ja s'han contestat moltes qüestions que 
es volien fer veure com a deficiencies de la reforma de l'Es
tatut. Nosaltres donam suport a aquesta reforma; només 
volem matisar que en Comissió i en Ponencia sempre em 
mantingut una abstenció quanL a l'artide 38 i que proba
blement ~ra baratarem de vot, si ens permeten la votació 
separada de l'article 38, perque som conscients que, per la 
solidesa de les institucions deIs consells insulars, no és pos-
sible arbitrar un sistema de .. .... tan alt quant a incompati-
blitats. La nostra visió d'aquest tema potser la fixarem amb 
més profunditat a continuació, en una esmena del Grup 
UNIÓ MALLORQUINA, peró pensam que la dcdicació 
po[(tica ha de ser tan exclusiva com sigui possible i que s'e
limina un aspecte dolent de I'Estatut, que era el fet que els 
diputats no poguessin tenir estatutariament assignació o 
sou. Si els diputats tinguessin so u, si s'establís una bona llei 
d'incompatibilitats - no em referesc entre consellers i dipu
tats, sinó entre la funció política i la professió de cadascú -, 
aleshores probablement durant quatre anys es podrien de-

= 

dicar a la funció política sense necessítat de rec6rrer a al
tres subterfugis. D'aquesta manera, nosaltres demanam la 
votació separada de l'article 38 i donam suport a la resta. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLES 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Yo entiendo que en este mo
mento estamos discutiendo el voto particular o la enmien
da a un título, en general, del Grupo SOCIALISTA Lo di
go porque ya hay posicionaminentos en cuanto a votos o a 
enmiendas concretas a artículos y yo, en este momento, no 
vaya pronunciarme sobre eso. Nosotros tenemos un voto 
particular y una e'nmienda que luego defenderé. 

En cuanto al Título III en conjunto, a diferencia del 1, 
nosotros creemos que sí serían necesarias algunas modifica
ciones transcendentes, no cabe duda, si bien, a diferencia 
de ese Titulo 1, creemos que esas modificaciones vienen im
pu es tas por una praxis, por una practica ya en nuestra Co
munidad Autónoma, y que no provocan en absoluto ningu
na desorientación al ciudadano. Por decirlo de alguna for
ma son modificaciones técnicas, técnico-poHticas, pero que, 
insisto, no provocan esa desorientación que podria traer el 
entrar en las modificaciones del Titulo I. 

Efectivamente, hemos de empezar por decir que lo pri
mero que se abre es una posibilidad de disolución del Par
lamento distinta de la contemplada hasta ahora en el art[
culo 31, apartado 5, evidentemente derivada de la imposibi
lidad de elección del presidente, digo la contenida actual
mente en el Estatuto. Creo que no es necesario insistir ex
cesivamente sobre su oportunidad política porque yo no 
creo que haya ninguna cámara parlamentaria en el mundo 
que no contemple esta posibilidad. Esta posibilidad viene 
derivada de un problema de ingobernabilidad que se puede 
producir debido a unos resultados electorales inmediatos -
en cuyo caso sr que lo contempla el Estatuto, cuando no 
hay posibilidad de elegir presidente inmediatamente - o 
bien que se produzca esta ingobernabilidad en el curso del 
desarrollo de una legislatura por cuestiones diversas o por 
cambios de emplazamiento de grupos o personas polfticos. 

Esa ingobernabilidad puede planear efectivamente so
bre la Cámara i paralizar por completo la acción polftica 
del ejecutivo, haciendo imprescindible la convocatoria de 
nuevas elecciones. Por encima de reconocer que esta posi
bilidad puede tener otros inconvenientes, como sería que 
en este país en conjunto y en España hubiera un excesivo 
número de elecciones o un contínuo proceso electoral en 
unas u otras comunidades, creemos que hay el problema 
fundamental que no podemos consagrar en el Estatuto - y 
por ello pretendemos reformarlo - una acción que pueda 
paralizar una cámara durante toda una legislatura, durante 
quatro años. A nuestro juicio, ello arrastraría sin duda la 
disolución de los consells insulares, pero de acuerdo con 
las previsiones estatutarias y con el mismo funcionamiento 
de estos consells insulares, compuestos por diputados elegi-
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dos cuando se elige esta Cámara, no podemos disociar de 
ninguna manera los consells insulares ni aventurar-les otro 
porvenir distinto que el que tiene este Parlamento. 

También por una cuestión practica, diremos que resul
ta muy improbable (yo diría que imposible) que si hay pro
blemas graves, gravfsimos problemas de ingobernabilidad 
en el Parlamento, no los haya simultaneamente en los con
sells insulares, o por lo menos en algunos de ellos. Parece 
imposible combinar ambas cuestiones: unos consells insula
res en los que se lleva a cabo un gobierno placido con unas 
mayorías suficientes y suficientemente estables, y un Parla
mento q~e hace imposible la gobernabilidad. 

Queda pendiente una cosa que ha citado el Sr Triay 
entre las muchas imperfecciones, cuando ha dicho que no 
queda expresamente recogido en el texto del dictamen 
quién tiene que disolver la cámara. Parece evidente que tie
ne que ser el presidente por similitud, insisto, con todas las 
camáras del mundo, y eso sí se recoge, Sr Triay, porque el 
apartado 7 del articulo 2 remite las atribuciones del Presi
dente del Gobierno a una ley de este Parlamento. Por con
siguiente, mediante esa ley, puede regularse ésta entre 
muchas otras cosas, de manera que, insisto, no es una im
perfección. ¿Que podría haberlo recogido directament el 
texto? Es posible. ¿Que podria expresarse con mayor clari
dad? También. 

Después podemos hablar muy brevemente del Consell 
Consultiu. Ya se han referido a él otros portavoces, creo 
que el Sr Pascual concretamente, y también parece eviden
te que las competencias del Consell Consultiu no requieren 
un desarrollo estatutario, puesto 'que es un Órgano que pre
tende naCer precisamente al calür de órganos similares, el 
más próximo és el Consejo de Estado de la Administración 
Central. Por consiguiente, insisto que son órganos que no 
requieren una mayor explicación. Requieren un desarrollo, 
por supuesto, pero ese está previsto en la ley. 

Una cuestión importante es el de la mayor profesiona
lidad y especialización de consellers y diputados. Ha sido 
un tema muy discutido, hoy ha quedado bastante claro que 
las posiciones de los distintos grupos en algunos casos han 
sido completamente contradictorias, pero finalmente ha 
prosperado una en la que el Grupo CQS i el Grupo POPU
LAR hemos hecho una especie de acuerdo entre nuestras 
enmiendas. El Sr Quetglas ha dicho que hubiera preferido 
lo que ellos planteaban, que era una incompatibilidad diga
mos que obligatoria para toda una serie de cargos determi
nados, y nosotros planteábamos la enmienda contraria: que 
practicamente todo, salvo el Presidente de la Comunidad y 
el Presidente del Parlamento, fuera voluntario; que pudiera 
haber una posibilidad de que los diputados dejaran su plaza 
de conseller a otras personas, pero en función de las necesi
dades de cada partido o grupo político. 

Hemos llegado a este acuerdo que a mí me parece bue
no, sinceramente, un acuerdo razonable, y entonces esta
blecemos - o establece el texto del dictamen, como conse
cuencia de eso - que haya unos cargos determinados, los 
dos presidentes, el de la Comunidad y el del Parlamento, el 
Senador i aquellos consellers con cartera que mantengan, 

por supuesto, su condiciÓn de diputado, pero no tengan lél 
condición de conseller, y después que haya efectivamente 
toda una serie de cargos - los de la Mesa del Parlamento, 
los presidentes de les comisiones permanentes y lo porta
voces - que puedan, en caso de necesidad, ceder su sitio a 
otras personas que pasen a ocuparse más detenidamente de 
las tareas del Consell. Esto se hace precisamente en fun
ción de las necesidades de los consells insulares, que cada 
vez van a ser mayores en virtud del artículo 39, que, en ple
no desarrollo, lÓgicamente va a llenarlos de competencias, 
máxime cuando lo que se pide con este dictamen es preci 
samente un abundamiento de competencias a la Comuni
dad y, en último extremo, a los consells insulares. 

No se ha querido, sin embargo, disociar completamen
te unas y otras instituciones, como proponía la enmienda 
de UNIÓ MALLORQUINA, Y ello precisamente porque 
en virtud del propio Estatuto y del propio artículo 39 una 
parte substancial del ambito competencial pasará, como de
cía, a los consells insulares, que vedan nacer y desarrollarse 
un mundo legislativo, que seria el de esta Cámara, que les 
afecta directamente y del cual no serían partícipes en abso
luto. Aquí habría una Cámara que legislaría sobre unas 
cuestiones que en definitiva van a desarrollar los consells 
insulares sin ninguna participación, insisto, en su elabora
ción, su discusión y su aprobación. Creo que eso seria real
mente disociar dos mundos, convertir en dos mundos dis
tintos esta Cámara, este Parlamento, el Gobierno de la Co
munidad y los de los consells insulares. Los consells insula
res son instituciones de la Comunidad y, a nuestro juicio, 
tienen que estar plenamente incardinados en las deciciones 
de la Cámara. 

Finalmente - y acabo, Sr Presidente - destacar que en 
este título se reforman también algunas otras cosas: previ
siones estatutarias limitativas de las facultades del Presi
dente de nombrar consellers y del Gobierno respecto a los 
temas del Decreto-ley que ya se han tratado aquí y les hago 
gracia en virtud de la luz; de la inviolabilidad de los diputa
dos - se eleva este tema, que nos parece importante -; ya se 
ha hablado del "consell consultiu", y, comoquiera que nin
gún portavoz se ha referido a ello, si el Sr Presidente me lo 
permite vaya referirme muy brevemente al tema de las in
compatilidades del Presidente del Consell. 

No podemos aceptar de ninguna manera que el punto 
quinto del artículo 38 impida que los presidentes de los 
consells insulares ostenten los cargos derivados del propio 
cargo de presidente; que un presidente del Consell Insular, 
en virtud de esa redacción, no pueda ser presidente de la 
Comisión de Urbanismo, sinceramente, me parecen ganas 
de poner piedras en el engranaje. En todo caso, Sr Triay, 
me pregunto por que no vino usted a la ComisiÓn a decirlo. 
¿Dónde estan sus enmiendas de mejora de este texto? Yo 
creo que ahora quiere ocultar con críticas más o menos ati
nadas - hasta le voy a aceptar algún acierto - la realidad 
transparente de que ustedes tienen que votar contra este 
texto de reforma de Estatuto y contra cualquier otro que 
hubiéramos presentado hoy aquí. Nada más, gracias. 

EL SR PRESIDENT: 
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Per part del Grup Parlamentari SOClALIST A, té la 
paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Potser no m'he expressat amb 
propietat, Sr Quetglas, propietat que lampoc no hem tro
bat en el text de la proposició pero que cree necessaria en 
el debat parlamentario Jo no crec que la reforma deis esta
tuts posi en qüestió l'estabilitat institucional, el que he vol
gut comunicar és que nosaltres defensam l'estabilitat de les 
instituciones previstes en els estatuts d'autonomia, o sigui 
el manleniment i la no modificació de les institucions pre
vistes en els estatuts d'autonomia. Per tant, cree que la seva 
preocupació en aquest sentil pot quedar dissipada, perque 
no es tracta de practicar cap catastrofisme en aques ta qües
tió. 

Quant a la dissolució i als quatre anys de mandat del 
parlamentari, el Sr Pascual diu que aixo és igual que la 
qüestió del Senat i el Congrés: quatre anys des del dia de 
les eleccions. Molt bé: en el cas del Senat i el Congrés sig
nifica que si esgoten el mandat s'esmunyen dos mesos cada 
vegada que hi ha eleccions, cada quatre anys, simplement 
com també passa aquí i en els ajuntaments. Jo no ho de
man al Sr Pascual ni al Sr López i Casas novas , perque sé 
que es troben una altra Unia poUtica i que, per tant, no te
nen res a veure amb aquesta qüestió i que defensen molt le
gítimament que cada Comunítat Autonoma faci les elec
cions quan vulgui - supos que també deuen voler que els 
Ajuntaments les facin quan vulguin, perque si resulta que 
només poden fer-les cada quatre anys, també seran institu
cions excessivament tutelades -, pero al Grup POPULAR i 
al Grup del CDS, jo els demanaria que volen. 

¿Volen realment el que en aquest moment es tramita a 
Madrid amb la seva firma: que les eleccions autonomiques 
coincideixin amb les municipals el darrer diumenge del mes 
de maig de cada quatre anys, o volen que siguin quan cada 
Comunitat Autonoma vulgui? Perque jo no m'aclaresc. Jo 
no comprenc, si volen aixó, com a la vegada valen aixo altre 
que és absolutament contradictorio Simplement, jo no tene 
cap altre problema que plantejar-Ios aquesta dificultat de 
comprensió que jo tenc de la seva posició, perque em pen
saya que les sigles CDS i PP significaven el mateix aquí 
que alla i, com que som així d'ingenu, creia que en un tema 
COm aquest significaria la mateixa postura. Pero vaja, la co
sa ha quedat aro. 

Sobre el Decret-Ilei, jo plantejo aquí uns problemes " 
que han creat els grups que han avalat i empes aquesta pro
posició. Nosaltres no estam en contra d'aquesta modifica
ció i reforma de l'Estatut, pero aixo no vol dir que Mgim 
de callar. Precisament perque no stan en contra, posam da
munt la taula les dificultats, les lIaeunes, els problemes i els 
errors que té el que ens presenten aquí. Vostes m'interpre
ten el que diu el text i jo no vull que ho interpretin, jo vulI 
que lIegeixin el que diu, i el Decret-llei diu que es fara din
tre les previsions constitueionals, pero resulta que no hi 
previsions constitucionals per als decrets-lleis de Comuni
tats Autonomes. Hi ha previsions constitucionals per als 
decrets-lleis del Govern d'Espanya en relaeió amb el Con-

grés de Diputats;previsions constitucionals per al Govern 
de la Comunitat Autonoma de Balears, no n'hi ha cap ni 
una. No faci que sí, perqu~ vost~, com a llicenciat en dret, 
hauria de tenir una mica més de rigor en aquestes qües
tions. 

Parla del consell consuItiu, i eH mateix anava a dir "la 
ma teixa paraula ho diu", i s'ha aturat, perque s'ha adonat 
que la mateixa paraula no diu res. Consell consultiu de 
que? A Catalunya saben que és el Consell ConsuItiu, per
que l'Estatut ha diu. M'ha reeordat aquell sergent - perdo
nin l'anecdota - que el primer dia explicava als reclutes que 
significava "pernoctar", i els deia: Tu saps que significa " 
pernoctar"? 1 el recluta: No, no ho sé. "Si la mateixa parau
la ho diu! "Per-noc-tar": dormir fora del quarter" . Aixó és 
igual, només ha faltat que el Sr Quetglas digués: "Consell 
consultiu, o sigui consell consultiu en materia de legislació, 
decrets, etc". Ja ~ que tothom pensara que és aixo, pero el 
que hi ha escrit en aquesta proposició de reforma de I'Esta
tut és el que quedara, i no hi ha cap menció sobre la finali
tat d'aquest consell consultiu. Encara que no posem en 
dubte que després una Ilei pugui desenvolupar la composi
ció i altres elements accessoris o complementaris, de la ma
teixa manera que 1'0bjectiu del síndic de greuges és definil, 
al nostre entendre també ho hauria de ser l'objeetiu del 
consell consultiu. 

En relació amb el tema de qui pot dissoldre, també es 
dóna per fet que pOI dissoldre el President. Si pOl dissoldre 
el President ¿perque no se'l faculta per dissoldre el Parla
ment? "Ja ho sabem" o "no hi hem pensat". Aixo és el que 
feim: un estatut que no diu qui pot dissoldre. Aixo sí: la 
dissolució és possible. No diguin que no sigui una peculia
ritat, aixo també, o, com a mínim, una cosa que no s'ha 
tractat degudament. Llavors eIl mateix fa la crítica i diu: 
"Aixo no és possible". Com pot ser que el President del 
Consell Insular no pugui ser President de la Comissió Insu
lar d'Urbanisme? Dones mirin, tal com ho han redactat 
vostes, no ho pot ser, perque no pot tenir cap altre carrec 
públic llevat del de Diputat, i per tant l'han impossibilitat 
per a qualsevol carrec, representació o funció inherent al 
seu de president, perque aquesta expressió, que no hi és, es 
posa en totes Beis que estableixen incompatibilitats. Que 
no hi han pensat? Com que jo canfil que aquesta reforma 
de I'Estatut d'Autonomia no prosperara, també estic relati
vament tranquil, pero només de pensar que aixó es pogués 
aprovar i posar-se en vigor, cree que realment haurien do
nat una passa enrera quant a la definició de les institucions 
de la Comunitat i les seves funcions. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, se suspen la sessió per un quart 
d'hora. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen<;:a la sessió votant I'article 
18. Entrin, per favor, que hem de votar. 

(Pausa) 
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Passam a votar l'article núm. 18, que no té esmenes 
presentades. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 38. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 13. Queda aprovat I'artide que aca
bam de sotmetre a votació. 

A l'artide 19, hi ha mantenguda I'esmena núm. 1972 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUER
RES. Per defensar-Ia, té la paraula el Portaveu Sr López i 
Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. És una es mena d'addició que 
pretén, a part d'una classificació sistem~tica diferent deIs 
articles, afegir concretament que les sessions del Parlament 
sigui n públiques, llevat del cas que hi hagúes acord contrari 
pres per majoria absoluta, de c6nformitat amb el Regla
ment. Potser és una norma basica del Reglament, no de 
l'Estatut, peró entenem que les normes bMiques del Regla
ment del Parlament s'han de recollir a I'Estatut, com ha 
fan al tres estatuts d'autonomia. En aquest sentit, aquesta 
esmena no té altre intenció. 

Una altra qüestió plantejada a I'esmena que tractam és 
d'addició al preambul de l'article del Parlament: "El Parla
ment com a representant deis pobles de les Illes, ostenta el 
mAxim poder autonómic sense que cap parcel.la li sigui ex
cIosa", després ja tot continuaria igual. És una visió que no 
és contemplada a l'artide 19 de I'Estatut i que consideram 
que podria ser beneficiosa ates que institucionalitza més el 
poder autonómic del Parlament. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamehtaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 
la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. Només voldríem demanar una explica
ció sobre el primer que ha dit el Sr López i Casasnovas, 
que no hem trobat a l'esmena. La segona part, sí, el tema 
que el Parlament com a representant del poble de les illes 
ostenta el maxim poder sense que li sigui exclosa cap par
ceUa, aixó ha hem vist, peró el primer que ha dit d'una no
va sistematització no ha hem trobat i ens agradaria aclarir
ha, perqu~ tal vegada és una aUra cosa. Al marge d'aixó, 
nosaltres creim que la formulació de l'artide 19, tal com 
venia a l'Estatut, era correcta, i que la introducció de l'ex
pressió "sense cap parcel.la", parlant del poder autonómic, 
no ens pareix excessivament adequada. 

EL SR PRESIDENT: 

i. Vol explicar la primera pan de l'esmena, Sr Ponaveu, 
que jo tampoc no l'entenc? 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 

No m'estranya, Sr President, perque són dos fulls , un 
a continuació de I'al tre, pero els anides 22, 23, 24 i 25 .. . 

EL SR PRESIDENT: 

Al darrer apartat de I'esmena, Sr Alfonso. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

No hi ha més misten que girar full. Quant a la resta, 
volíem assenyalar que efectivament es tractava d'introduir 
una fórmula residual que no es veu dins I'article 19 i que 
podría interpretar-se com a tancat. "Lo que abunda no da
ña", diuen en castella. Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a vo tar l'esmena 1972 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES a l'article 19, al qua! 
s'afegiria. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Díputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
34. Abstencions, 18. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació i votam l'artide 19 segons el Dicta
men de Comissió. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 38. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 14. Queda aprovat l'article 19, que 
acabam de sotmetre a votació. 

A l'article 20.1 es manté un Val particular del Grup 
Parlamentari POPULAR. Per defensar-Io, té la paraula el 
Portaveu Sr GONZÁLEZ IORTEA 

ELSR GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. El voto particular va dirigido 
concretament al punto primero del artículo 20 del Estatu
to, que dice textualmente: "El Parlamento estara formado 
por los diputados del territorio auto nomo elegidos por su
fragio universal, igual, directo y secreto, mediante un siste-

.. 
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ma de representación proporcional que asegurará una ade
cuada representación de todas las zonas del territorio". Yo 
creo que de la simple lectura de este artículo se deduce la 
imperiosa necesidad de modificarlo. Es un texto mal redac
tado en su momento, cuya redacción se debe probablemen
te a un trasfondo evidente contenido en él, que es la repre
sentatividad - o la participación electoral de cada una de las 
islas, en definitiva - y que con ese motivo, como digo, se ha 
construido un punto primero del artículo 20 realment de
fectuoso. 

A mi juicio, además de que la redacción es incorrecta, 
presenta confusión en los términos al referirse dos veces a 
la representación: una vez dice "representación proporcio
nal" y, después de esa representación proporcional que no 
acabamos de saber muy bien qué es, "asegurara una adecua
da representación de las zonas del territorio"; entonces hay 
aquí la dualidad entre representación proporcional y repre
sentación de zonas. Como digo, es un apartado mal cons
truido y tiene, finalmente, un tercer defecto, que es el de 
provocar la irritación en algunos medios insulares por la 
posible interpretación literal del término "proporcional" 
fuera del contexto que probablemente pretendían los re
dactores del Estatuto y que desde luego no ha pretendido 
la Ley Electoral. 

Nosotros, por consiguiente, presentamos una enmien
da en la que pretendemos substituir este texto del punto 
primero por otro que dijera: "El Parlamento estará forma
do por los diputados del territorio autónomo elegidos por 
sufragio universal, igual, directo y secreto, mediante un sis
tema que deberá asegurar una adecuada representación de 
Mallorca, de Menorca, de Eivissa i de Formentera". Creo 
que es un texto mucho mejor, creo que es un texto de con
senso y creo, en definitva, que es un texto que puede dar sa
tisfacción a todos, ya que de hecho es un texto que, se quie
ra o no, ha servido de base para la confección de la vigente 
Ley Electoral. Nada más, gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlarnentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari d'UNIÓ MA
LLORQUINA, té la paraula el Diputat Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMORSÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Com molt bé ha dit el Sr González i Ortea, es tracta de 
suprimir la paraula "proporcional" en el sistema d'elecció 
deIs representants de la Comunitat Autónoma, peró jo li 
vull recordar l'article 152 de la Constitució, com ja vaig fer 
a Comissió. Aquest article 152, que evidentment s'ha d'a
plicar per analogia, perque va ser subscrit per les Comuni
tats Autonomes que varen accedir a l'autonomia per la via 
de l'article 151, diu: "L'organització institucional autonomi
ca es basara en una assemblea legislativa elegida per sufragi 
universal d'acord amb un sistema de representació propor
cional que asseguri també la representació de les diverses 
zones del territorio. 

Aixo que acab de llegir s'ha traslladat basicament a 
l'article 20.1 del nostre Estatut d'Autonomia i es pretén 
treure la paraula "proporcional", que és a la Constitució. 
Com es menja, aixo? Hem d'anar contra la Constitució? 
No. Punt número dos, motivació. Diu: "Supressió del terme 
proporcional, que resulta poc d'acord amb la necessitat po
lítica d'augmentar la representació de les illes de Menorca, 
Eivissa i Formentera". Aquí hi ha 59 diputats; 33 tres re
presenten Mallorca, 13 a Menorca, 12 a Eivissa i 1 a For
mentera. Acab de ter uns números sobre els habitants de 
cada illa, segons la població del 1990, per escó, i són els se
güents: Mallorca, 18.600 persones per obtenir un escó - no 
electors, sinó persones censades de dret -; Menorca, 5.257; 
Eivissa, 6.711; Formentera, 5.202. La desproporció és evi
dent. 

Des del punt de vista polític es pot entendre que histo
ricament hi hagnés uns recels per demanar la paritat, i 
aquesta historia - ho vull esmentar abans que ha digui un 
altre diputat - es reflecteix en la tramitació de l'Avantpro
jecte d'Estatut d'Autonomia del 1931, en el primer text del 
qual es va tramitar que el Gran i General Consell havia de 
constar de 45 diputats, deIs quals 27 havien de ser de Ma
llorca, 9 de Menorca i 9 d'Eivissa i Formentera. No obstant 
aixo, aquest avant-projecte que havia redactat l'Associació 
per la Cultura de Mallorca, amb l'assentiment de les Cam
bres de Comen;: i Agrícola, va ser modificat i Menorca es va 
despenjar del procés, ja ha sé, i va sortir un Projecte d'Es
tatut Autonómic de Mallorca i Eivissa on desapareix la 
proportionalitat. Ara bé: duirri' dues legislatures de Parla
ment, una legislatura de Consell General Interinsular, que 
record que va ser paritaria i ho va ser precisament perque 
s'havien de rompre uns recels que hi havia d'un centralisme 
historie que no ha de pagar el poble de Mallorca, que era 
conseqüencia d'un sistema autoritari del qual no en tenia la 
culpa el poble mallorquí, sinó que també el patia com patia 
el centralisme de Madrid, pero tenia un justificació que el 
Consell General Interinsular pogués demanar una paritat. 

Avui, després de mils de votacions que hi ha hagut en 
aquesta Cambra, podem dir que mai no se n'ha fet cap per 
illes. Com a representant d'una opció mallorquina, per 
consegüent, jo he de dir que demanar la paritat és un vot 
de desconfian~ vers els mallorquins i que, des del punt de 
vista poHtic, nosaltres hem d'estar en contra d'aquesta pari
tal. Per acabar,també vull dir que aquesta esmena que pro
posa el Grup POPULAR és inútil. Repetesc que no entenc 
com un grup que té representació a Mallorca, Menorca, Ei
vissa i Formentera encara vol penalitzar més Mallorca, no 
sabem 'per que, quan el que fa falta és aplicar el principi de 
subsidiaritat, o sigui que els consells insulars tenguin més 
competencies i siguin els organs de govern de l'autonomia 
de cada illa, pero, en la paritat, per que hem de perjudicar 
Mallorca? 

Per acabar, he dit que era inútil. Suprimir el terme " 
proporcional" és inútil, perque si volguessin votar una pari
tat ja es podria haver votat la Llei Electoral actual amb el 
terme "proporcional" dins l'artide 20.1, i vull recordar 1'Es
tatut de Camiries, que empra el terme "proporcional" i té 
una composició amb una paritat una mica rara, pero que és 
compatible amb la paraula proporcional. Per consegüent, 
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és inútil i, pol1ticament, pens que en aquests moments no 
es pot plantejar a causa de les raons que he dit fins ara. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grop Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gnlcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Jo cree que aques! debat sorgeix d'una gran confusió; 
ja ho varem dir a comissió i creim que el desenvolupamenl 
del debat ho reforc;a. Quan I'article 20 de l'Estatut d'Auto
nomia diu que el Parlament sera format per diputats que 
seran elegits mitjanc;ant un sistema de representació pro
porcional que assegurara una adequada representació de 
tates les zones del territori, es refereix a la proporcionalitat 
en el sistema d'atribució d'escons en cada una de les llistes 
que es presenten a les eleccions, i aixo és un imperatiu 
constitucional. La Constitució diu que les assemblees legis
latives de les comunitats autonomes seran elegides per su
fragi universal d'acord amb un sistema de representació 
proporcional, i aquest sistema de representació proporcio
nal no té res a veure amb la paritat o proporcionalitat de 
representació de les illes .. I encara més: hi pot haver un sis
tema de representació purament proporcional compatible 
amb una paritat en les representacions illenques. Li posaré 
un exemple: el País Base. Al País Basc, el sistema és de re
presentació proporcional, i en canvi la composició de l'as
semblea legislativa és a~solutament paritaria, perque una 
cosa no té res a veure amb l'altra. 

]0 crec que la gran confusió neix que en traslladar de 
la Constitució a I'Estatut d'Autonomia el contengut de I'ar
ticle 152 es va obviar una expressió que en casteHa és "que 
asegure además" i la versió catalana diu "que asseguri tam
bé una representació proporcional", perque el contengul 
d'aquest article fa referencia a dues coses: d'acord amb un 
sistema de representació que a), sera proporcional, o sigui 
no majoritari, proporcional a l'adscripció d'escons, i b), as
segurara, a més, d'altra banda, una adequada representació 
deis territoris. 

Per tant, jo cree que aquest debat llenega sobre un ter
reny absolutament fals. Insistesc i deman al Grup POPU
LAR, tal com ho vaig fer en Comissió, que retiri aquesta 
esmena, perque no té cap sentit. Distutim un tema que no 
té res a veure amb cap realitat, ni política, ni jurídica, ni 
electoral. ítem més, Sr Portaveu de la majaría: l'article 20.2 
de la reforma que nosaltres defensam parla de quin sera el 
contengut de l'adscripció a cada una de les illes del número 
de representants, i diu "una llei del Parlament aprovada per 
majoria absoluta regulara el total de diputats", separant 
clarament l'adscricpció del número de diputats per illes de 
l'adscripció del número de disputats de cada una de les llis
tes que es presenten a cada circumscripció. Per tant, em pa
reix que són ganes de provocar un debat gratui't. 

Amb la venia tacita del Sr President, aprofit aquesta 
ocasió - ja que l'articIe 20 parla de la composició deIs dipu-

tats i provoca també un canvi en relaeió amb I'elecció i el 
mandat deIs diputats i unes presumptes contradiccions del 
nostre Grup Parlamentari quant al comportament del nos
tre partit aquí i a Madrid per assenyalar molt precisament 
la postura del nostre Grup a I'efecte de la seva constancia 
en el Diari de Sessions i de cara als diputats. El Grup Par
lamentari CDS, el Partit Polític Centre Democratic i Social 
no ha estat mai un partidari entusiasta de la unificació deIs 
processos electorals el tercer diumenge del mes de maig; 
simplement hem dit que si els grups majoritaris que confor
men el Congrés de Diputats pensen així, nosaltres no ens hi 
oposarem. 

Nosaltres varem pro posar una altra fórmula, que'era la 
de deixar inMbils, a I'efecte de la Llei Electoral, els mesos 
de juliol i agost, i com que no va ser acceptada, perque a110 
que preteníem no era evitar la dispersió electoral sinó que 
hi hagués les eleccions pel mes de juliol, nosaltres varem 
dir que no ens oposaríem, i efectivament els parlamentaris 
aquí presents no ens oposarem, per exemple, via presentar 
un recurs d'inconstitucionalitat, al qual tendríem dret a tí
tol personal, perque simplement s'han retallat els drets deIs 
diputats, i fins i tot és dubtós que aixo sigui viable per via 
de reforma estatutaria, perque es reformarien unes candi
cions amb efectes retroactius. En qualsevol cas, en virtut 
d'aquest pacte polític nosaltres no tendrem aquest compor
tament, pero no som uns defensors entusiastes de la fórmu
la que el Grup SOCIALISTA i el Grup POPULAR propo
sen, defensen, i que nosaltres, si els dos grups majoritaris 
ho fan, també recolzarem en nom d'un cansell, pero no en 
som grans defensors, i aixo, el Sr Triay, que és una persona 
ben informada ho havia de saber. 

Per tant, vuIl deixar ben ciar que no existeix cap con
tradicció entre el Grup Parlamentari CDS del Parlament 
de les llles Balears i el Partit a nivelI de rEstat espanyoJ. 
Posats a denunciar contradiccions, jo cree que .. . 

EL SR PRESlDENT: 

Ja ha aclarit el seu tema, Sr Quetglas, .. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Acab tat d'una, Sr President. Jo cree que el Grop Par
lamentari SOCIALISTA no té ... 

EL SR PRESIDENT: 

(Frase inaudible). Per part del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Porta
veu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sres i Srs Diputats: La paritat, entesa com una repre
sentació de igual a igual entre les illes ens duría a una au
tentica tergiversació del principi democnHic "un home, un 
vot". El ConselI Generallnterinsular tenia una composició 
aproximada a la paritat si entenem per tal que la suma deis 
diputats d'Eivissa i Formentera per una banda i de Menor
ca, per l'a11ra, donava el mateix nombre que els de Mallor-
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ca, pero aquesta situació, que havia de servir per desfer re
cels entre presumptes greuges historiques entre les illes 
menors i l'illa major - em deixi dir de passada, Sr President, 
que mai no es pot plantejar aixf una qüestió de greuges, 
perqu~ les illes no s'ofenen, sinó les elasses dirigents, les 
elasses dominants que tenen el poder en cada moment -
pensam, ido, que aquesta qüestió del Consell General Inte
rinsular s'ha superat ampliament, no només perqu~ la 
Constitució consagra la representació proporcional. Nosal
tres afegiríem, a més a més, el principi de sufiei~ncia, per
que si la proporcionalitat es dugués amb tot rigor resulta
ría que la representació de les illes més petites seria molt 
poe significativa dins l'assemblea legislativa. 

Per a nosaltres, el problema no és aquesto El problema 
radica en uns consells insulars que esdevenguin bra~s exe
culors de l'autonomía, autentics pilars - com tantes vegades 
s'ha dit aquí dins - de l'edifiei autonomic. A<;:6 vol dir que 
l'artiele 39 de l'Estatut s'ha de desenvopular amb tota pro
funditat, que hem d'aconseguir el prineipi de subsidiaritat 
d'una manera real i operativa dins la Comunitat Autono
ma, i aquesta és una de les seves assignatures pendents. 

Diguem també de passada que l'Assemblea deIs ajun
taments reunils al Mercadal, a l'illa de Menorca, després de 
les eleccions de febrer de l'any 1936, que van donar la vic
toria - a Menorca, concretament - a les forces del Front Po
pular, va plantejar-se al tres qüestions que si de Mallorca o 
d'Eivissa o es tractas. La desconfianr;a, Sr Pascual, no era 
vers els ma11orquins, la historia es llegeix amb altres claus. 
Hi havia, a<;:6 sí, una desconfiani;a per part deIs republicans 
de Menorca en relació amb deterrninats poders de cacics 
que manaven a les illes germanes. No voten els territoris, 
Srs i Srs Diputats, voten les persones. Els pobles estan es
trueturats en classes socials i dins les classes socials hi ha 
interessos diferents i moltes vegades contraposats. 

En conseqü~neia, reeullo també les paraules que ha dit 
el Sr Pascual. Quantes vegades, en aquest Parlament, hi ha 
hagut votacions que s'hagin produH per illes? ¿Quantes ve
gades - per exemple, per a l'aprovació de la lleis anuals de 
pressuposts generals de la Comunitat Autonoma - hem ha
gut d'aplicar la clAusula cautelar que ja recull l'Estatut 
d' Autonomia? Quantes vegades? Si aquest fet no s'ha pro
dui't mai en votacions territorials, pensam que, si més no, 
no hauríem de tocar aquesl principi proporcional que te
nim dins l'Estatut i que és concordant amb la Constitució i 
els principis democrAtics. GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Jo cree que les postures ja s'han 
argumentat tant que realment queda poc a afegir a favor 
del manteniment del text de l'Estatut d'Autonomia. El Sr 
Portaveu del Grup POPULAR, Sr González i Ortea, ha 
trobat defectes en aquesta redacció, ha dit que es repetia la 
paraula representació, etc. , pero és que és una cOpia textual 

de la refer~ncia de la Constitució Espanyola respecte deIs 
requisits que ha de complir el sistema de representa ció que 
correspon a les assemblees legislatives que, com diu exacta
ment, ha de ser elegit per sufragi universal, d'acord amb un 
sistema de representació proporcional que asseguri també 
la representació de les diverses zones del territori, o sigui 
que aquesta repetició de la paraula "representación ja la 
vam ter el pares de la patria redactors de la Constitució Es
panyola. 

Nosaltres creim que ja haunem d'haver donat aquest 
tema per conelos. Crec que l'actitud del Grup POPULAR 
és recalcitrant; la veritat és que pensavem que amb l'apro
vació de la Llei Electoral, l'any 1986, ja havia quedat tanca
da definitivament la discussió sobre el sistema de represen
tació, sobre el vot igualo desigual - perque la base d'aques
ta discussió realment és la iguaItat del vot deIs ciutadans, o 
sigui que els ciutahans tenguin la mateixa participació en el 
cos que s'eligeix tant si són d'un territori com d'un altre - i 
que, per tant, no es tornaria a plantejar. Veim que avui es 
torna a obrir aquí una discussió que ja va ser conflictiva i 
po l~mica, pero que realment es va resoldre d'una manera 
summament ponderada, perque hem de tenir en compte 
que I'actual Llei Electoral, si bé respon gen~ricament al 
principi de proporcionalitat amb una adequada representa
ció de tots els territoris, és una representació proporcional 
summamemt corregida que realment fa que hi hagi una for
ta sobrerepresentació de les illes menors en relació amb l'i-
11a de Mallorca. 

Per tant, en aquest sentit, creim que és difícil avanr;ar 
més en la correcció i en la sobrerepresentació de les illes 
denominades menors, les illes de Menorca, Eivissa i For
mentera. En qualsevol cas, nosaltres creim que intentar lle
var aquesta paraula "proporcional", que pensam que no té 
altre intenció que la de provocar una reforma de la Llei 
Electoral si s'aprova aquesta de l'Estatut, no és que diguem 
que sigui inconstitucional, pero sí que realment va en con
tra d'aquelles precisions que fa tan detalladament la Carta 
Constitucional i que, per tant, han de ser respectades pel 
nostre Estatut. 

Per als qui han di! que el nosue Estatut és de l'artic1e 
143 i que aixo és una refer~ncia a les institucions de l'arti
cle 151, hem de dir que efectivament és així, pero recordem 
que totes les Comunitats Autonomes de l'article 143 - se
gons el Pacte Autonomic de l'any 1982, que va donar peu 
als Estatuts - tenen les institucions que la Constitució pre
veu per a les Comunitats de l'article 151, ja que p~r a les de 
les l'article 143 no hi ha previsió constitucional i, per tant, 
l'Assemblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justícia, 
etc., són institucions obligades per a les Comunitats del 
151, que s'han acollit al nostre Estatut d'Autonomia igual 
que als aItres i, per tant, hem de complir aquesta única re
ferencia de la Constitució al sistema d'elecció d'aquestes 
assemblees legislatives. 

Crec realment que aquesta esmena és desgraciada; que 
avui no hauríem de vengut a tornar a discutir aquest tema 
del sistema de representació, que és un sistema que ja im
plica un pacte i un equilibri que el distancia radicalment 
del que seria una representació proporcional. El Sr Pascual 
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ha donat xifres; els debats que es van fer fa quatre anys es
tan carregats de comparacions en xifres, en magnituds, del 
que representa en cada cas la sobrerepresentació i del que 
representaria en aquest Parlament una composició estricta
ment proporcional, donant un diputat a l'illa de Formente
ra, cosa que suposaria una Cambra - ho record així, de me
moria - d'uns 175 diputats. La composició actual , per tant, 
és efectivament ponderada, favorable per a les illes menors, 
que tenen una sobrerepresentació que dóna sobradament 
salisfacció a l'exigencia constitucional. Molles gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup POPULAR, Sr 
González i Ortea 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Ffjese, Sr Quetglas, yo estoy de 
acuerdo con usted y también se lo dije en Comisión: Efecti
vamente, el sistema de representación proporcional que se 
alude aquí no se refiere en absoluto a la cantidad de dipu
tados que tenga cada isla en proporción al número de sus 
habitantes, tiene usted toda la rllzÓn. El sistema de repre
sentaciÓn proporcional al que alude el artículo 152 de la 
Constitución - que por cierto no dice literalmente lo mis
mo que el de nuestro Estatuto, Sr Triay, léalo bien - es que 
cuando se presentan listas de varios partidos, en vez de sa
lir exclusivamente la lista completa del partido más votado, 
sale proporcionalmente a los candidatos de cada una de las 
listas que se presenten, siempre que tengan un número de 
votos suficiente. 

Esto es así y yo estoy de acuerdo con usted, se lo dije 
en ComisiÓn: que lo sabía y que era consciente de ello, pe
ro ffjese usted si el tema es confuso - a eso voy, precisamen
te, y por eso mantuve esta enmienda - que salvo usted, to
dos los demás portavoces han hablado aquí de paridad y 
proporcionalidad, paridad que, por cierto yo no he citado 
para nada, porque en la enmienda no hablo para nada de 
paridad. Aquí, de paridad, han hablado los otros portavo
ces. Si nosotros hubiéramos querido cambiar la ley Electo
ral, hubiéramos traído una proposición de ley a considera
ción de esta Cámara de modificación de esa proposición de 
ley. Nada obsta, en este texto confuso~ a que esto fuera así, 
porque si alguien dijera algo con respecto al sistema pro
porcional, yo diría lo que usted nos cuenta hoy y ya dijo en 
Comisión. 

Ffjese usted cuán confuso es, insisto, que todos se han 
equivocado, todos han acudido inmediatamente a la pari
dad, todos han creído que desenterrábamos el hacha de 
guerra de la paridad. El Sr Triay acaba de decir, entre otros 
terminas - por cierto que hoy encuentro al Grupo SOCIA
LISTA, sobre todo cuando se refiere al Grupo POPULAR, 
un poco exagerado en sus términos, vaya ser así de fino -
que ésta es una enmienda desgraciada, que en esto el Parti
do Popular es recalcitrante y que si esto prosperase, si se 
cambiase este término, inmediatamente irfa seguida por 
una proposición de ley nuestra que tratara de establecer la 
paridad. Ffjese usted si el término es confuso que se han 
confundido todos los demás portavoces de los grupos par-

lamentarios. Creo que ésa es la mejor prueba que puedo 
dar de que esa enmienda es absolutamente necesaria. Muc
has gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo record als Srs Portaveus que són les nou i deu. No 
obstant aixo, podem estar fins que vulguin. Sí, Sr Quetglas. 
Té la paraula. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

.. Gn\cies. És una qüestió de .... Jo he ofert des de la tri
buna una transaccional que era lraslladar literalment el 
contengut de la Constitució, posant a la versió catalana el 
"també" i a la castellana "además", a veure si aixo satisfeia 
al Grup POPULAR per no votar aquesta esmena. Només 
era si l'acceptaven, res més. GrAdes. 

EL SR PRESIDENT: 

Sf, té la paraula el Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sr Presidente, gracias. Es para aceptar la enmienda 
transaccional que propone el Grupo centrista. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus: Tenen cap inconvenient per acceptar 
l'esmena transaccional que propasa el Grup centrista, que 
no sabem bé quina és? La passin a Presidencia i la llegirem, 
perque la veritat és quejo ja estic bastant cansat per anar a 
cercar la conclusió. La pass in i en tenir-la la sotmetrem a la 
consideració deIs Srs Diputats. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Amb el seu permís, Sr President, es tracta d'afegir la 
paraula "també" entre "assegurarA" i "una". 

EL SR PRESIDENT: 

Aixo és tot el que voste accepta com a transaccional? 
Que l'article quedaria modificat afegint la paraula "també"? 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr President, és la transladó de la literalitat constitu
cional, res més que aixo. Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

De quin article de la Constitució, Sr Quetglas? 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

L'article 152, paragraf 1, que en castella diu "que ase
gure además la representación de diversas zonas" i la versió 
catalana diu "que assegurara també una adequada represen
tació de tates les zones". Aixf es diferencia que la propor-
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cionalitat es refereix al sistema d'atribució i no al sistema 
de representació. 

EL SR PRESIDENT: 

Posats a trobar coses, aquesta transcripció que voste 
diu tampoc no és la literal de la Constitució, perque aquí, a 
més de "també", l'article 20.1 diu que assegurara una ade
quada representació de totes les zones del territori, i aquest 
diu que "asseguri també la representació de les diverses Zü

nes del territori". Si ha hem de fer literal, ha haurem de 
canviar tot. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr President, aquest contengut també fa referencia a 
altres qüestions. La meva precisió només va a evitar la con
fusió de proporcionalitat per oposició a paritat i circums
criure-la a proporcionalitat per oposició a majoritaria. Per 
tant, apunt "també", i la resta em pareix que no és necessari 
tocar-ho. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus, ¿accepten aquesta transaccional d'afegir 
"tamM" a l'article 20? Ningú no hi té inconvenient? Sr Por
taveu del Grup POPULAR, üetira la seva esmena? La 
canvia per la transaccional? 

Retirada I'esmena 1814 del Grup Parlamentari POPU-. 
LAR i amb l'anuencia per canviar-Ia per la transaccional, 
que afegeix "també" en el Uoe que pertoca, dins les paritats 
de l'article 20.1, ¿es valen posar drets les Sres i Srs Dipu
tats que votin a favor? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 38. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 19. Queda aprovada l'esmena 
transaccional que propasa afegir la paraula "també" a l'arti
ele 20.1. Passam a votar l'article 20, amb la inelusió de l'es
mena que acabam d'aprovar. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'article 20, es 
volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 38. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 19. Queda aprovat l'article 20 
amb la inclusió de l'esmena transaccional que s'ha aprovat 
anteriorment. 

L'article 23 no té esmenes mantengudes. Procedeix 
Sotmetre'l a votaeió. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 

drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

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

Resultat de la votació: Vots a favor, 38. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 19. Queda aprovat l'article 23, que 
acabam de sotmetre a votació. 

A I'article 24 hi ha mantenguda l'esmena núm. 9 del 
Grup Parlamentari UM. Per defensar aquesta esmena, té la 
paraula el Diputat Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Sr President. Aquesta esmena, Sres i Srs Oiputats, 
concordava amb 19 núm. 8, que va ser acceptada. Explicaré 
l'esmena núm. 8 i després, la 9. La núm. 8 fa referencia a la 
duració deis períodes de sessions, que l'actual Estatut diu 
que seran de quatre mesas, entre setembre i desembre. Es 
tractava de suprimir les paraules "quatre mesas", i després, 
l'esmena núm. 9. que és al 24.7, diu que el Reglament del 
Parlament regulara, entre altres coses, la duració deis ped
odes de sessions. És una remissió al Reglament d'un text 
estatutario 

En primer !loe, pensam que el text actual és dolent, 
perque quatre mesas no són suficients per al control del 
Govern per part del Parlament, de l'executiu per part del 
legislatiu. O'altra banda, hi ha altres comunitats autono
mes, com la de Catalunya, l'articJe 32 de l'Estatut de la qual 
diu que el Parlament es reunira en sessions ordinaries i ex
traordinaries i no diu deis pertodes de sessions, per M que 
després el Reglament, al seu articJe 58, els regula. 

Per consegüent, aquesta esmena núm. 9 només afegeix 
a l'article 24.7 les paraules "la duració". Ara diu "el pedode 
de sessions" i amb la nova redacció seria "la duració del pe
ríode de sessions". 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Diputats que vulguin intervenir? Per part del Grup 
Parlamentari CDS, té la paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Jo cree que aquesta és una d'a
quelles reformes fonamentals que ha quectat clar que ha ca
lat en aquesta Comunitat Autonoma: l'ampliació del perto
de de sessions. Crec que no importa recOrrer a la memoria 
histórica deis Srs Diputats per recordar que el nostre Esta
tut d'Autonomia es produeix en un moment de reconduc
ció del procés autonomjc, que neix com a conseqüencia 
d'una voluntat política que després es va manifestar, la fa
mosa LOAP A,dins la qual, aquells estatuts d'autonomia de 
l'articJe 143 no preveien que havien de tenir un contengut 
competencial i un contengut polític, sinó que més aviat 
eren estatuts gairebé de caraeter administratiu. 

Una vegada derogada la LOAP A per part del Tribunal 
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Constitucional, es va veure ben cIar que aquells estatuts 
que naixien d'aquell esperit de reconversió autonomica que 
consideraven que quatre mesos de sessions a l'any - dos per 
aprovar els pressuposts i altres dos per fer alguna sessió de 
controlo algun tipus de legislació no gaire transcendent -
eren suficients ates l'escas contengut competencial que es 
preveia que arribarien a assolir els estatuts del 143, pero 
efectivament aixo no ha estat abó i molt manco amb la re
forma que es propasa a través de la proposició de llei que 
tramitam en aquests moments. El contengut competencial 
de la Comunitat Autonoma queda ampliat fins al sotH del 
contengut de les auto no mies del 151, fins al nivell mmm 
que permet la Constitució Espanyola, i per tant, si quatre 
mesas ja eren insuficients - tots els diputats d'aquesta Cam
bra ho tenim clar - ara, en coherencia amb la reforma pro
pasada, aquesta ampliació del període de sessions és estric
tament necessaria. 

Jo voldria demanar als Srs Diputats que no votin en 
funció d'una composició determinada del Parlament que 
provoca un govern determinat. Creim que tots els Grups 
aquí presents alllarg de la vida autonomica - que esperam i 
desitjam que sigui llarga, i sens dubte ha sera - passarem 
per circumstAncies de govem i d'oposició, perque l'alter
nAncia és l'essencia de la democrAcia, i per tant hauríem de 
tenir més amplitud de mires i no pensar que una composi
ció determinada s'eternitzanl o votar en funció de la como
ditat d'un perfode de sessions curto Crec que hem de pensar 
que el Parlament és una institució bllsica de la Comunitat 
Autonoma, que el control parlamentari és bllsic per a l'e
xercici de la democrAcia i, per tant, que l'ampliació del pe
río de de sessions, tant per a les tasques legislatives com per 
a les tasques de control, ~ estrictament necessAria. 

Crit, ido, a la reflexió en nom de la coherencia, i també 
a la reflexió del Grup SOCIALISTA perque, fent una ex
cepció, recolzi aquesta esmena, ates que casa amb I'esperit 
que han vengut defensant alllarg de tata la legislatura com 
a grup d'oposició. D'aquesta manera, crec que la reforma 
guanyaria en coherencia i en congruencia_ Gracies, Sr Pre
sident. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Yo quería empezar por anun
ciar que retiro el voto particular al apartado 4 de este artí
culo 24, que literalmente creo que quizá tendría que haber 
sido tratado con anterioridad. Lo retiro porque, si bien no
sotros hemos venido defendiendo hasta la Comisión el hec
ho que los períodos de sesiones se mantuvieran de dos me
ses cada uno, tal como contempla ahora el &tatuto, acep
tamos la enmienda del Grupo de UM porque efectivamen
te el hecho de que vía reglamentaria pueda alterarse la du
ración de este período de sesiones, creo que, en ddinitiva, 
puede ser útil a la marcha parlamentaría. 

Nosotros nos hemos quejado a veces de una cierta hi-

pertrofia legislativa y también de una cierta banalidad en 
algunas proposiciones e interpelaciones presentadas ante la 
Cámara, y hemos dicho repetidamente en Ponencia y en 
Comisión, hablando del texto de reforma del Estatuto, que 
una parte substancial del control de las competencias en el 
futuro pasara a los Consejos Insulares y hará, por tanto, in
necesario un seguimiento constante y permanente en la Cá
mara, de manera que dentro del desarrollo estatutario cree
mos que eso és así. Sin embargo somos optimistas y pensa
mos que quizá el Estatuto pueda estar aprobado en un pla
zo relativamente breve y que durante ese tiempo del desar
rollo posterior del nuevo texto pueda haber distintas cir
cunstancias pplíticas que justifiquen esa mayor flexibilidad. 
Por consiguiente, digo, vamos a apoyar la enmienda de 
UM. como ve, Sr Quetglas, no necesita usted pedir al Gru
po SOCIALISTA, en este caso, que apoye el texto de esta 
enmienda; lo vamos a apoyar nosotros. Gracias, Sr Presi
dente. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Alfonso, pero l'ha de demanar quan 
li toca el torno 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, Sr President, i el primer que vull fer és demanar-li 
perdó perque cercAvem l'esmena d'Unió Mallorquina per 
veure quina diferencia hi havia realment entre el text i l'es
mena, i pareix que només s'afegeix la paraula duraCÍó a l'a
partat 7. Aixo, Sr Quetglas, no soluciona el tema del perío
de de sessions, és absolutament discrecional dins la regula
ció que es fae] del Reglament deLParlament de la Comuni
tal Autonoma. A nosaltres ens agradaria molt més, mitjan-
9<lnt una transacció, acceptar la paraula duració i llevar" 
compresos"_ Així quedaría ciar que els períodes de sessions 
són entre setembre i desembre i entre febrer i juny; llevant 
"compresos" i posant "duració", l'article quedaria perfecte 
en aquest sentit. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats: Jo he anunciat clara
ment que el proposit d'aquesta esmena és que el Regla
ment del Parlament reguli la duració del període de ses
sions i no que sigui de vuit mesas. Ha dira el Reglament; és 
la mateixa solució que dóna l'Estatut de Catalunya, que 
també ho remet al Parlament i la duració deis períodes de 
sessions s'estableix per vía reglamentAria. Per tant, no ac
ceptam la transacció que propasa el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

No s'accepta. Passam, ido, a votar l'esmena núm. 9 del 
Grup Parlamentari d'UM a l'article 24. 
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Sres i Srs Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votaciÓ: Vots a favor, 37. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 18. Queda aprovada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 24 
amb la inclusió de l'esmena que acabam d'aprovar. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'artide 24, es 
volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 37. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 18. Queda aprovat l'article 24, 
que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article 26 de l'Estatut hi ha mantenguda l'esmena 
1974 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. Per defensar-la, té la paraula el Portaveu Sr 
López i Casasnovas. 

EL,SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. És una addició d'un nou article 
que,a part de la iniciativa legislativa i tata la mecanica par
lamentaria, recull dins I'Estatut la possibilitat que dins la 
Comunitat Autonoma hi pugui haver decisions d'especial 
transcendencia que siguin sotmeses a referendum consultiu 
o decisiu. La decisió, obviament, també esta en funciÓ de 
I'existencia d'una llei de I'Estat, la Llei de referendums con
sultius de tots els ciutadans dins el marc constitucional, i de 
la Llei Organica reguladora d'aquesta institució. L'Estatut 
és una llei organica i, per tant, creim que pot recollir, en 
concordancia amb la legislació estatal, aquesta modalitat de 
consulta popular que nosaltres pensam que és important 
que hi sigui. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentan SOCIALISTA, té la paraula el Porta
veu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Només per fer observar als Srs 
Diputats que, al nostre entendre, la Llei Organica de mo
dalidats de referendums del 1980 només estableix un refe
rendum decisiu, que és el de reforma de la Constitució; la 
resta tenen caracter consultiu. Per tant, no podrfem posar 
aquf "referendums consultius o decisius". Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Ens trobam en la mateixa situació que hem viscut 
abans amb un altre artide similar a aquest quant a compe
tencia jurídica. Hi ha una !lei organica de I'Estat que regula 
aquestes modalitats; analitzam una llei organica de I'Estat, 
que és la de la reforma de l'Estatut d'Autonomia, i nosal
tres pensam que la Constitució no prohibeix que puguem 
introduir aquesta fórmula. Óbviament, si d'entrada acatés
sim una jerarquia superior a les lleis organiques de I'Estat 
que s'han fet abans, perque les han fet les Corts Generals, i 
que aquesta no ha de poder recoUir aquesta possibilitat 
perque surt d'aquí... Nosaltres entenem que no tenim per 
que acatar-ho, respon a voluntats politiques. 

EL SR PREStoENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'esmena 
1974 del Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
48. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. 

Els artides 27, 28, 29 i 29 bis no tenen esmenes man
tengudes. Procedeix sotmetre'ls a votació, que sera conjun
ta si no hi ha objecció per part de cap Sr Portaveu. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deis artides 27, 
28, 29 i 29 bis segons el Dictamen de Comissió, es volen 
posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 36. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 18. Queden aprovats els artides que 
acabam de sotmetre a votació. 

Una volta aprovats aquests articles, el 30 queda sense 
contingut. Per tant, procedeix sotmetre a votació la seva su
pressió. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la supressió de 
l'article 30 del Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 
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Resultat de la votació: Vots a favor, 36. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 18. Queda aprovada la sllpres
sió de l'articJe 30 segons el Dictamen de Comissió. 

Els articJes 31, 32 i 33 no tenen esmenes mantengudes; 
procedeix sotmetre'Is a votaci6. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs articJes 31, 32 
i 33 segons el Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que ~'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 36. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 18. Queden aprovals els articJes que 
acaba m de sotmetre a votaci6. 

(Pausa) 

Als articJes 36 i 37 hi ha mantengudes les esmenes 
d'addició núms. 1981 i 1982 que, pel gest que ha fet el Por
taveu, aquesta Presid~ncia entén que les retiren. Queden, 
idÓ, retirades les dues esmenes. 

A l'article 38 hi ha presentada l'esmena núm. 13 del 
Grup Parlamentari UM. Per defensar-la, té la parauIa el 
Diputat Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

En el debat anterior sobre els vots particuiars que ha
vía presentat el Grup Parlamentari SOCIALISTA a tot el 
TItol III ja he fet refer~ncia a l'article 38 i a I'esmena núm. 
13 del Grup Parlamentari d'UM, que ara defensaré. Basica
ment, aquesta esmena separa la condici6 de conseller de la 
de diputat. Jo he dit abans que hi ha una raó, que és que 
des del moment que demanam que el President de la Co
munitat Autónoma pugui dissoldre el Parlament ¿no ha de 
dissoldre els consells insulars? Pensem que pel fet que els 
conselIs insulars, a més d'institucions de la Comunitat Au
tÓnoma, siguin corporacions locals, tal vegada hi podria ha
ver algun problema amb la Constitució, ja que les corpora
cions 10caIs tenen les eleccions el mateix dia i la regulació 
del seu regim electoral és competencia exclusiva de I'Estat. 

A part d'aquest argument, n'hi ha un altre, que és el de 
l'eficacia tant del Parlament com deis consells. En el mo
ment que aquest Parlament es reuneix, eIs consells insulars 
de Menorca, Eivissa i Formentera queden buits, primer ar
gument. Precisament ara m'ha ve~gut al cap que no fa mol
ts anys jo llegia un tractadista de dret poHtic que deia que 
el fet que a les Balea.rs els diputats coincidissin amb els 
consellers era un estalví de carrees poHties i que aixó supo
sava un estalvi económico Jo he de dir que aixó no és ver: si 
són persones distintes que van en llistes separades poden 
cobrar exactament el mateix que ara cobren els diputats 
que són consellers, que cobren d'aquf i del Cansell Insular 
de Mallorca, peró ...... persones diferents. 

No obstant aixó, jo pens que l'eficacia de la gesti6 deIs 
consellers insulars no és l'óptima perqlle aJs Consells Insu
lars no hi ha la gent necessaria per fer-Ios funcionar. Si no 
arribam a un regim com el que nosaItres proposam, cIs 
consells insulars hauran d'inventar sistemes per corregir 
aquesta mancan~ quant a la gesti6, perÓ, per una altra 
banda, hem de preguntar si hi ha antecedents, perque clar, 
l'argument més fort que s'ha expressat en Comissió en con
tra de la separaci6 de la condició de conseller de la de dipu
tat és que els consellers han de ser diputats, perque en cer
ta manera els conselIs insulars han de respondre davant 
aquest Parlament. 

Jo volia dir varies coses. En primer lloe, parlar del te
ma canari, per exemple. AIla tenim uns "cabildos" i la Junta 
de Canaries. Els representants deIs "cabildos" van en !listes 
diferents deIs representants de la Junta de Canaries, punt 
número u, i l'Estatut de Canaries també admet de la possi
biJitat de transfereneies de competencies de la Junta de Ca
naries als "cabildos". Hi ha problemes a Canaries entre els 
"cabildos" i la Junta? Sabem que a Canaries hi ha proble
mes, pero problemes de capitalitat,problemes de si valen 
la universitat a un lloc o a un altre, peró problemes en el 
sentit que sigui absolutament necessari que els "cabildos" i 
la Junta estiguin fermats, no n'hi ha, de la mateixa manera 
que jo pens que tampoc no n'hi ha d'haver aquí i que eIs 
partits políties, a l'hora de fer les llistes - tant de diputats 
com de consellers, si van separats - són prou responsables 
perque, si consideren que hi ha d'haver persones que siguin 
a les dues institucions, hi puguin ser, i que es pot deixar 
perfectament en mans deis partits polfties que considerin la 
conveniencia o inconveniencia de separar o ajuntar aquests 
canees. 

Jo no vull qualificar la fÓrmula que es propasa a l'arti
ele 38 actual, pero sí he de dir que aix6 que un diputat pu
gui optar a ser conselIer o no ser-ha em pareix que ha de 
ser un gran font de problemes. Jo no sé com s'haura de fer, 
perque si li diuen: "Vos te renuncil a ser conseller" i ell diu 
que no vol renunciar, que passara? Aixo dóna un marge 
terrible d'inseguretat perque hi ha carrees com per exemple 
els consellers del Govern, que necessiten dedicar-se total
ment i exclusivament al govern de la Comunitat i no tenen 
cap feina en els conselIs insulars, ja que només hi van a vo
tar, detenent les seves tasques de consellera del govern, i 
també els casos deIs portaveus que han de tenir una dedica
ció molt forta al Parlament, deis membres de la Mesa i deis 
presidents de comissions. Francament, ens trobam que més 
de la meitat deIs canees seran a un lIoe i no seran a I'altre. 

Tot aixó ens acosta a la fórmula que pensam que és 
més racional, la de llistes separades, que repetese que estA 
en concordAncia amb la possibilitat de que el President de 
la Comunitat Autónoma pugui dissoldre el Parlamento He 
dit un antedecent, els "cabildos", i vull dir el segon: les di
putacions forals basques, que també s6n molt més que ad
ministracions locals i també van en llistes separades de les 
candidatures al Parlament base. Per consegüent, nosaltres 
mantenim aquesta esmena demanant una reflexió als grups 
parlamentaris perque, tal com esta aquest Estatut, havent 
aprovat la possibilitat de dissoldre aquest Parlament, rúni
ca solució racional és la que proposa el Grup Parlamentari 
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d'UM. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Portaveu Sr Quet
glas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Del contengut de les nos tres in
tervencions anteriors es pot deduir que el nostre Grup Par
lamentari no donara suport a aquesta esmena d'UM i vo
lem subratllar amb un emfasi especial que nosaltres defen
sam la so lució estatutaria d'imbricar la composició del Par
lament amb la dels Consells Insulars, que subratlla la inte
rinsularitat i evita molts deis problemas que una altra solu
ció podria desvetllar. Nosaltres entenem que la res posta 
que dóna ¡'actual redacció de I'Estatut, Sr Pascual, es justi
fica pel seu cankter de res posta poHtica i no de resposta 
operativa al funcionament deIs consells insulars en relació 
amb aquest Parlament. Per tant, la defensam amb aquest 
sentit poLftic i hem optat per una so lució més transaccio
nal, més equilibrada, gracies a la qual, extenent els regims 
d'incompatibilitats, es corregeixen les disfuncions, la qual 
cosa du aparellat com a cost el fet que els consells insulars, 
una institució de la Comunitat Autonoma, es vegin afectats 
per una dissolució parlamentaria. Aixo deriva del fet que 
siguin institucions de La Comunitat Autonoma, pero no 
creim que els inconvenients pesin més que els avantatg~s , 

sinó al contrari , i per aixo defensam el contengut actual de 
I'Estatut. 

Jo cree que qualsevol comparació amb altres institu
cions que tenen un contengut més históric, ja siguin els "ca
bildos" de Canaries o les diputacions forals basques, no és 
valida, perque en aquest sentit el disseny del nostre Estatut 
és de nova planta i el fet de subratllar la interinsularitat i la 
multiterritorialitat és important, com ho és implicar-lo i re
lacionar-lo intimament amb les institucions basiques de la 
Comunitat. Per aquestes raons i més aviat defensant el text 
estatutari que votant en contra de qualsevol proposta, no
saltres votarem en contra de l'esmena d'UM. GrAdes, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr Quetglas. Li vull fer una puntualització 
certament distesa: Deixi fer la nova planta, que afortunada
ment fa estona que ha passat. Per part del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el 
Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Seré breu, perque la qüestió ja 
s'ha debatut. Nosaltres volem que els consells insulars si
guin institucions de la Comunitat Autónoma amb tot el 
contingut. Creim, per tant, molt interessant que els Dipu
tats elegits en la circumscripció de cada illa siguin els qui 
composin els consells insulars. D'aquesta manera, el con
trol de l'executiu que es fa aquí, en el Parlament, sera cone-

gut i viscut directament pels qui després seran protagonis
tes de la vida político-administrativa de cada illa. Pensam 
que les disfuncionalitats que es poguessin produir per raó 
de dedicació política és podrien solucionar amb altres fór
mules (via Llei d'Incompatibilitats, per exemple). 

Després, pensar també que si els diputats tenen un sou 
en aquest Parlament, tal com es proposa en aquesta refor
ma d'Estatut, per coherencia també els hem de demanar 
una dedicació política plena i, per tant, podrien combinar 
perfectament la seva funció com a consellers insulars i la de 
diputats. Finalment, quant a la relació entre els conse1ls in
sulars i el Parlament, també dir des del Parlament no es pot 
controlar l'executiu, i aixó encara fa més desitjable aquesta 
imbricació de la vida poHtico-administrativa. Propugnam, 
ido, consellers insulars com a diputats i que com a tals tam
bé facin les seves funcions dins cada ambit electoral i cir
cumscripció. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. L'origen d'aquesta duplicitat de 
funcions entre els consells insulars i els diputats el podem 
trobar en la idea d'una cena economia de persones i de fe
cursos, pensant, a més, que la dedicació al Parlament i als 
consells insulars podrien ser complementilries i que les re
muneracions, que en aquell moment també eren un motiu, 
serien igualment complementaries i permetrien una dedica
ció a l'activitat política com a suma de les dues institucions. 
A la practica aixó ha funcionat d'una manera regular, els 
fets tampoc no has respost i les valoracions d'avui tampoc 
no són les de fa vuit o nou anys, pero el que certament ha 
funcionat es que aquesta duplicitat de funcions du un equi
libri al funcionament de les institucions insulars i obliga als 
consells insulars a anar junts en la seva feina parlamenta
ria, com ha explicat molt bé el Sr López i Casasnovas, cosa 
que en certa manera crea una cohesió molt necessaria amb 
unes noves institucions que podrien tenir unes temptacions 
en certa manera centrifugues que aquesta presencia dins 
aquest Parlament, com a membres d'aquesta institució, fa 
més difícils de justificar i de dur a la practica. 

Des d'aquest punt de vista, per tant, l'esmena d'UM 
presenta un esquema d'organització de les institucions de 
la Comunitat totalment nou, encara que sigui a través d'a
quest sistema que sembla secundari, peró de fet crearia 
unes institucions absolutament, no diré independents, sinó 
fisicament i personalment separades i, a més, suposa dur ai
xo a les darreres conseqü~ncies: sistemes elegits en cir
cumstancies i dates distintes i en general integrats per per
sones totalment distintes. Nosaltres creim que una expe
riencia de vuit anys - la duplicitat de consells i diputats pro
vé de l'any 83 - en unes institucions noves és insuficient per 
afrontar una reforma radical com la que planteja el Grup 
d'UM, i que en aquest sentit no s'hauria d'aprovar l'esmena 
ni la modificació de l'Estatut que es proposa. Gracies. 
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EL SR PRESIDENT: drets? 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, Sr Presidente. Exclusivamente por una cuestuón de 
cortesía parlamentaria, porque creo que me he quedado ab
solutamente sin argumentos. Todos los demás portavoces 
has expuesto los que nosotros considerábamos válidos, asf 
lo hicimos constar en la defensa del Título III en su integri
dad, y por consiguiente ahora también anunciamos que va
mos a votar en contra de esta enmienda del Grupo de UM. 
Nada más, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

En aquest article, el Portaveu del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES m'ha demanat vota
ció separada no sé de que. No? Té la paraula, pero si voste 
tampoc no ha sap, ha deixam anar, no tenc cap interes ... 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sí, Sr President. DemanAvem votació separada de l'ar
ticle 38. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar, idO, l'esmena núm. 13 del Grup Parla
mentari d'UM a l'article 38. 

Srs i Srs Diputats que voten a favor, eS valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 3. Vots en contra, 
50. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 38 se
gons el Dictamen de Comissió. 

, 
Sres i Srs Diputats que voten a favor, es va len posar 

dre18? 

Sres í Srs Diputats que voten en contra, es vlen posar 
dre18? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

(Pausa) 

Resultat de la votació: Vo18 a favor, 28. Vo18 en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 26. Queda aprovat l'article 38 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
39 segons el Dictamen de Comissió, perqu~ no hi esmenes 
mantengudes. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: Vo18 a favor, 36. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 18. Queda aprovat l'article 39 que 
acabam de sotmetre a votació. 

A l'article 41 de I'Estatut es manté ¡'esmena 1980 del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 
Té la paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Grllcies, Sr President. Com hauran observat, es tracta 
d'una esmena de sistemAtica i pel fet de no haver-se passat 
altres formulacions ens veim en la necessitat de retirar-la 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr Portaveu. Passam a la votació deIs 
articles 47, 48, 49 i 50 del Dictamen de Comissió, que no 
tenen esmenes mantengudes. 

Sres i Srs Diputa18 que votin a favor deIs articles .47, 
48, 49 i 50 segons el Dictamen de Comissió, es valen posar 
dre18? 

Sres i Srs Diputa18 que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputa18 que s'abstenen? 

Resultat de la votaciÓ: Vots a favor, 36. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 18. Queden aprovats els arti
cles que acabam a votació. 

A l'article 51 de l'Estatut també hi ha mantenguda l'es
mena 1983 del Grup Parlamentarí NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. Per defensar-la, té la paraula el Portaveu 
Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Una de les esmenes del nostre 
Grup que ha prosperat deia que per a l'exercici de la funció 
pública a les Illes Balears fos condició necessAria la conei
xen91 de la llengua catalana a un nivell consegüent amb el 
lloc de qu~ es tracti. Éc; cert que tenim una Llei de Funció 
Pública que recull d'alguna manera aquest principi, perO 
creim que si figuras a l'Estatut d' Autonomía fariem un su
port molt més ferm a la necessitat que tenen els poders pú
blics d'enfortir i d'estimular la norrnalització lingüística. 
Que to18 els ciutadans puguin adre91r-se a totes les institu
cions públiques en l'idioma que l'Estatut reconeix com a 
propí: Vuit anys després d'aquest reconeixememt legal i 
públic, el catalA continua essent entre nosaltres un idioma 
discriminat; no es pot parlar, en aquest cas, d'obstruccions 
voluntllries per part de funcionaris , potser a vegades serien 
casos de negligencia deIs poders públics, pero simplement 
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volem deixar constancia que dins l'administració de justícia 
es produeixen situacions que, sense voluntat funcionarial, 
encara impedeixen l'exercici del dret a l'ús de la nostra llen
gua. 

Fa poes dies, dia 24 de gener del 1991, es publicava 
una nota a la premsa en la qual la Consellera de Cultura 
d'aquest Govern parlava que el principi d'elecció de llen
gua no dep~n exclusivament del ciutada, sinó també del do
mini lingüistíc deis notaris, advocats, jutges o registradors. 
la que parlam d'aquest tema, aprofit per dir que a l'article 
53 tenim una esmena similar a aquesta i ja no la defensaré, 
queda defensada des d'aquest momento 

Pensam, idó, que en aquest cas hem de fer cas - si em 
permeten la redundancia - a l'opinió de l'Honorable Con
sellera i contemplar dins l'Estatut d'Autonomia el fet que 
també dins l'administraci6 de justicia i als registres mercan
tils i de la propietat el catala fos un idioma no sois recone-
gut, sinó de coneixement funcionarial. Gracies. . 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Acabat el debat, passam a votació de l'esmena 1983, 
que contemplara l'addici6 als articles 51 i 53. Si no hi ha in
conv('!nient, Sr López i Casasnovas, votarfem conjuntament 
I'esmena deIs dos articles. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de I'esmena 1983 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votaci6: Vots a favor, 5. Vots en contra, 
27, Abstencions, 21. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. Passam a votar els articles 52 i 53, 
que no tenen cap esmena mantenguda. 

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

Sres ¡ Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votaci6: Vots a favor, 35. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 18. Queden aprovats els articles que 
acabam de sotmetre a votaciÓ. 

(Pausa) 

Passam a debatre la refer~ncia al TItol V de I'Estatut 
d'Autonomia. Per defensar el vot particular del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr losep 
Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Crec que en una defensa global de tol el sistema real
ment confús - em permetim el qualificatiu - en materia eco
nómica d'aquesta proposta de modificació d'estatut, queda
n1 clara la nostra posici6 i també la situaci6 en que queda
ran les finances de la Comunitat AutÓnoma, si s'aprova 
aquest Estatut. 

La Comissi6 pro posa una modificació substancial com
pleta de la financ;aciÓ de la Comunitat AutÓnoma que té, 
fonamentalment, dos grans bloes de qüestions. Un, previst 
a l'article 54 bis, que és l'establiment del coneert económic 
amb I'Estat per part de la Comunitat AutÓnoma; dos, el fet 
de manten ir al mateix temps la resta, jo no diría per si de 
caS, sinÓ perque nb ho podrien modificar i gairebé ningú 

. no confia que es pugui dur endavant el coneen económico 
Primer jo voldria destacar que aro com queda redactat l'ar
ticulat de l'Estatut, hi hauría una sobredimensió quant a la 
financ;aeió perque - a part d'establir un 54 bis, que és el 
coneert autonómic - els redactors s'han limitat a copiar les 
distintes maneres de financ;ació que hi havia a l'Estatut an
terior i a altres Estatuts, amb la qual cosa ens plantegen, al 
marge de la disposiciÓ addicional cree que onzena, l'alter
nativa que una vegada aprovat tot l'Estatut i el coneert ten
dríem financ;aciÓ per tots eIs costats, una situaciÓ realment 
bastant estranya, com crec que reconeixera tothom que lle
geixi aquests articles. 

A part d'aixo, a110 que és realment important és la pro
posta de I'article 54 bis, que pro posa, com deia, I'establi
ment del conveni econÓmic o coneert Comunitat AutÓno
ma-Estat, amb l'exeepció, lógicament, del principi de soli
daritat establert als articles 138 i"156 de la Constitució, no 
en faltaria d'altra, perqu~ el mateix proposat s'adona que és 
bastant fOIt que la Comunitat Autónoma de les Illes Bale
ars proposi un coneert absolutament "ex novo", sense cap 
tipus de tradiciÓ, sobretot sense cap tradició tributaria, que 
és l'important, i que al mateix temps no diguessin comuni
tat més rica de tot I'Estat espanyol, és a dir, tot aixó dins el 
principi de solidarítat que estableix la Constitució. 

En qu~ es basa el coneert económic del País Basc i, 
sobretot, el coneert económic de Navarra? Ho ha dit el Di
putat Sr Pons a la primera intervenció: Es basen en una si
tuació histÓrica de pacte entre Navarra i el País Basc en el 
moment en que es construeixen de ver les nacionaLitats, es 
basa en aixo. Recordin I'Estatut de Navarra, que en el seu 
preambul diu: "Navarra se incorporó al proceso historico 
de formación de la unidad nacional española manteniendo 
su condición de reino, con la que vivió junto con otros pue
blos la gran empresa de España. Avanzado el siglo XIX 
perdiÓ la condición de reino ... " Perd la condiciÓ de regne i 
a partir d'aque11 moment s'estableix el coneert, és a dir, els 
drets forals de Navarra. Aquí ens volem inventar un tipus 
de formulació finaneera que no res absolutament a veure 
amb la situaciÓ de la nostra Comunitat AutÓnoma dins el 
conjunt de l'Estat espanyol, ni amb la configuració históri
ca, ni amb la configuraci6 política, ni amb la configuraci6 
fiscal de la Comunitat Autónoma, perque també hem de sa-



7926 DIARI DE SESSIONS / Nóm. 110/ 29 de gcner del 991 

ber que hi ha més. 

L'article 45 de l'Estatut de Navarra diu que, en virtut 
del seu regim foral, l'activitat tributaria i financera s'arran
jara amb el sistema tradicional de conveni economic, .... , 
que ja té la potestat d'establir el seu sistema tributario Que 
tenen de particular els convenis de Navarra o del País 
Basc? Perque podríem traslladar el tema a les diputacions 
basques encara que, en una actuació tfpicament franquista, 
com vostes saben, les varen llevar certs drcts que no lleva
ren a Navarra, perque el Sr Franco pagaya habitualment en 
funció de si havien estat deIs seus durant la guerra. Que te
nen, realme¡;\t, el conveni basc i el navarres? Que tenen en 
el fons, a part de la situació historica? Que Navarra i el Pa
ís Basc tenen establert un sistema fiscal propi harmonitzat 
amb el sistema fiscal nacional i que, per tant, recapten els 
tributs que ells mateixos han aprovat. Una vegada que 
aquelles Comunitats Autonomes han recaptat els seus tri
buts, via concert i en funció de les competencies que tenen, 
distribueixen aquests ingressos respecte de l'Estat. 

Aquí ha hem d'inventar tot, tot absolutament: un sis
tema fiscal - copiat del de l'Estat, pero un sistema fiscal 
propi -, un sistema recaptatori, una tradició historica y una 
tradició política. Tot aixo suposa aquest article 54 bis, pero 
no només és aixo que té importancia, sinó que en coheren
cia amb tot aixo, a l'article 56, que no queda anuLlat per 
cap disposició transitoria, establim que la hisenda de la Co
munitat Autonoma compta amb "els tributs cedits total o 
parcialment per l'Estat - no sera un sistema propi, ja -, els 
recarrecs sobre els imposts de l'Estat - no sera un sistema 
propi; potser aquest Estatut ho vol tot, ¿o és que som abso
lutament incoherents o no sab em que escrivim? -; pero, a: 
més, lógicament, les transferencies provinents del Fons de 
Compensació Interterritorial. 

Ho volem tol. Jo crec que volem tenir la hisenda ..... i 
distribuir-la aquí dins. Cree que si realment volien el con
cert econornic, haurien d'haver estat valents, plantejar-Io i 
dur-ho endavant, pero no és que aquí es vulgui el concert 
economic, aquí es vol el concert economic i, per si de cas, 
la resta, i, si no se n'adonen, el concert economic i la resta. 
La veritat és que realment és una regulació financera que 
fa pena des de tots els punts de vista, pero la cosa no acaba 
aquí, hem d'anar un poc més avall. 

La Disposició Addicional Tercera parla que se cedei
xen a la Corounitat Autonoma una serie d'imposts; a 1'on
zena, encara que hagi aconsellat aquesta disposició, no s'a
nuLla aquesta i - la tecnica és perfecta - uns dels imposts 
que s'han de cedir a la Comunitat Autonoma són els con
surns específics en fase minorista a excepció deIs recaptats 
mitjan~nt monopolis fiscals. Quins consums són, aquests? 
Quins imposts són, aquests? No els volen posar el seu 
nom? En fase minorista i majorista avui només hi ha un ti
pus d'imposts, que el 1983 no existia pero ja fa temps que 
existeix, que és l'impost sobre el valor afegit. No, aquí tam
bé l'hem de posar, i tots els altres. Coro podem tenir im
posts cedits, si tenim una tributació propia? No s'entén 
massa, perqu~ aquestes disposicions no s'han anuLlat, la 
disposició addicional que diu que s'anul.lanl en el cas que 
s'aprovi el concert. No es referencien els articles i els arti-

cles s'han de esmentar per anuLlar -se. 

Després ja s'acaba de fer el ris i es demana la retroacti
vitat des del 1983 del balan~ deIs imposts cedits que no es 
varen cedir fins el 1986. Supós que deu ser el balan~, per
que no demanaran la retroactivitat deIs imposts i es queda
ran amb el percentatge de recaptació, supos que no sera ai
xo. Demanen aixo, molt bé. És a dir que - segons diu el 
Conseller d'Hisenda, jo no crec que vagi per aquí - no es 
dcmana només el que ja han cobrat en concepte de partici
paciÓ en els ingressos de l'Estat quan no teníem imposts 
cedits, sinó també els imposts cedits. La veritat és que és 
millor no riure, perque si féssim el balan~ de ver - el Con
seller d'Hisenda ho sap de sobra -, aplicant els reemborsos 
que s'haurien d'aplicar pel rendiment deIs imposts seguits 
al llarg d'aquests cinc anys segur que ens costaria doblers i 
no crec que es proposi aixo. Voste sap, Sr Conseller, que 
l'Estat no ha reclamat mai aquestes diferencies, perque se
ria absolutament aberrant, estam d'acord, i també sap que 
quan es varen cedir els imposts la valoració va ser molt bai
xa amb tota intenció, perque hi hagués sobrefinan~ció a la 
Comunitat Autonoma, és a dir que no sabem massa bé el 
que demanam. 

Bé, aixo era fer un ris, pero s'havien d'acabar el pastís, 
i el pastís financer - perdonin l'expressió - s'acaba en la dar
rera disposició transitoria (al nostre entendre, logicament). 
Nosaltres mantenim que el que diu aquesta disposisió tran
sitoria és un poc ridícul, ara hi entraré, pero abans voldrí
em fer un apunt al segon apartat de la Disposició Transito
ria Sisena, que diu que s'establira un percentatge de partici
pació en el cos global deIs serveis transferits per l'Estat a la 
Comunitat Autónoma, millorat pel total del recaptament 
que aquesta haura obtengut amb els tributs cedits en rela
ció amb la suma deIs ingressos que l'Estat haura obtengut 
pels capítols I i n de l'últim pressupost. 

Sr Conseller d'Hisenda, voste ens ha predicat una altra 
cosa durant molts anys. Oblida el Capítol IV, aquí no te
nim les inversions de manteniment i aixo ho proposen vos
tes. Posat el cas que no hi hagués concen, encara que tam
poc quedaria anuLlada aquesta disposició, en aquesta mo
dificació d'estatut vostes proposen que la participació e
n ..... ferencia de tributs cedits aniria pels capítols 1 i n. Tot 
el que ens ha predicat el Conseller d'Hisenda aquests tres 
darrers anys cau aterra, perque aixo és el que feia 1'Estat. 
El Capitol IV no hi era inclos; les inversions de manteni
ment - el Sr Conseller deia que aixo era fonamental - tam
poc no ho tenien, anaven pel Fons de Compensació. Aquí 
diu Capital 1 i Capitol n, si s'han equivocat jo no ho vull 
saber, pero ja arribam al final d'aquesta regulaeió economi
ca, i el final, com sempre, és la mar. 

Les illes, sempre acabam a la mar, sempre. Die que 
acabam a la mar perque, quan s'estudü i s'acordi aquest 
percentatge de participació, no quedara més remei que 
considerar la configuració de l'arxipelag com a unitats ad
ministratives. No hi hauria molts de problemes; possible
ment ja tenen una certa consideració, com voste sapo La 
població de dret, un altre concepte que jo cree molt mal 
entes, perque vostes no valen dir aixo, vostes volen dir la 
població consumidora de serveis públics, no valen dir la 
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població de dret, perqu~ les difer~ncies són petites. L'any 
que n'hi ha hagut més, l'any 1985, no hi ha hagut ni 60.000 
persones de diferencia; rany 1990 ja no arriben a 25.000; 
per tant, no hi pot haver una discussió seriosa quan es par
la de població de fet en Uoe de població de dret. Vostes va
len dir població consumidora de serveis, pero diuen pobla
ció de fet, que té una definició estadística clara. Per tant, 
no ha deixen gaire claro 

Després ja anam a la mar. No hi ha cap dubte que hem 
de considerar en aquest estudi "l'espai maritim interinsular 
com a factor en qualsevol romput que pugui incidir en la fi
nan~ció de la Comunitat Autonoma". El que no es diu i -
s'hauria d'haver dit, perque els espais marítims interinsu
lars no sabem quantes milles inclouen, no sabem si també 
inclouen el que podríem dir en cas hipotétic, que nosaltres 
no defensarem aquí, no sabem si ho farA qualcú, d'una es
pecie d'independencia de les illes, el mar territorial, qualcú 
ha va dir: "mar territorial de les Illes Balears" ... Dotze mi
Hes? Dos-centes? No ho sabem. 

El tema que jo crec que hauríem d'afegir, perque tam
bé s'inclou d'una forma gosaria a dir un poc il.lusa, és el de 
l'estacionalitat de la nostra economia. Dic que es fa d'una 
forma un poc iLlusa, perqué si anam a aquests detalls, la 
veritat és que nosaltres parlarem d'estacionaJitat, els valen
cians parlaran d'estacionalitat de la taranja, els asturiaans 
parlaran de la crisi del carbó, etc., etc. Nosaltres creim que 
quan es parla de doblers i es fan formulacions al qui ha de 
pagar o ha de donar els doblers, s'ha de ser molt més se
riós, que no es pot anar amb formulacions que convertei
xen la tnar en tena, que donin a la nostra estacionaJitat un 
cadcter dolent - ha és, pero resulta que en aquests mo
ments tenim la primera renda espanyola i una de les mitja
nes més bones d'Europa - i que, en definitiva, es vulguin 
quedar "con el santo y la peana", com diuen a Castella. 
Quan qualeú es vol quedar amb el sant i la peanya, el més 
probable es que no tengui el sant i perdi la peanya. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la pa
raula el Diputat Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Amb aquesta exposició del Sr Alfonso ja hem guanyat 
una cosa, i és que de moment no ha dit que vorejam la in
constitucionalitat. Potser no hi ha pensat, perqué abans ho 
ha dit moltes vegades. Jo només Ji vull dir que l'article 
157.1 de la Constitució diu que "l'exercici de les competen
cies financeres, les normes per resoldre els conflictes que 
poguessin sorgir i les possibles formes de col.laboració en
tre les Comunitats Autonomes i I'Estat podran ser regula
des mitjan<;ant una llei organica". Per una altra banda, la 
disposició addicional primera, quan regula els drets histo
ries deIs territoris forals, diu que la Constitució els empara 
i respecta; no diu que només puguin ser aquests drets histo
ries, sinó que els reconeix i no diu que a les altres Comuni-

tats Autonomes no hi puguin haver també uns pactes amb 
I'Estat en materia financera. 

El Sr Alfonso diu que nosaltres no tenim antecedents 
histories. Avui he citat molt l'Avantprojecte de 1'Estatut 
d'Autonomia de l'any 1931 i el Projecte de ¡'Estatut per a 
Mallorca i Eivissa, i ara vull llegir l'article 26 de l'Avant
projecte - Titol V, Concert economic - que diu: "La contri
buci6 deIs territoris de la regió a l'Estat federal sera regula
da per un concert economic semblant a l'actualment vigent 
per a les pravíncies basques ¡Navarra". Projecte d'Estatut 
per a Mallorca i Eivissa, que va ser conseqüencia deis de
bats, artkle 26, també, al TItol V, Hisenda regional: "La 
contribució dels territoris de les illes a la República Espa
nyola serA regulada a cada una pels regims economies que 
acordin amb l'Estat". Per tant, regim pactat; en el segon cas 
no diu si semblant o no al del País Base, com tampoc no ha 
deim nosaltres. 

Respecte de l'article 54 bis, jo he de ter un parell d'ob
servacions. Estic content que hagi parlat de solidaritat, per
que durant la Comissió ja no en parlavem. Avui, si: ja ha 
reconegut que hi ha un apartat c) que diu que el regim del 
concert s'aplicara d'acord amb el principi de solidaritat es
tablert a la Constitució - ja hem guanyat una cosa més - pe
ro continua dient que nosaltres hem de tenir una hisenda 
propia pel que fa a sistema de tributs prapis. Jo no sé si he 
llegit bé l'apartat a) de l'article 54 bis, que diu: "La Comu
nitat Autonoma podrA mantenir,.establir i regular el regim 
tributari atenent-se a l'estructura general impositiva estatal 
i les normes contengudes en el mateix concert". Per conse
güent, un concert economic pot ser solidari o insoJidari, pe
rO si nosaItres hem d'anar a una llei pactada entre la Co
munitat AutÓnoma i l'Estat, voste sap, Sr Alfonso, que si 
aixo es fa, sera un concert economic que no donarA cap 
avantatge a les Illes Balears, pero sí que les posara en el 
seu lloc. 

No li agrad.a el concert economic, pero jo no l'he sentit 
queix~r:se de la finan~ció d'aquesta Comunitat Autono
ma. Jo sent admiració pels socialistes catalans quan dema
nen un repartiment del 50% per a l'Estat, el 25% per a les 
comunitats autonomes i el 25% per a les corporacions 10-
cals. En aquesta Cambra hem parlat moltes vegades de fi
nan<;ació de les Comunitats Autonomes i encara no Ji he 
sentit mai ni una paraula en aquest respecte. Per conse
güent, jo no sé si hauríem d'importar el Sr Obiols; tal vega
da ens convendria. 

Parla que hi ha contradiccions a l'article 56. És posSi
ble, tecnicament, quan diu participacions d'ingressos a I'Es
tat,i que les assignacions que s'estableixin en els pressupos
ts generals tal vegada haurien de figurar en una disposició 
transitoria, pero també desconeix l'artic1e 42 de l'Estatut 
base, que diu que el Fons de Compensació Interterritorial 
és una font de finan<;ació de la Comunitat Autonoma i que 
també tenen dret i gaudeixen del Fons de Compensació In
terterritorial. S'ho miri bé, Sr Alfonso. Després ha tret una 
disposició addicional on diu que encara hi ha restes de l'I
el. Efectivament, aixo es va consultar amb el Conseller -
d'Hisenda i va dir que encara hi ha cobraments afer i que 
no convenía llevar-ho de l'Estatut, pero ha varem veure. 
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Després ha tret el tema de la retroactivitat deis impos
ts. Ja sé, Sr Alfonso, que la Comunitat Autonoma de les I
Iles Balears té un pes polític escas, quasi quasi nul, i que el 
Govern central fa el que vol. Fa tant el que vol, que una !lei 
organica com l'Estatut d'Autonomia aprovat dia 25 de fe
brer del 1983, a la disposici6 addicional tercera, - la l!egiré, 
perque no vull inventar res - diu: "Se cedeixen a la Comuni
tat Autónoma els rendiments deis tributs següents", i ano
mena tots els tributs cedits: patrimoni net, successions, do
nacions, imposts gen erais sobre vendes. joes. etc., etc. Diu 
"se cedeixen", en presento 

Resulta que a finals del 1985 s'aprova la Llei de ces
sions de tributs a les Illes Balears, que és una llei ordinaria 
que té un rang inferior a la Llei Organica, que és l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears, que no pot ser modificat 
per una llei ordinaria. Ido bé, aquesta llei ordinaria diu: A 
partir de dia 1 de gener del 1986 se cedeixen a la Comuni
tat Autónoma tots aquests imposts que diu l'Estatut, peró 
no els diu tots, Sr Alfonso. EIs diu tots manco un tan im
portant com l'impost sobre casinos, joes i apostes, amb ex
clusi6 de les esportivo-benefiques, i aixo, Sr Alfonso, voste, 
que és un artista fent números, malgrat que jo tenc la im
pressi6 que a vega des té una inclinaci6 excessiva cap a Ma
drid ... Ho die, perque fa balans;os i jo no sé si ens vall em
bullar, peró jo li he preguntat al Conseller d'Hisenda que 
suposarien d'ingressos anuals per a la Comunitat Autono
ma aquests imposts sobre casinos - ho die perque si els te
niem tots des del 1986, ja no comptam des del 1983 - i diu: 
5.000 milions de pessetes. Potser tots els altres ens donen 
moIt més, de 5.000 rnilions de pessetes? Vos te es quedi 
amb el seu balan~, Sr Alfonso, i jo em quedaré amb el meu, 
que pens que ens convé. 

Una altra cosa, Sr Alfonso: Ha llegit la redacci6 de 
l'Estatut nou i ha criticat l'antie. Quan I'Estatut vigent par
la d'estaeionalitat, no record a quina disposiei6 transitoria, 
ho fa en els mateixos termes, no s'ha tocat aixo, o sigui que 
si vol reformar l'Estatut per llevar aixo de l'estacionalitat, 
ho digui. Nosaltres votarem en contra, naturalment, pero 
no digui que ens emparam moIt en l'estacionalitat. Moltes 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

• 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Es dificil establir si el sis
tema de convenís o concerts d'aquesta proposta de refor
ma, a favor de la qual no va votar el nostre Grup ni en Po
nencia ni en Cornissió ni ho fara en aquest plenari, és anti
constitucional, inconstitucional o senzillament aconstitu
cional, perqu~, un sarcasme: a la Constitució no hi trobam 
traces de la definició constitucional del que és un r~gim de 
concerts O convenís, i és lógic que no n'hi trobem, perqu~ 
la Constitució no defineix aixó, ja que el sistema de concer
ts o convenis és una resposta via estatuts d'autonomia a 
allo que conté la disposició addicional primera de la Cons
titució quan diu que la Constitució empara i respecta eIs 

drets histories deis territoris forals, no els drets históries de 
qualsevol territori que es vulgui convertir en foral a partir 
d'ara, sinó els drets histories deIs territoris que l'any 1978 
eren territoris amb un regim foral. 

En conseqüencia, creim que almanco hi ha d'haver 
aconstitucionalitat, de no estar contemplat a la Constitució 
i jo cree que qualque cosa més, en el fet de voler intentar 
introduir els concerts o convenis dins la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears, perque el regim financer general 
és establert al TItol VIII de la Constitució, artides 156 i 
concordants, que parlen de quins s6n els sistemes de finan
<;ament en base a l'autonomia financera de les Comunitats 
Autonomes, i jo he d'abundar en uns arguments que ha ex
posat el Sr Alfonso i nosaltres també exposarem en Comis
si6: El sistema de concerts i convenis és incompatible amb 
totes les reivindicacions posteriors sobre els recarrecs d'im
posts de l'Estat; el sistema de concert tributari significa que 
el regim tributari és un regim propi i que, per tant, desapa
reix el de l'Estat, perque després es concertava o convenia 
un saldo de liquidaeió del que havia recaptat la Comunitat 
Autonoma. 

Jo vull dir, a més, que aixo no té res a veure amb ¡'au
tonomia finan cera o amb el fet que la Comunitat Autono
ma rebi més recursos. Un concert economic pot ser molt 
pitjor que la situaci6 finan cera actual; un conveni mal ne
gociat por ser encara pitjor per a la Comunitat Autónoma 
que el regim actual, i el regim actual, aplicat amb seriositat 
i rigor, pot ser molt més favorable que un concert. Per tant, 
el tema del concert no és la resposta adequada a les insufi
ciencies financeres de la Comunitat Autonoma, no hi té res 
a veure, perque el concert per si mateix no resol bé les co
ses. Per tant,..el projecte de reforma intenta donar una res
posta adequada a un problema que nosaltres compartim, 
que és la insuficiencia de recursos que té la nostra Comuni
tat Autónoma en relaci6 amb el seu nivel! de competen
cies, cosa que el nostre Grup Parlamentari ha reiterat sem
pre en aquesta Cambra i després, dir que volem recarrees 
d'imposts de l'Estat que desapareixerien amb un concert, 
que volem participaci6 en els ingressos de l'Estat, efectiva
ment és un contradicci6 bastant rotunda. 

En conseqüencia, per donar coherencia i seriositat a la 
postura del Parlament de la Comunitat Autónoma sobre 
que el contengut d'aquesta reforma que nosaltres plante
jam i defensam tengui un pes específic dins una futura ne
gociaci6 i la tramitaci6 que aquesta hagi seguir en el Con
grés de Diputats, nosaltres demanarfem que es retiras 
aquest apartat relatiu als concerts económies, que en qual
sevl cas no votarem favorablement. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Jo no sé desxifrar el vol deis ocells ni entendre els mo
viments deis astres per saber qu~ ens depara el futur. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 1101 29 de gener del 1991 7929 

Quant al tema de la reforma de l'Estatut, sí que el nostre 
Grup és molt esceptic, pero l'escepticisme no és mala pe
dra de toc per fer propostes i per contrastar la possibilitat 
de com veim i valoram l'autonomia en els programes elec
torals propers i en els governs propers que es puguin for
mar en aquesta Comunitat Autonoma. El nostre Grup NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES observa amb molta aten
ció l'article 136 de la Constitució, principi d'autonomia fi
nancera per a les comunitats autonomes. La Constitució 
exigeix que aquesta autonomia es faci compatible amb el 
principi de coordinació amb la hisenda estatal i amb el 
principi de solidaritat. 

Som d'esquerres, volem ser solidaris, pero també cons
tatam que el model de finan~ment ha de poder fer possi
ble l'autogovern. L'autogovern queda reconegut a l'article 
primer de l'Estatut, avui que el volem reformar. També te
mm ben clar que l'autonomia financera és requisit per po
der exercir les competencies que proposam que s'augmen
tin fins als limits mIDdms que permet la Constitució. 

Per tant, hi ha dos principis, em corregeixin si m'equi
voc: Principi d'autonomia en la despesa, és a dir, que la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears ha de poder decidir 
el volum total de la recaptació d'impostos que es produeix 
a les nos tres illes. Ha de poder fer a0 i, a la vegada, ha de 
poder establir les priorita18 en aquesta despesa segons les 
competencies que li pertoquen, pero també ha de ten ir au
tonomia en els ingressos, i a0 implica capacitat d'establir 
impostos propis, recarrecs sobre impostos estatals i poder 
endeutar-se. Tot a0 ho podem fer en aques18 moments. 
L'Estatut d'Autonomia, per tant, possíbilita aquesta auto
nomía d'íngresos i de des peses. 

Principí de solidaritat: fonamental per a l'esquerra. 
Coordinació amb la hisenda estatal. Com podem fer possi
bies les dues coses? Per una banda, pensam que el principi 
d'eficiencía economica en la recaptació deis impostes va 
molt relacionat amb el principi de transferencia. Si la Co
munitat AutOnoma té competencies totaIs per recaptar les 
excepcions que es fan dins les Illes Balears, aleshores tam
bé tindrem una correspondencia geognlfica. Sabrem que és 
recull dins l'area de les nos tres illes, com es financien les 
nos tres competencies i com destinam la part que no finan
cien d'aquestes competencies a ser solidaris amb els altres. 
El principi de solidaritat no pot amagar en cap moment el 
principi de coneixement i transparencia. 

Crec que en els debats que hem tingut sobre greuge 
comparatiu i finan<;ació de la Comunitat Autonoma hem 
observat massa vega des en aquesta Cambra diferencies 
molt importants entre aBo que es recapta, les necessitats 
que tenim i les possibilitats de finan<;ació. Nosaltres, des de 
l'esquerra, a més a més del coneert econOmic voldríem veu
re un fons de cooperació que podrfem dir horitzontal, és a 
dir, que les Comunita18 que ten en un producte interior 
brut, un nivell de vida, una recaptació molt superior a les 
altres poguessin ser solidAries mitjan~nt subvenció a 
aquest fons de cooperació horitzontal que aniria a bastir i a 
finan~r les necessita18 d'inversió d'altres comunita18 auto
nomes. 

No els amagam, Sres i Srs Diputats, que aquest princi
pi implica una coordinació molt gran i una fixació de la vo
luntat política concertada entre l'Administració central de 
rEstat i l'Administració local i autonomica. Aquest model, 
repetim, no elimina la possibilitat d'impostos propis i re
carrees, ni la de realitzar operacions de créctit, pero fa pos
sible, sobretot, garantir l'automatisme i la tlexibilitat en els 
ingressos, ja que la Comunitat es financia amb els rendí
ments territorials deis impostos concertats i aquests inelo
uen la majoria d'impostos for18 que augmenten amb el crei
xement general de l'autonomia. Aquest model hauria de 
respectar amb garanties mlnimes l'harmonització fiscal, 
que és una altra de les necessita18 que un Estat federal hau
ria de tenir. No sé si avan<;am en la mateixa linia - supos 
que no - cap aquesta federalització de l'Estat o federalisme 
cooperatiu del qual s'ha parlat tant des de les files socialis
tes. 

D'aquesta manera, podríem entendre que la fórmula 
de concert economic que proposam amb la reforma de 1'Es
tatut no només éS viable, sinó que és una reforma constitu
cionalment possible i jo crec que autonomicament necessa
ria. Per aquest motiu i no per cap altre volem ser solidaris 
amb totes les autonomies de l'Estat espanyol, amb les ne
cessita18 que residualment, subsidiariament, es pogués que
dar el Govern espanyol en el futur, pero sempre a partir 
d'una proposta d'esquerres que implica un respecte absolut 
per a l'autogovern. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Este nuevo artículo, que tiene 
un caracter realment importante, yo diría que trascenden
tal, en el nuevo texto que hoy pretendemos aprobar de re
forma del Estatuto, desde luego ha gozado del apoyo del 
Partido Popular y ello en base a que creemos que es nues
tra obligación presentar un nuevo sistema de financiación 
que evite los problemas derivados de los que hasta ahora 
han venido funcionando para nuestra Comunitat. 

Se nos viene diciendo ya de antiguo - es un asunto rei
teradamente debatido aquí - que el tema del convenio o del 
concierto tiene el gravísimo problema que, de extenderse al 
resto de las comunidades del país, constit}liría un sistema 
absolutamente inaceptable. Se nos ha dicho esto varias ve
ces y nosotros preguntamos por que. ¿Cuál es la razón? Es
te sistema existe en las comunidades de Navarra y del País 
Vasco, en las que, efectivamente, otras han detectado una 
evidente sobrefinanciación derivada del sistema - derivada 
de la mala aplicación del sistema o de la deficiente organi
zación del sistema, lógicamente - pero es evidente que, 
aplicado con objetividad, pudiera perfectamente aplicable 
al resto de comunidades autónomas. 

Tampoco podemos admitir la objeción de que el siste
ma pudiera ser inconstitucional o aconstitucional, como 
decfa el Sr Quetglas, porque nosotros encontramos un 
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asiento constitucional perfecto a esto en el apartado 3 del 
artículo 157, que dice que "mediante ley orgánica podra re
guIarse el ejercicio de las competencias financieras enume
radas en el precedente apartado 1, las normas para resolver 
los conflictos que pudiera surgir y las posibles formas de 
colaboración financiera entre les comunidades autónomas 
y el Estado". Por consiguiente, creemos que nada, absoluta
mente nada, se opone, en la Constitución, y que incluso es
te apartado que acabo de leer invita a pensar en sistemas 
de colaboración financiera entre el Estado y las comunida
des autónomas, entre los cuales cabría perfectamente este 
sistema del convenio o concierto. 

Desde luego no nos toca a nosotros juzgar la extrapo
lación del sistema a todas las comunidades autónomas, 
aunque queremos insistir en que no la vemos imposible, 
contemplada con objetividad; lo que queremos nosotros es 
plantear una propuesta a nuestros problemas concretos. 
Ésta es una comunidad pequefia, una comunidad con poco 
peso político dentro del Estado y una comunidad en la que, 
aunque sus ciudadanos gozan de niveles altos de renta, las 
administraciones públicas padecen graves deseconomías 
que hasta ahora no ha habido manera de solucionar por o
tras vías. Por consiguiente, tenemos obligación de ser noso
tros quienes imaginemos una propuesta nueva capaz de dar 
solución a este problema de financiación y, como decíamos 
en la intervención anterior referida al TItulo 1, aquí está 
nuestra propuesta. 

Otros portavoces ya han comentado la intervención 
ciertamente jocosa del Sr Alfonso en el tratamiento de los 
temas que se refieren a la constatación en el Estatuto de al
gunas de esas deseconomías clásicas de Baleares, una de e
llas la estacionalidad, que efectivamente ya está en el Esta
tuto actual, y otra a la que se refiere siempre el Sr Alfonso 
en tono de broma, en tono divertido: la constatación de la 
discontinuidad geográfica entre las Islas Baleares. Yo no sé 
que encuentra el Sr Alfonso de divertido, excepcional o lla
mativo en que la Comunidad Balear haga patente una clarí
sima deseconomia cual es la falta de continuidad de su ter
ritorio. Si se pudiera considerar igual la problemAtica de 
León, Zamora y Salamanca o de Cáceres y Badajoz que la 
de Mallorca, Menorca y Eivissa, evidentemente podríamos 
tomar el tema a risa, pero puesto que es claro que esa dis
continuidad geográfica produce unas el.eseconomías proba
blemente diftciles d'evaluar, pero que de alguna manera 
tienen que traducirse en números, a nosotros no nos parece 
en absoluto disparatado el hecho de contar este mar terri
torial, este mar entre islas, como una especie de prolonga
ción de la supeficie total de la Comunidad. Nada más. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Si, Sr President. La veritat és que s'han donat molt 
pocs arguments i contestaré en el mateix to; intentaré do
nar-ne qualcun i contestaré en el mateix too 

El final del portaveu del PP ha estat realment maco. Jo 
no estic d'acord que la insularitat ens produeixi aquest 
es deseconomies que vos te diu, Sr González Ortea. Jo pens 
que Extremadura i Lean, com voste diu, produeixen grans 
economies i als exemples ens remetem: Extremadura és la 
regió més rica d'Europa i Balears és la més pobra. La veTÍ
tat és que la insularitat ha provocat en aquesta Comunitat 
unes deseconomies realment enormes, ens ha convertít en 
la primera regió d'Espanya. Quan els exemples no els agra
den fan aquestes coses, pero aixo és aOO. A nivell de trans
ports, i d'aixo en sé un poe, és molt més dificil unir Astú
ries amb la resta del país que unir-hi Balears. És molt més 
difícil la q¡municació dins Aragó que en aquestes illes, i si 
no ha ereu, agafi un cotxe i vagi de Saragossa a Jaca i ho 
comprovara. Per tant, no parli de deseconomies en la regió 
més rica d'Espanya, aixo per comen<;:ar, i la resta deis argu
ments, no en tenen. "Por si acaso vamos a pedir el concier
to" cree que no conveny a ningú amb un poc de sentit co
mú, perque no només demanen el concert, sinó el concert i 
la resta. 

Sr Pascual, quan el sent parlar de I'Estatut de l'any 
1931, m'entren calfreds. Nosaltros no volem tornar a l'any 
1931; no hi valen tornar, perque no es va aprovar aquell 
Estatut ni hi volem ser per la resta. No hi volem ser, volem 
viure a l'any 1991, si voste vol tornar al 1931, ha fassi, no
saltres no hi volem tornar. Parlam de la Constitueió que ha 
permes l'epoca més llarga de la historia d'Espanya sense in
tents de tambar-la, i també de l'Estatut actual. Voste parla 
de l'any 1931 i d'una situaeió que no era la millor que po
guéssim esmentar, ni per a estatuts d'autonomia ni per a 
res, ja veierem les conseqüeneies que va dur. 

Una altra cosa que també lí hem de dir: M'agradaria 
que quan llegeix l'Estatut, llegís els seus referents. Quan 
diu que reclama perque l'Estatut diu "tendran els imposts 
cedits", llegeixi el referent basic, que és la Constitució, l'ar
ticle 157 de la qual diu els recursos de les comunitats autC'J
nomes, pero diu que una llei establira aquesta forma i la 
llei es va fer, i vos te sap tan bé com jo que la llei establia 
que mentre els costs efeetius no superassin aquests imposts 
cedits, no es podien transferir els imposts. Claríssimament, 
per una qüestió de rendiments, és logic. 

Referent a la fi.nan~ció, hauríem de parlar d'una cosa 
bastant més seria que tot aixo: Es fa la Llei Organica, es 
modifica la Llei Organica i la finan~ció futura de les co
munitats autonomes, i aixo és important. No perdem temps 
discutint de concerts, no perdem temps fent reclamacions 
de I'any 1983 - el Sr Conseller sap més que voste que és 
una absoluta perdua de temps - i lluitem per preparar un 
model de finan~ció que compleixi la Constitució quant a 
solidaritat. Nasaltres hem de ser els primers sOlidaris, els 
primers. Natural que tenc una tendencia cap al que ha dit 
del Congrés del Partit Socialista: increment de transferen
cies amb pacte d'Estat, increment de finan~ció, perque 
¿que faríem amb una finan~ció com la prevista, del 25%? 
S'haurian de transferir el 40% d'aquests fans als ajunta
ments, perque s'haurien de donar les competencies. La fi
nan~ció va en relació amb les competencies, no poden 
anar separades. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 110/ 29 de gener del 1991 7931 

En aquest sentit facem feina en aquesta Comunitat 
Autónoma per poder lluitar amb el nostre pes politic, ja 
que el nostre adversari en aquests temes no és l'administra
ció pública de l'&tat. Hem de saber quins són els adversa
rís i el Conseller d'Economia ha sap molt millar que jo, 
perque en ha negocia. Molt més adversarís que el Sr Borell 
ha són els "borrells" entre cometes de cada Comunitat Au
tónoma, sobretot de les més importants. Aixo ha saben, i 
hem de presentar coses que no puguin dir que no sabem de 
que anam. El que feim aquí és demostrar que en temes fi
nancers globals no sabem de que anam. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar els articles 54, 54 bis, 55, 56, 57 i 60, 
que no tenen esmenes mantengudes. A part? 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Demanam votació separada de l'article 54 bis. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar l'article 54. Sres i Srs Diputats que vo
tin a favor, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 32. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 21. Queda aprovat l'article 54 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 
54 bis. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 32. Vots en con
tra, 21. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovat l'article 54 
bis, que acabam de sotmetre a votació i passam a votar con
juntament els articles 55, 56, 57 i 60, segons el Dictamen de 
Comissió. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 36. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 17. Queden aprovats els arti
des que acabam de sotmetre a votaci6. 

L'article 61 queda sense contengut: per tant, procedeix 

votar la seva supressió. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la supressió de 
l'article 61, es valen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 36. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 17. Queda aprovada la supres
si6 de J'article 61. 

A l'artic1e 68 hi ha l'esmena 1984 del Grup Parlamen
tarí NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Per defensar-la, 
té la paraula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Per a un nacionalista, és l'esmena més bona de de de
fensar. Demanan que on diu "govern de la nació", que res
pon a un tipus de nacionalisme que no és el nostre, digui 
"govern de l'Estat", que ens sembla molt més idoni i adient 
a la realitat poUtico-adminístrativa d'aquest Estat de na
cions. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs fortaveus que vulguin intervenir? Passam a votar 
l'esmena 1984, del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votaci6: Vots a favor, 8. Vots en contra, 
43. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'article 68 
segons el Dictamen de Comissió. Digui, Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Trob que són oou, i no vuit. 

EL SR PRESIDENT: 

Havent-hi aquest dubte, procedirem a votar de bell 
oou. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 1984 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES a l'artide 68, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 
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Resultat de la votació: Vots a favor, 8. Vots en contra, 
43. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votació l'article 68 
segons el Dictamen de Comissió. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 31. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 22. Queda aprovat l'article 68 
que acabam de sotmetre a votació. 

Les disposicions addicionals tercera i tercera bis no te
nen cap esmena mantenguda; passarem a votar- les per se
parat. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la disposició 
addicional tercera, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 35. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 17. Queda aprovada la disposi
ció addicional tercera i passam a votar la disposició addi
cional tercera bis. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 35. Vots en con
tra, 17. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada la disposi
ció addicional tercera bis, que acabam de sotmetre a vota
ci6. 

La disposició transitoria primera queda sense conten
gut, i la segona i la tercera igualment. Procedeix sotmetre a 
votaciÓ la supressió d'aquestes tres disposicions, cosa que 
es fara conjuntament si no hi ha cap objecció. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la supressió de 
les disposicions transitories primera, segona i tercera, es 
volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 35. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 17. Queda aprovada la supressió de 
les tres disposicions transitories esmentades. 

A les dispasicions transitories quarta, cinquena i sisena 
no hi ha esmenes mantengudes. Passarem a votar-les direc
tament i conjuntament, si no hi ha objecci6. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les disposicions 
transitories quarta, cinquena i sisena, es volen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 35. Vats en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 17. Queden aprovades les dis
posicions transitories quarta, cinquena i sisena, que acaba m 
de sotmetre a votació. 

Les disposicions transitories vuitena i desena queden 
sense contingu t. Procedeix sotmetre a votaci6 la seva su
pressió. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la supressió de 
les disposicions transitories vuitena i desena, es vol en posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 35. Vots en con
tra, cap. Abstencions, 17. Queda aprovada la supressió de 
les disposicions transitOries vuitena i desena que acaba m de 
sotmetre a votaci6. 

-
La disposició transitoria onzena no té esmenes man-

tengudes, igual que les disposicions finals primera i segona 
i l'exposici6 de motius. Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Volíem demanar votació separada d'aquesta disposició 
addicional onzena. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Si fos possible, Sr President, demanarfem que el segon 
punt de la disposició transitoria onzena fas votat per sepa
rato 

EL SR PRESIDENT: 

No sé si és possible. (Pausa) Passam a votar el parA
graf primer de la disposició transitoria onzena. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 
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Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: Vots a favor, 35. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 17. Queda aprovat el paragraf 
primer de la disposici6 transitoria onzena i passam a votar 
el panlgraf segon. 

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

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

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

(Pausa) 

Resultat de la votaci6: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 21 . Abstencions, 4. També queda aaprovat el paragraf 
segon de la disposici6 transitoria onzena i al mateix temps 
aquesta disposiciÓ transitoria onzena. 

Les disposicions finals primera i segona í l'exposició de 
motius no tenen esmenes mantengudes. Si no hi ha incon
venient per pan deIs Srs Portaveus les votarem conjunta
ment. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les disposí
cions finals primera i segona i de l'exposició de motius, es 
volen posar drets? . 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votaci6: Vots a favor, 35. Vots en con
tra, no n'hi ha. Abstencions, 17. Queden aprovades les dis
posicions finals primera i segona, i l'exposici6 de motius. 

L'article únic, que reuneix totes les modificacions que 
hem votat, procedeix sotmetre'l a votació d'acord amb el 
que diu l'Estatut i el Reglament per a la reforma de l'Esta
tut d'Autonomia. L'apartat segon de l'article 136 del nostre 
Reglament diu que la proposta de reforma requerira, per a 
prosperar, l'aprovaci6 del Parlament, per majoria absoluta, 
que s'haura d'aconseguir, endemés, pel vot favorable de 
parlamentaris elegits en illes diferents. 

Per tant, Sres i Srs Diputats elegits per l'ilIa de Mallor
ca que votin a favor de l'Article Únic, es valen posar drets i 
mantenir-s'hi fins que hagin comptat? Es poden asseure, 
gracies. 

Sres i Srs Diputats elegits per l'illa de Menorca que vo
tin a favor, es valen posar drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats elegits per l'illa d'Eivissa que votin 
a favor, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats elegits per l'illa de Formentera que 
votin a favor, es valen posar drets? 

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

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

Resultat de la votació: Vots a favor, 22 per l'illa de 
Mallorca, 8 per l'illa d'Eivissa, 9 per l'illa d'Eivissa i cap 
per l'illa de Formentera. Total, 39 vots a favor, amb el qual 
resultat s'acompleixen les dues condicions de l'article 136.2. 
Vots en contra, no n'hi ha. Abstencions, 20. Queda aprovat 
l'article únic i amb aquest, la Proposici6 de Llei de reforma 
de l'Estatut d'Autonomia de les llles Balears. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la sessió. 
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