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1.- DEBAT DE LA COMUNICACIÓ DEL GOVERN
R.G.E. 885/92, RELATIVA ALS ACORDS AUTONÓ
MICS 1 EL NOU SISTEMA DE FINAN<;AMENT AUTONÓMIC EN EL PERíODE 1992-1996.
EL SR PRESIDENT:
Bones tardes a tots. Comen<;am aquesta sessió plenaria
d'avui, que té com a punt únic a l'Ordre del Dia el debat de
la comunicació del Govem número 885, relativa als acords
autonómies i el nou sistema de finan<;ament autonómic en
el penode 1992 a 1996.
Correspon en primer lloc la intervenció, en representació del Govem de la Comunitat Autónoma, del Sr. Gabriel Cafiellas i Fons.
EL MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cafiellas i Fons):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Al Harg de més de
vuit anys hem parlat molt d'omplir de contingut la nostra
autonomia i omplir-Ia de contingut suposava trobar un camí segur per ampliar cotes d'autogovem per una banda, i
aconseguir l'establiment d'un sistema de finan<;ament, per
una altra, que garantís el compliment de les nostres necessitats i que al mateix temps complís els principis de justicia
distributiva.
Aixo ho sabem i implica també esser solidaris, pero
tan sols després d'atendre amb generositat les necessitats
d'una comunitat que, com a poble, ha estat oblidada massa
temps per tots els governs eentrals i especialment aquests
anys, d'en~ que va comen<;ar el procés autonomic.
Ho hem provat tot i no hem escatimat cap mitja. El
Govem que presidesc ha raonat, ha fet gestions, ha negociat i, fins i tot, quan no ha trobat altre caml, ha acudít als
organs de l'Administració de justlcia. El poble d'aquestes íHes va entendre el paper que ti tocaya jugar i la seva veu es
va unir a la deis seus representants perqu~, sí bé és eert que
el nostre és un poble tranquil i amb seny, vol defensar el
dret a tenir un futur decidit per ell mateix, on pugui disfrutar la prosperitat guanyada amb tant esfor~.
No hí havia cap victimisme i esperam que no n'hi hagi
mai, hi havia, aixo sí, raons poderoses i el temps ho ha demostrat aro.
Dos fets en el transcurs d'aquests darrers mesos em fan
avui aquí, dos fets ímportants, dos fets diferents, pero que requereixen d'una presentaci(¡ que estim
conjunta, encara que es faci en un llenguatge diferent per a
cadascun, perqu~ el pacte autonomic, signat entre el Partit
Popular i el Govem socialista de la nació, i l'acord del Consell de Política Fiscal i Finaneera referent al sistema de finan~ment, aixf ho fan prects. Una presentació conjunta
perqu~ la suma deis dos és important, í un llenguatge diferent perqu~ el pacte requereix paraules adequades a expressioos poUtiques, mentre que el financ;ament requereix i
s'expressa molt millor amb UDS coneeptes molt més freds,
propis de les anAlisis matemAtiques.
compar~ixer

La traDSeend~ncia d'aquests dos temes, pacte i sistema
finaneer, fa necessari que avui el President del Govern informi -a pesar que tothom ho coneix ja- oficialment als
grups parlamentaris. 1 com que parlam de transcend~ncia
ens acollim, tal vegada, a un tn\mit reglamentari que no és
gaire usual pero que creim que és oportú; és el tramit de
l'article 170 del Reglament del Parlament, ja que al capdavall, independentment de tot quant haurem de dir més endavant, les circumstancies, eIs continguts i els enunciats
que dels dos documents es desprenen, no poden sinó esser
qualificats d'insolits, de qualque manera importants, amb
vistes al desenvolupament de l'estat de les autonomies i al
marc constitucional i estatutario

Es tracta, en definitiva, de possibilitar que aquesta
Cambra, com a integradora de la voluntat dels habitants
d'aquestes illes, amb l'exposició i amb les informacions pertinents es manifesti per boca deis seus representants legítiros sobre uns acords que hauran d'incidir positivament,
esperam, en el futur historie de la nostra comunitat.
L'article 2 de la Constitució reconeix i garanteix el dret
a l'autonomia de les nacionalitats i regions que s'integren
en la nació espanyola i introdueix dins l'ordenament una
categoria nova d'ens territorials, dotats d'autonomia i diferencia18 de les províncies i deis municipis; aquest ordenament es fa precís en l'article 137, que assenyala que l'Estat
s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en
comunitats autonomes, eIs quals el constitueixen; aquesta
estructura territorial aludida en el precepte constitucional
esmentat no ha tingut gaire desplegament, ni poUtic ni legislatiu, molt probablement com a conseqü~ncia d'una
manca d'una voluntat política real i efectiva de configurar
el mapa autonomic, donant aIs estatuts d'autonomia abast
polftic, administratiu i social perqu~ el seu articulat aro ho
permet i, fins i tot, ho exigeix.
Amb altres paraules, una acció govemamental valenta
i decidida, com a resposta a les aspiracions i necessitats de
les comunitats autonomes alllarg d'aquests anys, ha brillat
per absenta.
Moltes vegades una de les par18 taHava les línies de comunicació, en altres casos es tractava de tornar enrera, de
fer funcionar els efectes, de plan tejar conflictes competendais el trasfons deis quals no era un altre que ernmarcar escrupolosament un ambit competencial que suposadament
s'havia invadit.
La resposta per part d'aquesta comunitat a to18 aques18 posicionaments no podia esser altra que defensar, com
ho hem fet, les atribucions estatut:lries, exigir sistemes millors de finan~ment, aportant tot quant hi hagués de la
nostra part, i demanar l'ampliació deis sos tres competencials estatutaris.

De tot aixo, Sres. i Srs. Diputats, aquesta Cambra n'ha
estat testimoni i protagonista en moltes ocasions a les legislatures passades; recordin la LOTRAV A, en mat~ria
d'educació, la Llei d'Aigües, la de Menors i algunes altres
o, fins i tot, la mateixa modificació de l'Estatut que aquesta
Cambra va dur a l'enfront, a pesar deis entrebanes de qual-
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quegrup.
Davant aquestes actituds, només ens quedava una alternativa, o mantenella y no emmendalla O elevar a raó d'estat aquesta reestructura ció política-administrativa -jo afegiria que fins i tot constitucional-o
És evident que actuacions poHtiques com la LOAP A,
després va esser la Ley del Proceso Autonómico, podrien esser interpretades com una opció a favor de la primera part
de l'alternativa, amb resultats més bé insuficients; tanmateix i per més que dubti de l'afirmació anterior, una cosa s[
que estA clara, el comportament govemamental des del
1983 ha possibilitat un sentiment que cap precepte constitucional recull, i és que hi ha dues classes o dos tipus de comunitats autonomes; aquest sentiment, fins ara, no és més
que una conseqMncia d'un tractament distint que contradiu el que és el vertader esperit o, fins i tot, la lletra de la
nostra carta magna.
Perque aqueixa estableix una sola classe d'autonomia,
amb ritmes diferents, aixo sf, pero amb un nivell competencial igualitari per a tots i sense més distincions que aquelles
que afectin peculiaritats propies, tant les que siguin culturals com geogrAfiques o economiques.
Tot aquest entramat necessitava un tractament per a
elevació i, des d'aquesta consideració, ens podem referir a
tots aquells que s'han anomenat acords autonomies. Dia 31
de juliol del 1981 el Govem, el partit que llavors li donava
suport, que era l'UeD, i el PSOE, com a primera for<¡a poUtica a l'oposició, signaren els denominats pactes autonomies i que avui ja podriem dir més bé primers pactes auton<'lmies.
Aquests pactes, fonamentats en bona mesura en aquen
famós informe de la comissió d'experts sobre autonomies,
varen establir una autentica convenció constitucional, a través de la qual els poHtics principals es posaren d'acord per
cobrir, per omplir un espai que la Constitució havia deixat
obert.
No tenc intenció d'entrar amb detall sobre el contingut
d'aquell document, pero sí que crec oportú esmentar-lo
avui aquí, com un precedent d'uns acords autonomies que
es fan enfora de qualsevol continu'itat i que pretenen ajustar-se un poc més al pas del temps.
1 die que som enfora de qualsevol continuYtat perque
enmig de l'entramat d'acords adoptats, de convenis signats,
hi havia implícita la intencionalitat constitucionalment coberta que passat el termini de cinc anys i caducat un perlode raonable de rodatge, les comunitats autonomes podrien
accedir a la mAxima autonomia permesa en el text constitucional, fins i tot, com ha provArem a la legislatura passada,
a través de la reforma deIs estatuts.
Una cosa estA clara, en aquest moment no es pot afirmar amb rotunditat que s'hagi complert, per part del Govero central, aquest aspecte convencional ni que hi hagi
una certa voluntat per complir-lo, i aixó es pot afirmar encara que el Partit Socialista s'hagi traslladat des d'aquella
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funció opositora, quan els primers pactes, a la postura govemamental del 1982 en~.
Ara bé, si és evident tot quant hem dit abans, també ho
és, també és obvi, que la signatura dels pactes autonomies
de dia 28 de febrer passat significa, com a mínim, en primera intenció, una ruptura seriosa respecte de la polftica duta
a terme aquests darrers anys; el Govero central, iniciant les
converses pertinents i rematant un acord institucional a nivell de partits majoritaris, ha romput la seva inercia immobilista i la seva postura monolftica en relació amb els nivells competencials i amb les aspiracions autonomiques.
En els pactes, amb paraules més o manco diManes,
amb expressions d'intencions, amb indicacions de metes, ha
donat fmplicitament la raó a tates les veus que s'havien aixecat en contra, des d'aquesta comunitat o des de qualsevol
altra, que de totes n'hi havia, clamant per no haver comen<¡at, a dissenyar el mapa vertader i real de les autonomies i
els seus Ambits competencials respectius.
1 aquesta ruptura, aquesta modificació, aquest canvi de
polftica, pot qualificar-se com a qüestió positiva. No ens
sap gens de greu reconeixer-ho, ni tampoc no ens cau cap
anell, si entre savis rectificar és una virtut, entre aquells
que encara no ho som ha de tenir molt més merit.
Des d'aquesta consideració podem aprofundir en la filosofia i en les intencions del documento La raó bAsica de
l'acord es basa en tres afirmacions, tres afirmacions que és
precls i necessari comentar.
La primera és ultimar la definició concreta de desplegament del 11tol 8 de la Constitució Espanyola. La segona
és donar satisfacció a les aspiracions de noves competencies expressades per les comunitats autonomes de l'article
143 i la tercera és perfeccionar el funcionament de l'estat
auton<'lmic.

Si la signatura d'aquest document pot esser considerada positiva per ella mateixa, la intenció expressada com a
realitat, enllestir el desplegament del 11tol 8 de la Constitució, ultimar el desplegament del 11tol 8 de la Constitució
no pot mereixer, de cap manera, la mateixa valoració.
Si aquest Govem -el meu- entén que amb els acords de
28 de febrer s'ha acabat el procés constitucional contingut
al 11tol 8, jo hauré de donar per bona, sense més qüestions,
aquella idea a que em referia abans, que hi ha dos tipus,
que hi ha dues classes diferents de comunitats autonomes;
aixo seria tant com institucionalitzar ano que la Constitució mateixa ni sanciona ni estableix.
Per al meu Govem, un govem format per dos partits
que en ten en la nostra comunitat com un poble, un govern
de coalici6 entre dos partits que han sabut, amb esfor<;,
conjugar un esperit regionalitzador i regionalista d'una for<¡a amb implantaci6 nacional, amb la il-lusió d'un grup que
veu, en el camí del nacionalisme moderat i prudent, una
manera d'integrar-se dins una tasca comuna, els pactes signats no van més enllA d'esser una primera passa important,
no hi ha cap dubte, en el recorregut, molt més llarg, el qual
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permetra el compliment real i efectiu de la lIetra i de l'esperit constitucionals; i si per raons de pragamatisme s'ha
deixat de banda qualque vegada l'exig~ncia puntual en determinats aspectes aixó no significa ni ho significara mai, sigui quin sigui el Govern que jo presideixi, renunciar a l'aplicació íntegra de l'actual TItol8 de la nostra Constitució.
Es tracta, en definitiva, de ratificar una vegada més, i
des d'un nivell purament institucional, la posició d'alló que
entenem que ha d'esser la nostra comunitat autónoma díns
el marc i des del substrat constitucional.
És ben sabut que els nos tres constituents varen fugir
l'any 1978 de qual8evol definició del tipus d'estat que es volía implantar i que tampoc no varen fer servir qualificacions concretes sobre la naturales a de la forma organitzativa utilitzada. Tanmateix emperó, varen introduir a la Constitució Espanyola un Títol 8 i amb aixó establiren un tret
absolutament important per a les autonomies, la seva constitucionalitat, en el sentit de comptar amb un suport o amb
una garantia efectiva que el8 dispensava la Constitució mateixa. Des d'aquest referent constitucional, qualsevol de les
comunitats autónomes, i aquesta en particular, tendran la
darrera paraula a l'hora de considerar acabat o no el procés
autonomic, i aixó passara -i ho dic per endavant- quan la
lIetra íntegra, la totalitat de l'Estatut de Balears incardinat
dins la Constitució Espanyola sigui respectat pel Govern de
la nació, sigui quin sigui el color o la ubicació especial, com
la vertadera éarta magna de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears.
Fa un moment feia menció al posicionament del meu
Govern, en aquesta legislatura i en les passades, quant a
l'exigencia de majors cotes competencials i a la postura del
Govern central de qualque negativa a aquestes exigencies,
reiterada en moltes ocasions.
Arribat aquest punt, crec que he d'insistir en el canvi
de posició per part del Govern de la nació i que aixó és,
avui, obligat dir-ho i la intenció, explicada al document autonomic de dar satisfacción a las aspiraciones de asunción
de nuevas competencias, reculI en bona mesura la petició
formulada des de totes les comunitats i en particular des
d'aquesta comunitat.
Es tracta d'una ampliació competencial que des del
Govern i des d'aquesta Cambra, podem qualificar de diverses maneres; abans, ampliació, creixement, són termes positius que podem utilitzar, peró també diríem veritat si féssim servir-ne d'altres com incomplet, tímid o curto
Consider que de tots ell8, i tots ells són va.ds a l'hora
d'analitzar aqueixa assumpció de noves competencies, si ho
feim globalment i sense entrar amb detall a cap d'elles, perque voldria fugir del detall per basar-nos només en els conceptes globals; i ho die d'aquesta manera perque en alguns
aspectes l'aven~ igualatori afecta específicament la nostra
comunitat, hi ha casos pro pis només per a la nostra comunitat, mentre que en altres ni tan sol8 de rampellada incidiran en el nostre Estatut.
Peró independentment d'aixo, i amb més intensitat si

és possible, aquesta assumpció de noves competencies, de
cap manera dóna satisfacció a les aspiracions competencial8 del meu Govern ni de cap govem de les comunitats
autónomes; són un aven~, aixó sí, un aven~ de volada curta,
són una amplíació, peró una mica massa poruga o un poc
lenta, és un creixement, sí, peró ajustat i passat per un ceda~ massa fi.
El nostre Estatut d'Autonomia, la Constitució Espanyola mateixa, permeten, possibiliten a les cIares una major
valen tia a l'hora de definir i concretar la satisfacció i les aspiracions legítimes i estatutaries de la nostra comunitat autónoma; és per aixo que mantenim una postura identica,
reiterada ja amb aquestes paraules, el meu Govem no fa
deixament de cap competencia ni tampoc no renuncia a cap
de les que, reflectides al nostre Estatut, permeten aconseguir el grau d'autogovern que els habitants d'aquestes illes
reclamen i que la nostra constitució autónoma així ho fa
mereixer.
Entenc que un estat autonómic o dins un estat autonómic, el funcionament integrat d'un estat és essencial i necessita una clara definició del8 ambits competencials que
corres ponen a cada adrninistració o a cada govern; com
més definició competencial hi hagi, com més gran sigui la
distinció d'interessos, quan més diversa és la responsabilítat, millor sera aquest funcionament i, en conseqüencia, redundara en benefici del ciutada, d'aquell que és l'administrat pero, també és ben cert i l'experiencia ens ho demostra
cada dia, que aquesta delimitació no pot esser ni tan exacte
ni tan precisa com voldriem.
Principis constitucional8 com la igualtat, la solidaritat,
general, difuminen el8 contorns competencials en
circumstancies i en moments determinables o no, en tots
el8 sistemes polftics pareguts al nostre s'ha imposat també
una altra regla, la de la cooperació. Principi de cooperació
que no esta recollit expressament en la Constitució Espanyola i que s'ha definit en la doctrina constitucional, com
recull precisament el document que avui tractam; i certament les fórmules consensuades sempre són dignes d'aplaudir a l'hora de cercar sistemes per coordinar més i millor el
funcionament de l'estat autonómic, d'aquí que, per principi, siguin acceptables les fórmules de cooperació que
aquest document recull, segons la darrera redacció perque
a les primeres no era així.
l'inter~

Tenim, en aixó tamM, dubtes quant a l'eficacia final,
quant a l'efectivitat que podran tenir i volem, voldríem, que
no es compUs en aquest cas aqueIl axioma si vols que una
cosa no funcioni crea una comissió.
Per tant, el meu Govern esta disposat a participar en
les conferencies sectorial8 que s'anuncien, a les creades i a
les que es crein, i ho fara amb un esperit coJ.laborador i
dialogant, i acceptam la fórmula d'adoptar els acords per
unanimitat i esperam un tracte d'igual a igual, sense diferencies ni acords previs, més enlla de les parets; entenem
que aquestes confer~ncies sectorial8 seran tan eficaces com
ho puguin esser en la mesura que el Govern de la nació
aporti sense reserves, sense pactes previs, els seus interessos legítims i no els consideri tan soIs un simple tramit i res
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pus.

1996.

Per part del meu Govem, amb l'esperit de cooperació
que he anunciat, l'assistencia i la participació en aqueixes
conferencies es faran des de la defensa intransigent de les
competencies i dels interessos propis, sense admetre'n cap
fiscalització i amb el desig i amb el proposit de no consentir ni tan soIs mínimament que el Govem central converteixi aquests fórums de participació en un sistema o en una
forma específica de tomar a centralitzar el poder, de tornar
a centralitzar el poder de decisió, emparant-se en aqueixos
pretesos interessos nacionals.

En opinió del Govem, els aspectes generics que havia
d'incloure la negociació del nou model de finan~ment de
les comunitats per a aquell quinquenni, havien d'esser els
següents.

1 per acabar amb aquest apartat de la comunicació del
Govem crec que és obligat anunciar el futur nivell d'actuacions que aquest tendra, deixant de banda la metodología
continguda al document, acceptant com a positiu en la mesura que representa un ruptura respecte de la política autonomica anterior, havent qualificat el document com a incomplet o insuficient, tant pel que fa al desplegament constitucional com al nivell de noves competencies, el meu Govem declara explfcitament que no renuncia a cap potestat
competencial legislativa o executiva, polltica o administrativa que emani de la Constitució Espanyola o del nostre
Estatut.
Les aspiracions d'autogovem de cotes competencials
no queden cobertes amb aquest pacte autonomic i, en conseqüencia, qualsevol comportament polític posterior no dura mai implícits ni renúncia o deixament de drets estatutaris en tots els ordres considerats.
Amb aquesta manifestació expressa en aquesta Cambra, la feina que ens ve damunt sera dura i complexa; el
procés de transferencies del 1984 comparat amb el que comen~m ara no haura estat res, i ho die perque és Ül.tenció
del meu Govem iniciar i mantenir les converses corres ponents basant-nos en tres principis: interpretació deIs acords
competencials 'per extensió, quant a nivell; exigencia de dotacions pressupostaries justes i suficients i una vigilancia
escrupolosa del calendari que s'ha estipulat als acords.
Amb aquest objectiu i independentment dels estudis o
treballs ja elaborats, una vegada que s'ha conegut el text [ntegre del pacte, s'han cursat les instruccions pertinents als
distints departaments perque iniciassin o actualitzassin els
informes, els estudis O les documentacions previes a fi que
durant el període negociador els nivells d'informació permetin aplicar realment i efectivament aquest pacte i defensar més i millors els nostres interessos estatutaris.
Pero es fa necessari parlar també de finan~ment i en
especial del finan~ment de les comunitats autonomes per
a aquell període que va del 1992 al 1996.
El Govern balear, conscient de la importancia que per
al desenvolupament polític, social i economic de Balears,
ha de tenir el nou sistema de repartiment de competencies
i de recursos entre I'Administració central de l'Estat i les
comunitats autonomes, ha mantingut uns criteris generals
que han orientat la reforma d'aquell finan~ment de les corounitats auto~omes per al proper quinquenni, del 1992 al

En primer lloc un acord cooperatiu de consolidació de
les previsions pressupost:lries amb una descentralització
territorial de la despesa pública que garantls un comportament financer comú a mig termini de totes les administracions públiques; en segon lloc la delimitació del concepte
cost suficient de prestació de tot un nivell minim de cadascun dels serveis assumits per la Comunitat Autonoma com
a base per determinar el finan~ment garantit de cadascuna; en tercer lloc l'establiment d'una clara distinció conceptual i practica entre finan~ment garantit -allo que definim
com a tram de suficiencia- les millo res en la prestació dels
serveis decidides per cada comunitat -tram d'autonomia financera- i els fluxos financers amb finalitat redistributiva i
per promoure el desenvolupament deIs territoris més endarrerits -o tram de solidaritat-; i en quart lloc explorar
mecanismes que augmentin l'eficiencia institucional de les
administracions públiques, com per exemple la cessió de
nous tributs a la Comunitat Autonoma, que redueixin les
ineficiencies existents, tal com el desdoblament administratiu i la duplicitat en la prestació del mateix servei.
D'altra banda, la negociació del nou esquema de finanrequeria un compromfs previ de tots els nivells deI'Estat, tenint com a referencia que les parts implicades
volguessin reduir gradualment, i fins i tot eliminar, si fos
possible, el deficit públic i també que no fessin creixer el
gruix del sector públic amb relació al PIB.
~ment

És important assenyalar que l'experiencia dels darrers
anys ha demostrat que el sector públic central, a pesar que
ha redult notablement les seves competencies, ha continuat
augmentant la despesa ... ; els pretesos progressos de reducció de deficit públic de l'Estat a partir del 1988 han estat
molt insuficients, a pesar de l'increment sensible d'ingressos fiscals i del PIB mateix; els compromissos de Maastricht
són una bona prova que en aquest aspecte l'economia espanyola ha de fer esfor~s suplementaris; en conseqüencia, el
nou model financer havia de partir de bases molt més Sólides, resultat d'un acord de limitació de deficit de totes les
administracions públiques ja que no hem d'oblidar que
aquest és un requisit essencial de la integració en l'espai
económic i monetari europeu.

Al mateix temps havia de tenir en compte els principis
de descentralitzaciÓ territorial de l'activitat financera dels
poders públics i la concrecció del volum del sector públic
en termes relatius de l'activitat económica del pafs que no
havia de superar el nivell aconseguit en aquests moments.
A més d'aixo, és una tesi perfectament acreditada en el
pensament economic, que la consecució d'objectius distints
requereix l'aplicació d'instruments molt diferents; en
aquest sentit una de les cr1tiques més fonamentades que
podria fer-se a l'actual esquema de finan~ment de les comunitats autónomes és l'ús dels mateixos instruments per

1146

DIARI DE SESSIONS I Núm. 25/ 18 de mare del 1992

aconseguir objectius distints la qual cosa feia incoherents
aquests objectius entre si i esterilitzava l'eficlcia deis instruments utilitzats; abó, per exemple, era paradigrnMic el
cas del Fons de Compensació Interterritorial que complia
una doble finalitat finan~dora, per una banda de la inversió nova i per una altra equilibradora de les disparitats interterritorials.
En aquest mateix sentit podrtem esmentar molt rigorosament l'ús d'una variable, la de la renda per capita a l'hora
d'utilitzar-la per determinar tant el finan~ment condicional com l'incondicional que correspon a les comunitats autÓnomes.
Des de les perspectives apuntades s'havien de distingir
tres traros conceptualment distints, que s'havien de basar
en procediments de determinació diferents dins 1'esquema
global deIs recursos de la Comunitat. EIs que hem dit i definit com a tram de sufici~ncia, aqueix incorpora recursos
necessaris per finan~r els nivells bAsics de prestació de serveis públics per a cada comunitat autonoma. El tram d'autonomia financera registra les millores de prestació deis
serveis públics en relació amb el nivell bl\sic que cada comunitat autonoma ha de finan~r per ella mateixa i que pot
decidir lliurement.
La difer~ncia essencial entre el primer i aquest segon
tram consisteix en el fet que el primer tram es garanteix a
través deis pressuposts generals de 1'Estat, mentre que el
segon seria potestatiu de cada comunitat autónoma.
Quant a les fonts de finan~ment en aquest segon tram
provendrien a tots eIs casos de la gestió deis tributs i d'altres recursos autonómics; en el primer tram, el principi és
indiferent si procedeix de recursos transferits o de generats
per la comunitat autónoma mateixa, at~ que independentment de l'import haurien d'esser completats amb les transfer~ncies deis pressuposts generals de l'Estat. Indubtablement queda el tram de solidaritat, amb independ~ncia deis
efectes redistributiu!; que ja tenen els imposts progressius
que integren aquest tram o integren aquest tram, especialment el Fons de Compensació Interterritorial, 1'integren
també el FEDER i quantes assignacions hi hagi d'anivellació.
La reforma del Fons de Compensació Interterritorial,
corregint algunes variables i coeficients utilitzats per al repartiment per comunitats autonomes i també dotant més o
augmentant més les dotacions, ha d'esser indubtablement
integrada com un aspecte més del finan~ment de les comunitats autonomes de menor nivell de desenvolupament;
arnés, s'ha de prestar atenció, endemés de a aquest Fons de
Compensació Interterritorial, als fons estructuraIs comunitaris, molt concretament, i a la gestió per part de les comunitats autónomes de la major part deIs recursos i de 1'ús
que en facin.

La negociació multilateral del sistema 1992 a 1996 ha
tengut lloc durant eIs mesos de desembre i gener i culminA
a la reunió del Consell de PoHtica Fiscal i Financera de dia
20 de gener del 1992, encara que s'hagi de dur a la signatura corresponent de les comissions mixtes; eIs resultats ob-

tinguts per a Balears poden sistematitzar-se com segueix:
en primer lloc, en relació amb el conjunt de comunitats autÓnomes de la via del 143, Balears experimenta un augrnent
relatiu de finan~ment igual al doble de l'experimentat per
a totes les altres del seu grupo
En efecte, mentre que el conjunt de comunitats de l'article 143 augmenta un 8'93%, la Comunitat Autonoma de
Balears augmenta un 17'87, tot aixo en pessetes sempre de
l'any 1990, que és l'any de refer~ncia del sistema, un 17'87
després de cercar-li modulacions, perqu~ crebóem més.
Es produeix una aproximació amb la situació relativa
del finan~ment per habitant de dret, abó, mentre que amb
el sistema anterior el finan~ment per habitant de Balears
era d'un 77'5% de la rnitjana del seu grup, ara, amb el sistema proposat, arriba ja a un 83'8.
Tercer, el nou sistema reconeix de manera notable les
tesis mantingudes per a Balears en aquests darrers anys; en
particular s'ha de destacar el reconeixement de la qüestió
de les unitats administratives, és a dir, l'anomenat tractament pluriprovincial a efectes de finan~ment vinculat a
1'exist~ncia de tres unitats insulars.
També reconeix un tractament més d'acord amb la població que passa a esser la variable més significativa del sistema i la millora, abó mateix, 1'aplicació de la incid~ncia de
la insularitat en el cas de Balears.
Quart, a més a més es reconeixen per primera vegada
diversos postulats generals mantinguts pel Govern balear
com és ara el cas de la corresponsabilitat fiscal, encara que
de moment no es reguli; la coordinació d'escenaris pressupostaris, que amb aixó si que es fa feina; i les assignacions
per a anivellació de serveis, per a les quaIs hi ha un compromfs establert per muntar-Ies.
Cinqu~, el contenciós relatiu a la compet~ncia en carreteres rep una solució definitiva consistent a incidir-lo
dins l'estructura del nou sistema com a un finan~ment incondicionat i que gaudeix, d'aquesta manera, de les mateixes regles d'evolució de la participació aIs ingressos de l'Estat; es converteix en una font fixa de finan~ment que ja fan\ innecessari pus mai tomar a parlar de les renovacions inherents a la fórmula que duu implícits els convenis.
Sis~, les xifres de finan~ment definitives per a Balears, una vegada aplicats eIs criteris de finan~ment global
exposats abans, són les següents: el volum de finan~ment
addicional aconseguit per a Balears per als proxims cinc
anys s'incrementa en 34.372'8 rnilions de pessetes respecte
d'allo que seria l'extrapolació del sistema vigent; aquests finan~ments globals representarien per a Balears situar-se
amb un finan~ment per capita igual a 26.957 pessetes,
mentre que la mitjana de les comunitats del 143 és 27.748,
és a dir, que ja ens aproximam a la mitjana quan al llarg
deis anys passats havfem estat moltíssim enfora a pesar de
les nos tres protestes.

Set~, a causa de la forta crisi -i és lamentable que a
aquests moments aixo afecti l'administració _pública estatal,
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la qual reconeix no tenir disponibilitat de cap casta- el Govem balear igual que la resta de les comunita18 auto no mes
ha hagut d'admetre que aquesta quantitat sigui satisfeta
progressivament o amb terminis, de manera que les xifres
de l'any base, el 1990, es projecten cap a les quantita18 reals
del perfode fraccionades amb un tere; per al 1992, amb dos
terc;os per al 1993 i el 100% el 1994 i to18 els següen18.

posta que considerem completa, adequada i definitiva.

To18 aques18 extrems són el resultat de l'aplicació, en
el cas de Balears, d'una nova configuració técnica general
del sistema, que fa dependre el financ;ament d'una formulació matemlltica el qual posteriorment és corregit per unes
regles de modulació i una inserció ad hoc de les qüestions
del financ;ament de les carreteres.

Sres. i Srs., des d'aquesta optica de pensar que tal vegada aixo pot esser enemic del bo, m'atrevesc a pro posar-los
l'aprovació d'unes senzilles conclusions a manera de resolució la redacci6 exacta de les quals jo deix a la seva consideració, a la de to18 els grups, pero que per a nosaltres haurien de contemplar necessariament els següents principis

És de lamentar que s'hagi hagut de menester tant i
tant de temps per convencer a socialistes de Balears i de fora que les demandes que feia el poble balear una vegada i
l'altra també no eren fruit del desig d'escalnar si no de defensa dels drets que donen ... per progressar.

bllsics.

Pero des d'un punt de vista global, hem d'asssenyalar
també que el procés negociador ha conduH, així mateix, a
una serie de resulta18 addicionals, uns favorables i uns altres no tant, no s'introdueixen per al 1992 mecanismes de
corresponsabilitat fiscal, si bé s'acorda estudiar aquesta
qüestió alllarg del primer semestre a fi de fer-ne possible
I'aplicació a partir del 1993.
Segon, s'establiran mecanismes de coordina ció pressupastAria i particularment de control de deficit públic, pero
del conjunt de les administracions, amb vista afer possible
el compliment per part del regne d'Espanya deIs compr-omissos assumi18 per incorporar-se a la tercera fase de la
unió monetAria europea.
Tercer, es remet al dictamen d'un grup de treballl'avaluació i la concreció de l'abast de les assignacions d'anivellació contemplades a l'article 15 de la Llei Org~nica de Financ;ament de les Camunita18 Autonomes -aixo és ben necessari-.
Quart, el Fans de Campensació Interterritorial queda
ja definitivament atribuH a agermanar desequilibris de renda o de riquesa -sempre hauria d'haver estat així- i per tant
a configurar el tram de solidaritat -cosa hem aclarit-.
Cinque, continuen obertes les possibilita18 de cada comunitat quant al tram d'autonoIDÍa en el sentit expressat
abans.
Cam a conclusió general podem assenyalar que l'acord
millora notablement la situació de la nostra comunitat des
del punt de vista de caire financer, sense que aixo signifiqui
que 1018 els assumptes hagin quedat tanca18, en aquest sentit és més aviat un acord possibilista, fet dins un context
multilateral i que suposa un avane; sobre la situaci6 fins ara
vigent.
Empero, el sistema, Sres. i Srs., que és així de complicat i que és així de senzill, i hem de repetir les paraules que
hem dit relatives al pacte autonoIDÍc, el resultat de la negociació és positiu pero encara queda molt per decorar-lo
completament i sastisfactoriament, ja que si bé ens han donat res posta -i s'ha de dir, ja era hora- i raó -ja era hora- a
gairebé totes les demandes, aquelles que tantes vegades,
per algun grup d'aquesta Cambra, varen esser qualificades
d~ d'aquesta tribuna de llast~oses, no és encara una res-

Primer, el pacte autonomic és positiu, ho és en la mesura que suposa tomar a posar en marxa el procés de formalització i consolidació de l'estat de les autonomies, un
estat que ha estat en via morta durant més de cinc anys sense que ningú sapiga ben bé per quina casta de justificació.
Segon, el pacte autonomic signat és, almanco a la vista
de qui els parla, incomplet i insatisfactori per a les aspiracions d'autogovern del poble d'aquesta comunitat, tots
desitjaríem -esper- veure com es completen i quan més
aviat millor, els drets continguts al TItol 8 de la Canstitució.
Tres, ens atrevírfem a instar el Govem central perque
en aquell procés de valoració de les transferencies, fruits
del pacte, faci valer els principis de justicia i generositat a I'hora de calcular els costs efectius i les inversions noves,
ara que les hem pogut ficar dins el cost, i més per a unes illes que han estat darrerament tan oblidades.
Quatre, el Parlament pot reconeixer l'avane; que l'acord del Cansell de Política Fiscal i Financera representa
per a Balears, pero insta el Govem balear i insta el Govem
central a persistir en la recerca d'un nou i definitiu sistema,
aquí on la suficiencia i la solidaritat es distingeixin, tot garantint la justicia i, a més a més, es premiI resfore;, la feina i
la dedicació.
Cinc, el Parlament insta el Govem central a esforc;arse per aconseguir per vía negociadora, i fent tota la pressió
que sigui necess~ria, que les Balears, pel fet d'esser illes, les
úniques illes que queden excloses, tot i reconeguent la influencia i la importAncia del fet insular dins un desenvolupament economic de progrés, tenguin dret i accés a tots els
fans comunitaris sens cap excepció.
Mai no ho aconseguirem sense l'assistencia del Govem
central.
Sis, instar el Govem central, també amb les ajudes que
li facin falta, a trobar un sistema definitiu del financ;ament
dels ens locals: ajuntamen18, consells i diputacions, tot reconeixent la insuficiencia de mitjans de que disposa i la no
valoració d'aquest tema dins el sistema de financ;ament de
les comunitats autonomes.
Sres. i Srs., aquest és el camf per on discorre el nostre
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present amb la mirada posada cap al futur, en el qual el
nostre poble sera cada dia elI mateix, en la mesura que elI
mateix haura deeidit quina casta de país vol esser, com vol i
com pensa aconseguir-ho. Gracies, senyors, per la seva
atenció.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President. Se suspen la sessió per
un temps de quinze minuts.
(Se suspen La sessió a Les 17'25 h. i es recoment;a a Les
17'45 h.)

EL SR. PRESIDENT:
Es recomen911a sessió. Correspon el tom d'intervencions dels grups parlamentaris; el Grup Parlamentari
MIXT ha fet arribar a aquesta Presidencia la seva voluntat
de dividir-se el temps previst d'intervenció, en conseqüencia té, en primer lIoc, la paraula el Diputat Sr. Peralta per
un temps de cinc minuts.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan se'ns
va comunicar la realització d'aquest debat parlamentari que
avui té Uoc no em va deixar de sorprendre, i em va resultar
quan menys curiós, el fet que es debatessin els dos documents conjuntaments, l'anomenat, res més que anomenat,
d'acords autonómics i l'acord sobre el sistema de finan91ment autonómico
Comen91ré per parlar i per analitzar, dins el breu
temps que dispós, el segon d'ells, per esser precisament un
document més realista que el primer.
Aquest sistema de finan91ment compta amb algun aspecte positiu, a~ ja ho varem dir en el seu dia ja que pot
garantir, sembla esser, una certa autonomía financera peró,
tal i també com varem dir en el seu dia, a~ és totalment
insuficient ja que no millorara substancialment l'estat de
les despeses financeres de la nostra comunitat i molt ens temem que continuara obligant el Govem a continuar elaborant pressuposts esquifits, com s'ha dit aquí moltes vegades,
insuficients, per cobrir les necessitats reals i per tant obligara el Govem a fer una polftica continuIsta i negativa, que
aplica imposts tant impopulars i de dubtosa validesa jurídica en la seva formulaci6 i en la seva aplicació com són el
canon de sanejament i el mal anomenat impost ecológico
Apart d'a~, la nostra comunitat, a l'igualllue la resta
de l'Estat amb sostre competencial més baix, continuara estant sotmesa a partir d'aquest document a la tutela i a l'intervencionisme en materia de finan~ment per part de l'Estat i, senyors del Govem, sense doblers no ID pot haver vertadera autonomía i sense vertadera autonomia, evidentment, no hi pot haver autogovem.
M'ha vengut a la memória una frase que va dir aquí, en
aquest Parlament, el President del Consell Insular de Menorca, va dir concretament que aquest pacte autonómic no

es podria fer efeetiu si les noves competencies no venien
acompanyades de les respeetives dotacions económiques, és
evident que aquest acord de sistema de finan91ment autonómíe no va en aquesta lfnia.
Aquest acord de finan91ment autonomie no ha estat
res més, i per ac;O he comen91t a parlar per ell, que un caramel, perque fos elleit motivo ellaigth motiv per poder entrar després a cantar les exceHencies -encara que el President digui que és insuficient, etc.- del que havia de venir a
continuació que eren els acords autonomics.
Quan he parlat dels acords autonómics he dit que eren
únicament i exclusivament un document, un doeument eserit a un paper és un desig que es facin certes coses, d'avan9lr en certes materies peró no passa d'esser res més que
ac;O; és evident que moltes de les formulacions que es fan
en aquest document van en la Unia de donar compliment
-encara que sigui tard i malament- al TItol8 de la Constitució.
Diu voste, Sr. President, que no vol renunciar totalment a aquest TItol 8 de la Constitució i que a0 és una
primera passa, que és un avanc; que en definitiva, el que es
ve a dir és que ja avan91rem, ja anirem endavant per aconseguir sos tres més alts d'autonomia; el TItol 8 és molt clar i
hi ha uns sostres competenciaIs i el que deim aquí és que
volem tots aquests sostres competenciaIs, aquests acords
autonomics que han signat el PSOE i el PP deixen aparcada una qüestió fonamental ja decidida per aquest Parlament que era la reforma del nostre Estatut d'Autonomia
que, preeisament, permetia arribar més enfora, fins i tot,
dins ells es parla a l'apartat 6 de la reforma deis estatuts de
les comunitats autónomes valenciana i de Canaries, avui tenim la noticia que Canaries tindra 45.000 milions més de
pessetes per a finan91ment i evidentment no se-n'ha parlat
per res de la nostra comunitat.
Evidentment, aquest document no va a aquest sostre
competencial, no va en aquesta direcció totalment perque
hi ha temes tan importants com és el de l'assitencia sanitaria que ja, en aquest document, es deixen aparcats, es deixen de banda, ja reconeixen d'entrada, els qui signen, que
no volen arribar de forma inicial, i molt ens temem que a la
llarga, a aquest sostre competencial.
Per tant, a l'igual que voste, voste ho ha dit en la seva
intervenció, se li plantegen dubtes importants, se li plan teja
que -ja acap, Sr. President- siguin realment i es puguin dur
a terme amb eficacia aquests acords autonómics i arribar a
la totalitat del que realment desitjam.
Per tant, jo el que els diria avui aquí als senyors del
Govem i també aIs senyors del PSOE, no vulI deixar tan
sois aquí un missatge negatiu, cree que aquest document
pot tenir trets interessants i tal vegada esperan91dors, pero
que, com voste ha dit, s'haura de participar en el seu desenvolupament a través d'una serie de conferencies seetorials
per tractar cada un dels temes.
Jo el que eIs voldria dir és que quan vagin a aquestes
conferencies sectoriaIs no segueixin eIs dictats deis seus
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respectius partits, concretament els qui tenen la responsabilitat de govern no segueixin els dictats centralistes del seu
partit -i amb a<;ü estic molt interessat a escoltar la intervenció del representant, després, d'UM- i també els diria que
quan discuteixin exigeixin les maximes cotes d'autonomia
per arribar a aquest autogovem i en especial d'una forma,
els diria també, que no acceptin de cap de les maneres tenir
intermediaris ni avalistes per parlar amb Madrid, crec que
el Govem són vostes i que han de parlar directament, no
acceptin aquests intermediaris. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Té la paraula dins el tom del
Grup MIXT el Diputat Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dia 29 de gener del
1991, aquesta Cambra i per majoria absoluta va aprovar un
projecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears que en cas d'haver estat aprovat per les Corts Generals ens hagués proporcionat l'autonomia sortida d'aquest poble, demanada per aquest poble i que hagués tengut un nivell com el que tenen a Catalunya i al País Basc.
Naturalment perque aixo sortís feia falta un pacte autonómic; auto propi, nomos, norma, autonomic, norma
propia; un pacte autonomic ha de sortir d'una norma propia del nostre poble, per consegüent, només pot esser un
pacte autonomic un pacte entre l'Estat central i la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, pero aixo era en temps
pre-electorals, venien les eleccions, passen les eleccions i
resulta que aquesta reforma de l'Estatut ja no va bé, després de tota una serie de converses, dia 28 de febrer del
1992 se signa a Madrid un mal anomenat pacte autonomic;
nomos, norma i auto, pro pi; com que s'ha signat a Madrid
pel Sr. Felipe González i pel Sr. Aznar, President del PP,
aixo no és un pacte autonomic sinó que és un pacte "Madrid-nomic", o sigui, paraula de Madrid.
1 que diu aquest pacte? Aquest pacte ens dóna més
competencies i té aspectes positius, com per exemple que
podrem fer una llei de comer~, de la qual ahir en parlarem,
pero el que diu aquest pacte, el que no esta escrit, és que
se'ns nega un dret fonamental al poble de les Illes Balears
que és el dret a tenir l'autonomia que volem, tenim els mateixos drets a tenir la mateixa autonomia que catalans,
bases, gallegs, canaris, andalusos, valencians.
1 en virtut d'aquest pacte Madrid-nomic, nosaltres tendrem una autonomia inferior. Quant a competencies, per
posar dos petits exemples, INSALUD? No; policia autonomica? No, i moltes altres que ara no tenc temps d'esmentar. El President no podra dissoldre la Cambra, com pot fer
el Sr. Pujol, per exemple; no tendrem un consell consultiu;
no tendrem un període de sessions de quatre mesos i no
tendrem el finan~ment per a concert economic, cosa que
varem demanar a la reforma de l'Estatut.
I el President ens diu no hem de renunciar a cap competencia que permeti la Constitució; Sr. President de la Co-
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munitat, Sr. Gabriel Cañellas, voste fa un brindis al Sol,
voste diu paraules buides quan diu aixo, és paper banyat i li
he de dir per que.
Que li dira, voste, al Sr. Aznar quan li demani unes coses que no estiguin al pacte autonomic?, si voste el que volia era aixo, per que diu que sí a la signatura d'aquest pacte
autonomic que tanca, que vol tancar, per molts anys que
puguem continuar tenint més autonomia?
A la pagina tres diu el següent els partits polftics signants, Partit Popular, Sr. Aznar, Sr. Cañellas, pretenen "ul_
timar, de acuerdo con las previsiones constitucionales la definición concreta del desarrollo del TItulo 8 de la Constitución", uLtimar, aixo s'ha acabat.
Per consegüent, no ens venguin amb histories i no ens
parli de nacionalisme moderat perque jo sen tia el Sr. Lerroux quan voste parlava de nacionalisme moderat, Sr. President.
I aquí parla també del principi de no discriminació, no
discriminació respecte de que?, respecte d'Extremadura i
respecte de Catalunya, n'hi ha, de discriminació? Molt bé, i
respecte de les conferencies sectorials també li hem de dir
que sabem que s'han de coordinar els esfonios, sabem que
hi ha d'haver una cooperació de la Comunitat Autonoma
amb l'Estat pero ens temem molt que aquestes conferencies sectorials han de servir perque les competencies que
tenim aquí no les puguem fer servir de forma definitiva
perque a Madrid se'ns convencera que no sigui aro.
1 com que tenc poc temps no puc entrar més en detall,
entrem al finan~ment. Quant a finan~ment també hem
millorat, també és una millora; teníem una discriminació
molt forta, hi havia quatre classes d'autonomia, les de primer grau, les forals, Navarra i País Basc; les de segon grau,
Catalunya, Gal1cia, Andalusia; les del 143 i Balears, per que
una quarta categoria per a Balears? Perque hi havia un
greuge comparatiu en carreteres perque no ens havien donat la inversió i, efectivament, hem millorat la situació anterior, se'ns ha millorat qualque cosa a la insularitat, se'ns
ha millorat qualque cosa la variable d'unitats administratives, no a tres, no hem passat d'u a tres, tres illes, sinó d'u a
u amb setanta cinc.
Hem millorat qualque cosa en carreteres, 15.000 milions de pessetes, pero no és suficient; voste recorda, Sr.
President, que hi ha un pla de carreteres de 3 bilions de
pessetes de l'Estat?, un 1% són 30.000 milions de pessetes,
per fer un número, a mi em pareix que aquesta xifra de
15.000 milions de pessetes és totalment insuficient.
1 tot aixo que deia el Sr. Forcades que ens va fer posar
a la reforma de l'Estatut sobre que havíem de computar la
mar com a superficie, per exemple, o sobre que hi havia
que computar també la població turística, ¿qué se fizo el rey
D. Juan?, que s'ha fet de tot aixO?
I respecte del recurs d'inconstitucionalitat que va posar aquest Govern sobre els pressuposts del 1987, que se n'ha fet, d'aquest recurs? Esperam encara, no? Jo ~eig que
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a Catalunya li han donat no fa gaire la raó en dos recursos
d'inconstitucionalitat.

sar les nostres opinions i que, lógicament, llavors s'imposin
les forces majoritaries.

Peró, per acabar, vull fer referencia a un document que
ha lliurat el Sr. Forcades en aquest Parlament que es diu
Aproximaci6 a la Balam¡a Fiscal de les Illes Balears, 1990,
un deficit de 91.650 milions de pessetes, si llevam les carreteres, si llevam el finan~ment nou que ve l'any 1992, 2.700
milions de pessetes, ens queda un deficit de 89 i si ho feim
amb els próxims cinc anys el deficit fiscal continuara entre
85.000 i 90.000 milions de pessetes.

En aquest cas un pacte bipartidista, totalment bipartidista, peró que nos al tres podem veure la cosa positiva i podem, fins i tot, ajudar a assumir-lo des de la nostra perspectiva que no és altra que la mateixa que veu el President de
la Comunitat Autonoma peró que, com dic, la seva pertinen~ -per que no dir-ho- a un partit de caire estatal fa que
hagi d'acceptar aixo; segurament si, i aquí s'ha tret un
exemple sobre el que havia aconseguit Canaries, i es pot dir
que Canaries o el President del Govern de Canaries no pertany al PSOE, pero gracies al supon de les agrupacions independents canaries, no vull establir para1-lelismes peró segurament si el Govern nostre de la Comunitat Autonoma,
essent el mateix, hagués necessitat el suport de les agrupacions independents d'aquí, segurament hauriem millorat
també el finan~ment.

Per consegüent, aixó és el que han aconseguit de l'estat
autonómic, millorar qualque cosa el greuge comparatiu que
tenim i encara esta per sota de moltes coses.
Aquest discurs per tant, Sr. President, que ha duit voste aquí, és el discurs que volen el Sr. González i el Sr. Aznar, amb una mica de la insatisfacció per quant no podem
complir mai amb aquests pactes, a posta ha estat un discurs
trist, ha estat, en definitiva, un discurs que no ha pogut fer
el President de les Illes Balears perque ha hagut de complaure el President del PP de Madrid.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Per tancar les intervencions corresponents al Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Abans de
celebrar-se aquest debat, se m'havia demanat un guió de la
meya intervenció, afortunadament la meya adscripció a
l'escola italiana -fiar-me un poquet de la improvisacióm'ha evitat fer una gran planxa perque jo volia treure alIó,
com que som molt afeccionat a les comparances -que deim
a Eivissa- volia treure alió del vas, del got, que deim alli,
mig pIe i mig buit i com sigui que el Molt Hble. Sr. President de la Comunitat Autónoma ha parlat d'omplir, i for¡;osament ja sabia que aixó ho faria, de contingut el vas autonómic.
Jo volia treure aixó, peró he de dir que sorprenentment o no tant, resulta que tant ell com jo hem fet la mateixa lectura d'aquest pacte autonómic, que no és ni seu ni
meu, hem fet la mateixa lectura peró, indubtablement, la
reacció ha d'esser diferent.
EH ha dit el que jo volia dir, eH ha vist que aquest vas
apareixia mig buit i ho ha confessat peró, natuJ'11ment, ens
ha explicat aquí la serie de vicissituds, els esfor¡;os i fins i
tot els contenciosos que va haver de passar o mantenir el
Govern de la Comunitat Autónoma per arribar ara a
aquesta situació peró no ho ha pogut dir fins ara, fins que
des de Madrid han tret el pacte autonómico
Jo ha puc dir i puc dir endemés que comprenc perfectament que es dugui aquí, i endemés s'ha d'agrair i aixo és
la cosa bona de la democracia que, fins i tot, tots els més
petits, en el sentit de representació, puguem també expres-

Pero, per resumir, perque no tenc més temps, sinó hi
hauria moltes coses que matisar i segurament que totes des
d'aquest talant positiu, constructiu, que jo vull donar a la
meva intervenció peró no per aixó menys cIares, jo puc dir
des de la meya perspectiva que crec que s'ha de posar davant, i s'hauria d'haver dit primer pacte de finan~ment i
autonómic, perque indubtablement el finan~ment ha condicionat o la millora del finan~ment el pacte autonómic,
poder dir amb tot i a pesar de les matisacions que he dit
abans~ que des del punt de vista del finan~ment se l'ha de
considerar positiu, positiu i des del punt de vista poHtic negatiu des de la part que jo veig del vas buit i no tenc cap lligam que m'impedeixi veure'l.
Per tant, per resumir, dir aixó, ho han dit els meus
companys de grup i no ho repetiré, tal vegada la part més
negativa, en l'aspecte polític, és haver de passar per alt
aquesta reforma de l'Estatut que no s'ha d'oblidar, jo no hi
era peró era aquest Parlament qui la va aprovar i que s'ha
hagut de passar per alt perque es diu i es diu bé que amb
aquests acords autonómics es podra arribar, es podra iniciar després la reforma de l'Estatut, peró pregunt, quina reforma?, no la tenim aprovada per aquesta Cambra?, jo amb
alguns aspectes d'aquella reforma de l'Estatut no estava
d'acord peró la representació sobirana del poble de les Illes
Balears, que és la d'aquesta Cambra, ho va aprovar aixi; per
tant, des d'aquest respecte a la reforma de l'Estatut podria
esser positiu aquesta part del pacte a niveH poUtic.
Per tant, jo voldria acabar per dir que coincidim amb
el que ha dit el Molt Hble. Sr. President de la Comunitat
Autónoma; és una resposta, la que ha donat el Govern central, peró no es completa ni és adequada i eH ha afegit -cosa que no tenia escrita- i ha dit ni definitiva, i aixó últim és
el que ens preocupa, sera definitiu aquest sastre, signant
aquest pacte, aquest sostre competencial que acceptam, i
sera definitiva aquesta resposta que el mateix Molt Hble.
Sr. President ha qualificat d'incomplerta i encara no adequada? Moltes gracies, Sr. President, Sres. ¡Srs. Diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
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PSM i EEM, té la paraula el Diputat Sr. Morro i Mareé.
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tat, les possibilitats seran molt petites, molt magres, molt
minvades.

EL SR. MORRO 1 MARCÉ:
Moltes grAcies, Sr. President. Estam davant un debat
en el qualla coherencia amb els nos tres plantejaments, fins
i tot sabent que tot ja ha estat definit a Madrid i que els
grups participants avui al debat no tenen la més mInima capacitat de decisió propia, ens obliga a dir que un cop més,
al nostre parer, les Illes Balears han estat ignorad es, situades a la coa més trista d'un procés que, més que definir-lo
com a descentralitzador, el qualificaríem d'homologador,
Cet des de criteris administratius i burocrAtics per tal de
tancar possibilitats al desplegament de l'autogovern.
PSM i EEM parlam, en aquesta Cambra, des de la legitimitat que ens dóna la nostra representativitat aconseguida democnHicament, sense cap altre capital ni suport que
la vitalitat de la defensa del poble de les Illes Balears i el
seu dret a l'autogovern, ámb el nostre pes especific, com a
tercera forc;a parlamentaria de les Illes Balears.
Pes especffic demostratiu també de la demanda creixent a la nostra societat de Corees propies, amb plan tejaments en pol1tica que defensin sempre els interessos de les
llIes i no la seva dependencia.
El President del Govem balear deia ahir que el PP és
un partit mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer; cap
partit de les Illes Balears podria dur sense vergonya una comunicació com la d'avui, un pacte autonornic ja signat per
José Maria Benegas, José María Azoar i Felipe González,
sense la participació de les institucions d'autogovem a les
IlIes Balears i d'altra banda un acord sobre el sistema de financ;ament autonomic, encara no signat, com recordava no
fa massa dies l'Hble. Conseller d'Econornia i Hisenda.
Des del nostre punt de vista, des d'un punt de vista nacionalista, per a les Illes és important avanc;ar cap a un projecte de consolidació com a país, com a comunitat conscient i sobirana del seu futur, des del qual poder organitzar
la nostra economia i el nostre paper dins Europa.
Parlar d'autogovem és, sobretot, parlar d'identitat, de
consciencia, de voluntat d'esser i d'exisitir; sense nacionalitat les Illes Balears, sense fer-les conscients de la seva especificitat, sense recobrar l'afirmació col· lectiva de la nostra
personalitat, tendrem institucions, qualque taula més, qualque funcionari més, burocracies, delegacions del poder central, pero mai no tendrem autogovern; o construim el país,
amb tot el que aixo implica o perdrem el tren de la modernitat, i ha hem de fer des de la reivindicació del dret a l'autogovem i aixo és, repetesc, el que serA molt ditIcil de fer,
construir un país amb aquesta claudicació, amb aquest llistat de lirnitacions que avui el Govem balear ens comunica.
Comptaran, les nos tres illes, amb mecanismes propis
per modernitzar la seva econornia?, per fer una societat
més justa i equilibrada i poder integrar-se dins les grans
corrents d'innovació i dinamisme de que parlava el President del Govem en un discurs no fa massa mesos? Ens temem que amb aquest context que el PP i el PSOE han pac-

1 aquesta aftrmació la feim des de la nostra experiencia
historica, des de multituds de constatacions confirmades
una i altra vegada pels fets, pels precedents dels pactes entre l'UCD i el PSOE i, entre altres coses, ens basam de manera important en la propia experiencia i en les posicions
manifestades moltes vegades pel Govem balear.

Tanmateix ens hauran d'acabar donant la raó, una vegada més; avui ens duen aquesta imposició, aquesta renúncia, no els queda més remei perque han de creure i potser
." que han fet de les competcncies transferides, perque ja
els va bé aro, demA, governi qui governi les Illes Balears,
als consells o als ajuntaments, s'haurA de treure llum a la
manca de financ;ament, una vegada i una altra, i la pobresa
de l'autogovem a les nos tres illes.
És cert, el PP i el PSOE han pactat, aguest és el tema
que avui se'ns comunica i ha han fet amb una gran gelosia
cap als poders del centre, bé en faran, d'esfon;os, per embellir-Io, a aguest pacte, per presentar-lo com a un progrés
important pero, estiguin ben segurs que, ni aplegant tots
els plans d'embelliment del Sr. Oadera ni els plans de millora de fac;anes de la Sra. Munar, no es pot rentar la cara a
aquests papers autenticament impresentables, impresentables davant la mAxima instancia representativa d'aquest país.

Al pacte autonomic s'ignora el paper del Parlament de
les Illes, i és així perque es tracta d'un pacte entre partits
estatals i Govern de l'Estat, i per molts vots que tenguin no
poden menysprear d'aquesta manera les comunitats autonomes. El nostre Parlament i el nostre poble queda una vegada més al marge de la decisió sobre el seu fUtur, i aixo no
és un problema tecnic, no és un problema de formes, no és
una anecdota, és un fet d'una gran importAncia.
En el nostre cas, fins i tot es ridiculitza la decisió, sense cap vot en contra, del nostre Parlament de promoure la
reforma de l'Estatut d' Autonomia; esta ben clar, Madrid no
vol amollar, de federal sols ha és el nom del comité poHtic
d'un dels dos partits signants.
Estam davant la reafirmació de restat centralista amb
majúscules i la decisió de cloure un futur procés d'eixamplament de les nos tres competencies.
Que és el pacte autonomic o els acords autonornics?
És dificil saber, en concret, que és aquest pacte, ni el mateix Partit Popular ni el PSOE ho saben, ahir, en un debat
en aquesta Cambra apareixia el tema quan parlavem de comere;, hi haurA comere; interior?, uDS diuen que sí i al tres
diuen que no, el text, realment, no ho diu, ja ho veurem al
decret de trasnferencies; hi haura educació?, quan?, com?,
no ho sap ningú.
El pacte o els acords autonomics no és la LOTRAVA,
no és la LOTRACA, ni molt manco l'Estatut de Catalunya,
és per damunt tot un pacte de restriccioDS, un pacte d'harmonitza_ció, una harmonitzaqó a la baixa, l'han confegit ~~
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funcionaris del Ministeri per a les Administracions Públiques i el PP s'hi ha adherit; no ens acostam a l'article 151,
ni al 143 més un increment competencial, és una altra cosa,
les competencies de l'article 148 no s'amplíen, ni )'educació, d'una man era clara, ni la sanitat, ni l'INEM, ni l'INSERSO, de manera plena ens seran lransferits. Ens donen,
aixo sí, alguns tftols i conceptes, compelencies parcials tulelades i condicionades.
Srs. D ipuLa ts, es liguin segur , no és cap vía lenta, és un
cafrefó estrel, fose i sense sort ida, s'han acabal les vies, nilentes ni r¡lpides, ja hem arriba l al mAxim que volen amollar, ma lmenl volen ul tima r el procés d'ampliació de compelencies i ultimar vol dir acabar, taocar.
El contingut de les competencies a transferir és ridicul,
molt lluny, com he dit, del grau d'autonomia existent a Anda lusia, Canaries Navarra i Pais Valencia, no parlem ja
d'aItres com unitats autónomes. Moltes de les competencies
no lenen conúngut real, al tres s6n, bAsica melll, recüficacioos textuals, no hi ha competencies en regim local, policia, economía, treba n í segure lal social ordenació farmaceutica, penitenciaria, etc.; el ferrocarril no apareix en el
pacte i de comer<; interior, que ja n,hem parlal, en el text
no se'n parla.
Se'os nega, fins i tot, la competencia exclusiva en cultura, ara la tenim en Joment de la cultura i també en ordenació del sector pesquer, no es modifica l'actual situació limitada respecte del dret civil de les Illes Balears.
Educació cree que es mereix un esment especial perque al conjunt de les transferencies, la d'educació significa
gairebé el 100% del valor a traspassar, i l'educació no hi és
d'una manera clara, no es defineix la competencia, no és exclusiva, no és delegada, no és d'execució, si s'arriba a traspassar -que aixo no queda clar- quedara sobretot com una
competencia titulada, sols sera en aquest pacte, a la banda
dreta del text, clausules limitadores, com per exemple que
la creació de nous centres educatius i la implantació denous estudis s'acordara dins les famoses conferencies sectorials; el calendari de les transferencies de competencies en
educació s'haura d'adequar a la implantaciÓ de la reforma
educativa i als seus terminis, en tot cas, la modificació, com
molt bé diuen els acords, del percentatge de participació en
els ingressos de l'Estat no es produin\ fins la futura revisió
del sistema de finan<;ament l'any 1996.
Sanitat és una competencia important, no es contempla la seva transferencia; un dels aspectes essencials de l'autogovem resta en un primer moment no abordat i després
en una segona redacciÓ, no indos. Recordem«.:om s'insisteix que el pacte significa tancar el procés de descentralització, hem arribat, segons els signants del pacte alllmit maxim, sanitat no hi éso

Les conferencies sectorials han provocal l'alarma dels
partjts govemanLS a Catalunya i al Pa[s Base, i aquesta alarma és plenament justicada. hi ha intencions d'involució autonomica, com deia el President de la Generalital, compartir les decisions que prenguin les altres autonomies, el que
suposa en aquest nivell, en la pn\ctica és un intenl per col-

locar-nos en un sistema que supedita les decisions de les
auto no mies a les del partit majoritari a nivell espanyol.
Es pretén organitzar un sistema de control de les competencies transferides, el principi de cooperació s'estableix
com a un metode de prolecci6 de la visió estatal; els objectius, els mitj ans opera lius i financers aruran sempre en contra nOSlra, si em permeten la broma en tantes anades i vengudes cap a Madrid sois Iberia sortira guanyant.
L'acord sobre finan<;ament no és bo per a les llles Balears, els resulta ts neixen del sistema que fixa el percentatge de participació de les autonomies eo els impo LS estatals, aixo no es fa en virtut deis serveis traspassats, sinó en
virtut de les variables determinades per l'anicle 13 de la
LOFCA, coeficiem de població, esfor!S fisca l, coeficicnt de
superficie, dispersió de la pobJació, unitats administralives
i pobresa relativa, totes negatives per a les Illes Balears, excepte la insularitat i les unitats administratives.
Com a conseqMncia d'aixo les autonomies no reben
les mateixes aportacions per igualtat de serveis, factor injust i, fins i tot, inconstitucional. De les comunitats autonomes de I'article 143, el financ;ament fora fons és de 420.155
milions de pessetes, per a les Balears significara 15.816'4
milions, 23.278 pessetes per habitant, la més baixa amb
Múrcia i molt per sota de les 34.560 de Castella-La Mancha
o de les 35.683 d'Extremadura.
S'lla de fer notar, com ja s'ha fet notar per diferents
sectors d'opiuió i per diferents parJamentaris, que d'aqueslS
15.816 milions, 9.390 corresponen a taxes i a imposts recaptats per la mateixa comunitat autonoma; la participació en
eIs ingressos estatals, calculalS sobre una població de
679.452 habitanlS -Balears en té ara 739.000- eos dóna
6.270 pessetes per habitant; Extremadura en canvi, té
26.200 per habitant; Castella-La Mancha, 23.000; CastellaLleó,21.600; Cantc\bria, 16.100; Balears, 6.270; i a més a
rnés es continua ignorant la població de (et, reivindicació
tradicional i antiga de la Comunitat Autónoma.
Als 2.393 milions que ens corresponen per inversió
nova, se suma la quantitat destinada a la competencia exclusiva en carreteres, que les altres comunitats no tenen, i
que limita, per tant, la nostra capacitat d'iuversiÓ.

Aquesta diferencia entre el mateix nive ll de erveis signi fica tan sols una cosa, que les I11es no poden exercir les
seves compet~ncies amb els mateixos recursos que ho feia
3bans I'Estal, el fet s'agreujat des de I'any 1990, quan les
Balears han quedal fora del Fons de Compensació lntenerritorial; el finan~ment és insuIicient i no és estrany que
obligui a l'augment de la pressió fiscal.
La polltica de solidarita t interterritorial, que és important, no pot significar interferir en el finan<;ament de les
compet~ncies transferides; el principi de solidaritat, entes
com la garantía d'accés als serveis públics per a tots els ciutadans, independenunent d'alla on resideixin, implica la
igualació dels recursos ftnancers ptiblics per capila a totes
les comunitats. Com manifesten els professors Calsamigtia
i Esteban, sois la ¡gualtat de finan<;ament per capira pot
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proporcionar un criteri clar, transparent, anonim i
per distribuir els recursos.

efica~

Acceptar aquests pactes, on ens dura? Pensin per un
moment, fent una mica una inversió encara que no és possible, pero pensin en les conseqüencies que ens duria no acceptar-Io, s'ha de dir clarament que les Illes Balears no volen continuar essent el darrer mot del credo, els qui ens
castigarien al racó dels al·lots dolents per no haver fet bonda, vostes ho han dit, aquest pacte és insuficient, ho diu tothom que el coneix, que l'ha llegit, és un pacte de renúncies,
de limitacions, no es produeix, ni molt manco, un anivellament competencial amb les altres comunitats autonomes
com Andalusia, Canaries i País Valencia, tan soIs reflecteix
allo que diuen raons d'estat, raons d'estat que són d'una
casta d'estat, l'estat antie, perque no hi ha cap ruptura, no
hi ha cap reforma, no hi ha cap canvi, és l'estat centralista;
es confon responsabilitat d'estat amb la responsabilitat del
seu estat, mantenir burocracies, negar la nostra cultura i
posar sempre traves a l'autogovem.

El deficit a favor de les Balears respecte de la balan~
fiscal, en el nou sistema continua i continuara essent una
vertadera expoliació economica, en lloc dels 91.650 milions
per al 1990, ara passarem a 87.000 milions, aixo és un exit i,
qui garanteix -ens demanam- que l'Estat no els detregui
d'altres partides?, deIs poliesportius, dels hopitals, de les
escoles, etc.
- La recaptació pressupostaria l'any 1990 ens situa en
quart lloc, amb 214.850 pessetes per habitant, darrera Madrid, Catalunya i CantAbria; les 810.615 pessetes per habitat de Madrid són la clara constatació de la tributació a
Madrid d'empreses que duen a terme la seva activitat a altres comunitats autonomes, i a les Illes Balears d'una manera molt important; pero les Balears van en primer lloc
amb 36.800 pessetes per habitant pel que fa a tributs cedits,
quan per exemple Castella-La Manxa recapta tan soIs
10.349 pessetes per habitant.

1 la situació és clara, al nostre parer és clara, tan clara
que no es pot mantenir massa temps, no es pot mantenir
indefinidament, per ventura haura d'esser la societat la que
passi davant els partits centralistes, per ventura haura d'esser la societat civil la que marqui el camí perque, ho pensin, res no és immutable, ni el centralisme, ni el provincianisme ni el menyspreu cap al nostre país, res no és immutable quan hi ha un poble viu, quan hi ha un important actiu
huma d'organització i de consciencia social, i a les Illes Balears el tenim, jo els agraesc la seva atenció i vull acabar
primerament amb una referencia a l'esperan~, l'esperan~
que tenim els nacionalistes d'esquerra en el nostre país i en
el nostre poble i després, fent una afirma ció reflexionada
que és el nostre parer i el nostre sentiment sobre el tema,
avui, el Parlament de les Illes Balears claudica. Gracies, Sr.
President.

El nou pacte de finan~ment, per tant, és negatiu, entre al tres coses perque tanca la porta a la cessió de més tributs i perque la dependencia deIs tributs cedits obliga a
I'endeutament o a crear nous imposts o, és clar, a continuar
amb uns serveis i amb unes infrastructures obsoletes, i el
PSM i EEM, una for~ progressista d'esquerra, nacionalista
i ecologista, no podra admetre mai aqueixa discriminació
de les nos tres illes.
1 a aquesta problemAtica hem de sumar, i ho volem dir
avui, la de les altres administracions públiques a les Illes
Balears; la miseria de la inversió de l'Estat i l'ofegament financer de la Comunitat Autonoma duen a situacions critiques als consells insulars; l'endeutament del Consell Insular de Mallorca ja arriba al 15%, en té més, de capacitat
d'endeutament, pero aquesta ja és prou important amb
unes institucions que no reben practicament suport de I'Estat; el psiquiatric amb més de 1.000 milions de deficit, I'INSALUD diu que no té doblers; la llar d'ancians amb més de
550; la llar del menor amb més de 150.

L'aportació de l'Estat al Pla d'Obres i Serveis del Consell Insular a Mallorca és de 139 milions, 139 milions per al
Pla d'Obres i Serveis del Cansell Insular de Mallorca, o sigui, l'Estat aporta, per fer les xarxes de clavegueram, d'aigua potable, arreglar els camins, asfaltar els carrers, 139 milions, i aquest no és un tema estrany al d'avui perque la
minva de la inversió de totes les administracions provoca
unes mancances i provoca uns deficits que incideixen d'una
manera important en aquest deficit, en aquests problemes
financers del Consell Insular.
El poble balear no és victimista; l'EEM i el PSM no
són ni no han estat mai victimistes; quantes vegades en
aquesta Cambra i afora hem estat els primers a defensar,
des d'una posició progressista la solídaritat i la cooperació
amb els altres pobles, pero com he dit, seria una greu irresponsabiltat cap al nostre país no denunciar aquesta situació
colonial que es produeix i que es manté.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Morro. Té la paraula el Sr. President de la
Comunitat.
EL MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cafiellas i Fons):
Sr. President. Mon pare, en ocasions com aqueixes, solía exclamar de cop i resposta candeleta tabemácula tua dómine, no vaig arribar a saber molt bé que volia dir mai quan
ho deia, a pesar que ho traduia dient cuan agradables son
Señor tus tabernáculos, tan amables tus altares, tres ixs, tres
is.
Em pareix que avui em faria falta que vengués eH i baixas a repetir aqu1 semblants paraules, perque em posaran
en la necessitat d'esser jo qui defensi el pacte del Partit Socialista; ah, reHamps!, aixo si que no m'ho esperava, com
vos tes no s'esperaven el discurs que jo faria aquí avui, i
com sigui que el President els ha donat poc temps s'han
vist en l'obligada necessitat de rellegir el que duien escrit i
que no han pogut modificar i han patinat de dalt a baix, salvant les excepcions del Sr. Cosme Vidal i del senyor representant independent de Menorca.
Per que? Perque vos tes esperaven que jo avui fes una
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defensa a ultran~ que amb aquests pactes s'havia acabat
tot, peró aixó no ha havíem dit mai, no els havíem donat
peu a pensar-ha ni una sola vegada. Hi ha dos grups que
han coincidit amb la nostra defensa, és un pacte que té alguns factors positius, no és completament satisfactori, no
és complet en absolut, és simplement una passa més.
1 el Sr. Pascual, que venia amb l'escrit fet, s'ha trobat
que m'havia de dir tot un munt de coses que les duia escrites peró que no tenien res a veure amb el que jo havia dit,
en absolut, perque ni estA definit, ni estA escrit, ni estA fet a
Madrid, ni estA fet enlloc, perque les institucions d'aquí encara no han dit la seva paraula.
No som la coa més trista, ni hem tancat en absolut cap
desplegament, no hem tancat res, simplement -ha he dit
moltes vegades, senyors del partit nacionalista- hem fet de
tres en uno, hi havia una mAquina que estava embarrancada,
feía sis anys que el rovell ja no la deixava marxar i uns senyors d'un partit que no és estatal, sinó que és d'implantació a tot l'&tat espanyol, que no és el mateix, que molts ha
voldrien, que no és el mateix, ha fet de tres en uno i ha permes que hi hagi qualcú que posi en manca una altra vegada
un procés tancat.
El que passa és que n'hi ha que quan pugen aquí perden el ferrocarril, que és una competencia que ja tenim, no
l'hem de recollir, no és nova, no és al pacte perque ja la tenim a l'Estatut, amb el que no ens hem posat d'acord és
amb el deficit, que és una altra cosa i per aixó no l'exercim,_
perque no la volem segons amb quines condicions, peró no
I'hem de menester, han perdut el tren, avui tenien la gran
oportunitat d'ajudar a aquesta comunitat a continuar demanant més i avui han canviat els papers i han vengut amb
la capsa deis mocadors a plorar, total, per poder dir -perque ho havien posat a tots els diaris- que el Parlament avui
claudica, i com que havien de dir que avui claudica, avui el
Parlament, senyors, no claudica res.
Avui el Parlament, amb aquest pacte autonómic agafa,
com un trampoU amb una mica més de for~, quan ja no n'hi quedava cap, perque la reforma de l'&tatut i vostes saben ben cert que no hauria avan~t ni una passa, a veure si
recobram noves forces, comen~m una altra vegada de bell
nou un procés autonómic que ens dugui fins a l'enfront, tal
com, des d'aquesta tribuna, aquí i avui ho hem manifestat.
Per tant, he de negar rotundament l'afirmació feta aquí
i avui que les institucions d'aquesta comunitat no s'han
pronunciat, les institucions d'aquesta comunitat tenen el
seu moment per pronunciar-se, fins ara s'han pronunciat
dos grups polítics, per cert bastant majoritarisofller aquí i
per fora, dos grups majoritaris que volen impulsar de nou
aquest procés i que marquen un impuls i li deixen a cada
una de les comunitats -que cree que sÓn el Governs i el
Parlaments, les institucions, en una paraula d'aquesta comunitat- que es pronunciYn com, quan, de quina manera i
de quina forma.
Fins el punt que jo no sé com no han vist que no he
volgut entrar en absolut a cap ni una de les competencies
que hi ha a dins, ni m'importa, hi hagués les que hi hagués,

només pel fet de tornar a posar en moviment aquell cotxe
aturat ja valia la pena que hagués estat per una tata sola,
encara que fos petita, aquesta institució que és el Parlament ha ha pravat amb la de menors, ho ha provat amb les
d'aigües, ha ha provat amb l'educació, ha ha provat alllarg
de tot el temps, ha ha provat tant que ja gairebé haunem
estat famHia nombrosa, de tant de provar-ho, el que passa
és que ha ternem embarrancat.
Amb una sola de les competencies hagués bastat, perque hauria estat important el fet de dir aixo no esta acabat i
anam endavant, tan sois puc donar-los la raó en una cosa -i
no ha voldria haver de demostrar aquí- és cert que per ventura hi havia qua1cú que pensava que amb aixó quedaria
tancat, és cert que aquest document va comen<;ar iniciat en
el pensament de qualcú, per dir i amb aixo queda tancat el
procés autonómico
Jo mateix ho he dit en aquell discurs, que la paraula
enllestir encara havia quedat mitja colada por ahí, sense
corregir-la adequadament, perque hi havia una conclusió
que volia significar que estava consolidat l'estat de les autonomies, i per aixó, perque les institucions, perque el Govem d'aquesta comunitat, que també és una institució, es
va pronunciar dient aixó no es pot signar, i aixó ha desaparegut; i els vint-i-cinc folis de la cooperació s'han conformat en cinc i la fórmula de deeisió majoritAria s'ha transformat en una forma d'unanimitat i, p~r tant, tomam a estar en un trampolí que ens permet posar en marxa, una vegada més, la nostra comunitat.
He d'agrair al Sr. Vidal i al Sr. Peralta la seva coincidencia amb nosaltres, una coincidencia que, amb matisos,
és lógic que l'expressin perque per a aixó ells veuen les actítuds des d'una óptica distinta; l'única cosa que a mi m'agradaria és que pensassin alguns, Sr. Paseual, com eren bons
uns pactes autonómics l'any 1981 i ara, perque els fa el PP
amb el Partit Socialista no són bons, quan els feia voste,
amb l'UCD i el Partit Socialista, sí que eren bons i sí que
servien per a qualque cosa.
Voste sabia molt bé que la reforma de l'&tatut, quan
la feia aquí, no podía anar endavant perque hi ha una majoria a un Govem central que impedeix que aixó pugui
anar endavant, que el que intentAvem era materialitzar una
vegada més la voluntat del poble d'aquestes illes, de no
quedar aturats, com?, amb aquesta actuació que han fet els
partits poUtics no es deixa absolutament tancat res; en primer lloc perque els qui l'han signat no són ningú per tancar
res d'alló que és nostre, i aixó ho saben els d'una banda i
els de l'altra i que són els representants que estan en aquesta Cambra qui tancaran en la comissió tecnica un finan~
ment provisional per cinc anys, perque ja han deixat clar
que només era per cinc anys i que hem de continuar Huitant per un finan<;ament distint o per una assumpció de
competencia a competencia ben transferida de les que hi ha
incloses al pacte i sen\ el Govem de la Comunitat qui les
discutirA i serA la comissió mixta qui les acceptara o no les
acceptara.
Per tant, aquest pacte ni és cap brindis al Sol ni són un
munt de paraules buides, és una expressió d'una voluntat
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de tornar a posar en marxa una actuació cap al bé de la
nostra comunitat i de les altres, com és natural.
No parli de 15.000 milions de pessetes en carreteres,
en sumi més, perque pensam viure molts més anys, només
suma els primers cinc anys i l'avantatge del finan~ment en
carreteres és que és per a sempre ja, que s'ha inclos dins el
finan~ment i que és per a sempre, que no feim com feiem
les altres vegades la valoració d'un conveni, deiem 15.000
milions són el primer any, sinó que esta inclosa dins la fórmula i és per in secula seculorum, amen, i per tant no són
15.000 milions, feim comptes que a aquesta comunitat en
venguin molts més.
Senyors, em creguin, en conjunt em pareix que han errat avui el camí; teníem una gran oportunitat d'haver fet un
gran favor a aquesta comunitat, era el favor d'haver-la ajudada i ajudar aqueIls que tenen responsabilitats a impulsar
la nostra autonomia endavant, i vostes, em pareix, que
l'han declarada per marta molt abans de temps, l'han declarada per marta perque avui vostes han decidit que aquí es
claudica, avui vostes han decidit vos tes poden claudicar el
que vulguin, el Govern i el grup que li dóna suport no ha
claudicat davant res, se sent molt orgullós que després de
tot aquell temps poder venir aquí i dir tomam a tenir el
procés en marxa, tot allo que tant de temps varem tenir
aturat pareix que es torna a maure, bufau tots perque no
s'aturi, pero n'hi ha que bufen a l'inreves.
Fins i tot n'hi ha que valen veure que s'ignora el Parlament, que s'ignora la reforma de l'Estatut, jo cree que no és
així, jo crec que la reforma de I'Estatut va esser un deis motios que va impulsar aixo, que s'ignora aquest Parlament
quan debatem, tot abans que aquesta comunitat signi res,
que ja no tenim ni tendrem l'educació com precisament el
pacte té, l'unica bondat és haver-Ios fet posar el mac en terra, de dir quin dia i a quina hora arribarA l'educació, les
competencies en educació; que no som el 151? Que més
voldríem que ser-ha, ha vArem provar ja al principi i no ha
vArem aconseguir, i no erem nosaltres els responsables llavors, sinó altres.
Que s'han acabat les idees? Pot esser que sí, jo crec
que avui s'ha vist ben ciar que a qualcú se li han acabat les
idees, han acabat tant les idees i han arribat tant fins a
aquell límit mAxim en el qual no volien quedar que no els
queden facultats ni per -perque no volen i perque no en saben- per llegir unes simples folles que impulsen de nou un
procés i que contingut per contingut no té importAncia i
que tan sols val un esperit.
Jo esperava avui el seu suport per dir a l'altre grup,
-una vegada en la vida, una flor no fa estiu- que ha donat
suport a una actitud com aquesta, estau, almanco, d'enhorabona per haver canviat i veig que s'han estimat més treure els peos de polleguera.
Sres. i Srs., jo no sé que se'n farA d'aIlo que vostes diuen la societat, jo el que sí els garantesc és que el meu grup
i supos que el Partit Socialista, coincidint amb nosaltres,
també ens sentim representants d'aquesta societat, d'aquestes illes.
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EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. President. Grups que valen intervenir dins
el tom de replica? Comen~rem pel Grup MIXT, pel Diputat Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aixo del pacte del
Partit Socialista m'ha sonat una mica estrany; qui ha signat
el pacte? Ha signat el Sr. Felipe González Márquez, el Sr.
Aznar i el Sr. Benegas; qui no l'ha signat? Cap altre partit,
que jo sApiga. Cap partit, ni el CDS, ni Esquerra Unida, ni
cap deis partits nacionalistes, que jo sapiga.
Pareix esser que aquí tendran el refon;, el suport
d'UM, és un reforc;. Quan arribava al final ha dit unes paraules que no me les prenc malament, Sr. President, diu no
volen o no saben lIegir, i li contest jo supos que voste sap
llegir, jo sé que voste sap llegir, a posta és el President i així
he d'interpretar que voste sap llegir, que hi ha un doble
llenguatge; i aquest doble llenguatge existeix aquí, a Madrid, pero diuen que on hi ha papers menten barbes i vostes ja poden dir que és insuficient, poden dir el que vulguin, aquí escrit esta "ultimar la definición concreta del desa"ollo del Tftulo 8 de la Constitución", aixo és el que diu el
pacte, allo altre són histories.
Pagina tres, primer paragraf, "ultimar la definición concreta del desa"ollo del TItulo 8", tal vegada no en sé, avui sí
perque l'acap de llegir, per la meya modestia, tal vegada, no
sigui capac; d'interpretar aquest panlgraf; i no vull parlar de
massa més coses.
1 del 1982, que li he de dir jo del 1982? Precisament
UCD -jo era d'UCD- aquí vArem fer un projecte de reforma de l'Estatut que a Madrid varen canviar, a caosa dels
pactes autonomics del 1981, que passava una cosa una mica
semblant a allo que li passa a voste, i ens varem haver d'anar a un partit, primer a UM i, davant la desfeta d'UM, a
un altre partit nacionalista, per construir una alternativa
nacionalista a aquestes illes, Sr. President, i vostes, l'any
1981, no volien la reforma de l'Estatut, o sigui, que estavem molt pitjor que els que eren d'UCD i del PSOE. Voste, Sr. President, era el Secretari General d'AP, llavors.
1 respecte de les conferencies seetorials, no insisteixi
en la unanimitat, no insisteixi perque també diu el paper, i
tal vegada és perque jo no sé llegir, a la pAgina vint-i-dues
"principio de consentimiento de las partes adoptándose los
acuerdos por unanimidad como regla genera~ no obstante este principio podrá ser sustituido por reglas de mayolÚlS en
aquellos supuestos de interés común que tal y tal"; per consegüent, la desconfian~ continua, Sr. President.
Repetesc, una vegada més, ja m'explicarA com ha faran
per aconseguir més competencies que no estan en aquest
pacte, ja m'ho explicaran, jo cree que si volen aconseguir
més coses només hi haurA una so lució i que és que qualque
día, tal vegada perque vostes es despengin del partít d'Ambit estatal i, tal vegada perque hi hagi un canvi dins la societat mallorquina i dins la societat bal~r, hi hagi una rei-
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vindicadó del poble que faci que sigui insostenible per Madrid aquesta discriminació que és aquest pacte au10nómic
per a les nos tres illes, perqué ens discrimina respecte de les
autonomies históriques.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Té la paraula el Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, jo només volla agrair al Sr. Cafiellas que digués que jo no m'he
equivocat, peró en just agra'íment també vull dir-li que no
s'equivoqui, per favor, perqué la nostra coincid~ncia, com li
he dit és palesa, només és en la lectura, en interpretar
aquest pacte autonómic, no en la reacció.
Jo només li voldría dir una cosa; primera, crec que hi
ha moltes maneres de matar mosques, com es diu, ell diu,
bé, jo pensava que tots els grups aquí s'haurien alineat amb
nosaltres i davant el Partít Socialista, precisament amb ocasió d'un pacte que ha signat el PP amb el Partit Socialista.
A mi em pareix, Sr. Cafiellas, Molt Hble. Sr. President,
que aquí, i jo que he estat en les dues bandes del mostrador
em sé engatar i sé posar un got de vi, és una dicotomia bastant impossible a_ixó u'una fon;a estatal i autóctona i, per
tant, jo només li faria una pregunta, vost~ diu que no esta
tancat aixó, i aixó m'agrada i m'agrada que ho defensi peró
jo li pregunt, per alló que conec de les coses jerarquiques
deis partits d'implantació estatal o estatals -coro els vulgui
dir- diu que no esta tancat i si a Madrid, que ara han signat
aixó, consideren que ja esta tancat, qu~ passara, Sr. President?
Vost~ també ha dit que esta disposat a defensar la reforma de l'Estatut que es va aprovar aquí o jo ho he ent~
aro, si no ho ha dit aro perdoni peró jo he ent~ que, precisament, la reforma de l'Estatut és elleit motiv, tal vegada és
una altra reforma, esperem que sigui fins i tot millor que
l'altra que es va fer peró n'hi ha una, aprovada per unanimitat o millar dit, sinó per unanimitat, perdó i aquí sí que
crec que és important la correció que hem fan, precisament, gr:kies a la majoria que va tenir el seu partit d'implantació estatal, per tant, i davant una abstenció d'un altre
partit d'implantació estatal.

Per tant, Sr. President, gracies, perqu~ ha reconegut
que jo no m'he equivocat, vos té no s'equivoqui, vegi com
una cosa positiva la nostra postura i amb les propostes de
resolució procurarem, i si se'm permet, fins' i 10t dins
aquest Grup MIXT, plurar, per que no, resumir un poquet
unes propostes de resolució constructives peró que no passin pel que ha hagut de passar el seu partit d'implantació
estatal. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Vida!. Dins el tom de replica té la paraula;
és a dir, tal coro procedeix l'ordenació del debat entenc que
haurfem de tancar abans el tom de réplica i llavors tendria,

vost~,

el tom de contrareplica, aro, per acabar de tancar el
tom de replica quedaria pendent la intervenció del Diputat
Sr. Morro, del Grup Parlamentari PSM i EEM. Té la paraula el Sr. Morro.
EL SR. MORRO 1 MAReÉ:

Moltes grades, Sr. President. Realment, Sr. Cafiellas,
hem escoltat el seu discurs, a mi personalment m'ha decebut, li dic la veritat, i a la vegada hem pensat una cosa, nosaltres aquí no venim a posicionar-nos sobre el seu discurs,
Sr. Cafiellas, venim a posicionar-nos sobre el contingut d'una comunicació del Govern de les Illes Balears a aquesta
Cambra; aquest, i no altra cosa, és el sentit de la meya intervenció.
Jo he vist, el nostre grup ha valorat el seu discurs, no
tenim el document, no podem fer una analisi més rigorosa
pero la nostra íntervenció anava sobre el tema de fons que
debatem, els acords autonómics i el finan<;ament.
Jo tan soIs em referiré a un parell d'aspectes, n'hi ha
tota una serie en qué no hi he entrat, ja hi entrarem posteriorment, quan diu voste que no tanca res, voste, Sr. Cañellas, s'ha llegit els acords autonomics? Jo em supos i crec
que sí, el pacte a qu~ s'ha referit el Sr. Pascual abans parla
de "impulsar el perfeccionamiento de sistema hacia un horizonte definitivo, ultimq,r la definición concreta del desarrollo
del Título 8"; els funcionaris de Madrid no ho podien deixar
més cIar, jo crec que els senyors que han confegit aquestes
lletres han tengut una tal honestedat i una tal sinceritat
que han manifestat clarament les seves intencions.
Jo em deman, si durant cinc, sis o set anys, a vost~, al
seu Govern, el Parlament li ha donat suport moltes vegades, ha lluitat per canviar un sistema, per canviar una relació, a voste li pareix que té capacitat quan voste vulgui,
quan el nostre Govern vulgui, quan el nostre Parlament
vulgui, de trencar aquesta situació que se'ns dóna ja com si
estigués signada, com si estigués ultimada, coro SI estigués
acabada?, perqu~, com molt bé vost~ ha dit moltes vegades,
fent ús d'un sentit de l'humor molt mallorquí, canten papers i menten barbes.
Voste diu que bé, que perdrem el ferrocarril, i el ferrocarril ja és a l'Estatut, Sr. Cafiellas, l'educació, la competencia en educació també esta en l'Estatut i hi ha multitud
d'aqueixes coropet~ncies que estan en l'Estatut, aixo és evident; pero el que no podem fer són demagogies, no hi ha
cap referéncia al ferrocarril, jo m'imagin que vos tes tenen
una informació que jo no entenc per qu~ han participat en
unes negociacions i en uns contactes sobre aquest tema del
ferrocarril i jo sempre he dit que aixo no era a11a.
Jo li demanaria també que voste tengués una certa actitud constructiva i positiva cap a les intervencions deis altres diputats, és a dir, el fet que nosaltres haguem manifestat una posició polltica no vol dir que nasal tres haguem
d'enfonsar res, ni vol dir que bufem a l'inrev~, nosaltres
simplement hem dit que ens pareix que aquest pacte autonomic és insuficient, que no ens anivella amb les altres comunitats autonomes, que el finan~ment no queda resolt
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per poder tenir accés a uns serveis i a unes infrastructures
dignes, i aixo ho continuam mantenint.
Aixo no vol dir que nosaltres no donem suport sempre, en 10t moment, a qualsevol iniciativa que vengui del
seu grup, que vengui del Govem o que vengui dels altres
grups d'aquesta Cambra; nosaltres -i aixo ho die públicament- treballarem, dins la Comissió Mixta de Transferencies, dins el marc parlamentari, dins les institucions, per
donar suport a tot el que signifiqui negociar, valorar les
competencies, exercir l'autogovem, lluitar per un major fi-
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tan resolts, amb aquest pacte, els problemes d'aquesta terra
ni molt manco els problemes competencials i de finan~
ment. GrAcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Morro. Té el tom de contrareplica el Sr.
President.
EL MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA
COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fons):

nan~ment.

Vos te di u, també, que hi ha 15.000 milions per a carreteres i que aixo ha quedat definit msecuLa seculorum, nosaltres ens referfem estríctament a aquests cinc anys, a aquests
15.000 milions en cinc anys; per tant, a aquesta comunicació, que és la seva, la del PP i la del PSOE, nosaltres no li
podem donar suport, a aquesta comunicació concreta, a
aquests documents que hem analitzat i que hem vist que no
convenen a les Illes Balears.
Nosaltres pensam que seria molt més pOSltlU, molt
més ferm, molt més conseqüent que qualque vegada fessin
ús del poder de les prerrogatives que tenen com a Govem,
com a partit majoritari en aquesta Cambra, per dir volem
més, i aquí hi ha qualque cosa, hi ha qualque competencia,
benvinguda sigui, pero no ens basta, no volem tanca_r
aquest procés, en volem més i no acceptam un pacte que
tanca i que teJ(1:ualment aro ho reflecteix, un procés; llavors
entrarem en el contingut concret de les competencies.
Han dit molts que aquest procés estA tancat, ho ha dit
el Sr. Guerra, ho ha dit el ministre; han canviat ara les intencions?, no ho sé, jo cree que aquí hi ha un acord de conveniencies, una certa operació d'imatge, hi ha hagut unes
certes concessions de cara a la galeria, l'envitricollament de
la redacció sobre el tema de la competencia en educació fa
entendre que hi va haver un procés de negociació realment
complicat, complex, i que sobretot es va tenir molt en
compte 1'0pinió pública.
Sr. Cañellas, una cosa és diAleg, que amb aixo sí que
tots estam d'acord i l'altra és l'a submissió perque que
aconseguirem acceptant aixo que ara ens donen? Fer un acte d'obediencia, fer un acte de responsabilitat; és ben cIar,
tot el que vengui serA ben rebut, aixo és una obvietat pero
aixo, em cregui, no basta, no podem acceptar, i avui el Parlament o almanco el nostre grup dins el Parlament, que
continuem anant a la coa del pilot de cic1istes, com aquells
corredors xerecs i esquifits que tanmateix acaben per abandonar la carrera.
Si és necessari, per ventura, convé comen~r a pensar a
canviar de bicicletes perque hi comen~ haver bicicletes veHes i gastad es i fa falta comen~r a pensar amb altres mitjans per donar un poe d'optimisme, un poc de canvi i un
poc de plantejament de futur, perque estic segur que d'aquí
a mig any, d'aquí a un any, tomarem a ten ir els mateixos
problemes de sempre, les mateixes reivindicacions de sempre, vostes les plan tejaran, nosaltres les donarem suport,
nosaltres les plantejarem una vegada i altra perque no es-

Sr. President, Sres. i Srs., veu, Sr. Morro, ara ja sí que
estam d'acord, ara ja hem comen~t a canviar, no ens conformam i en volem més, no hem tancat res i volem continuar lluitant; ara sí que ha canviat voste el ferrocarril de
via.
Pero anem per ordre; Sr. Vidal, coincidim en la lectura, no volem pensar, en absolut, ni per un minut, que hi hagi hagut qualcú que hagi escrit aqueixa lletra i aqueixa música i que ha hagi fet posant mala voluntat o dobles intencions, per tant, hem de creure en principi que tal com estA
redactat és tal com indiquen els sentiments dels redactors,
si després es demostra que hi ha hagut qualcun que ha hagi
fet amb forma i amb doble llenguatge, llavors li podrem demanar comptes, pero, per principi, jo no voldria castigar
ningú abans de temps -i aixo que som deIs malpensats-.
Reforma de l'Estatut? Totes les competencies que van
aquí inclouen la reforma de l'Estatut menys les que ja hi
són inc10ses de principi perque tracten d'arreglar les diferencies entre totes les comunitats del 143, per tant, hi haurA d'haver una reforma parcial de l'Estatut per donar cabuda a tates aqueixes competencies; coincidencia, per tant.
Crec que el primer, el Sr. Pascual, que ha parlat de la
paraula i que jo I'he tradulda i que després per si a qualcú
la traducció no li pareixia prou correcta, I'he feta com voste, he dit enllestir pero després he afegit, per si un cas qualcú dubta, ultimar; i cree que he dit aquí que era una expressió que a qualcú se li havia passat de la primera redacció
del document, perque sí que, efectivament, en una primera
redacció s'intentava acabar amb la conc1usió que si estava
enllestit i ultimat es consolidava l'estat de les autonomies.
Una primera redacció no feta, certament, pel meu partit i que ha donat peu a discutir, a llevar la conclusió, a afegir l'educació, a posar-ti una data, perque estA d'una manera un poc complicada, pero té data, es transfereix l'educació, l'única cosa que passa és que, als mitjans economics,
se'ls posa una data per quan vengui el nou procés l'any
1996, el nou sistema de finan~ent, per que? Entre altres
coses, primera perque n'hi ha que no volen amollar res, si
poden, i segona perque és dificil, enmig d'un procés negociador de finan~ment, ficar-hi una competencia financera
tan complicada com és la de l'educació, i al mateix temps
perque hi havia qui defensava que volía, abans de transferir
l'educació, acabar el procés de reforma que marca la LOGSE, i com que tenen majoria ha poden fer.
Per tant, cree que hem aconseguit, els partits d'implan-
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tació nacional, que vol dir implanta18 a to18 i a cada un dels
indre18 del pals, fins i tot a to18 els indre18 d'aquí, no als
que són peti18, hem aconseguit donar un nou impuls, una
nova actitud, una nova fórmula, fins i tot als qui estaven
més en contra de tornar a posar en marxa aquest procés autonomic; aquells que ja consideraven que ja n'hi havia prou
i que encara ens deien que no en sabíem, que no en sabfem
a bastament.

r~ -em creguin- que aquell que hi posen aques18 representants de la societat balear. Moltes grAcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President. Se suspen la sessió per
un temps de quinze minuts.
(Se supen la sessió per un temps de quinze minuts).

Bé, decebut, Sr. Morro, comprengui que a mi també
m'ha decebut el seu, perqu~ vost~ ha dit que venia a contestar la comunicació i la comunicació, realment, l'he feta
jo aquí i avui, no el día que vaig enviar el paperet aixi de
curt amb quatre apunts per moure el tema, el que passa és
que vost~ venien avui, aquí, afer -i aixo ho he dit ben clarun plantejament polític que no té res a veure amb el que
avui debatem, nos al tres hem vengut aquí a demanar-los
quina era la seva opinió sobre el pacte i vost~s ens han llegit el seu programa polític, un programa poHtic que va per
unes altres vies i que jo els respecto, jo ja sabia que vost~s
pensaven aixi, jo els venia a demanar avui i aquí, els pareix
bé que tornem a posar en marxa aixo? Estam en el bon camí a l'hora d'impulsar aixo? Encara m'he quedat amb les
ganes de saber-ho, m'he quedat amb el problema del ferrocarril, aixo sí, canviat de via pero no he aclarit si els pareix
bé continuar impulsant el procés o no.
He de dedtiir que sí perqu~ al final, aixi mateix, han
reconegut que continuaran fent feina dins la comissió mixta
i a totes quantes comissíons els cridem, que impulsaran les
negociacions i les valoracions de les compet~ncies que,-en
aquell moment, ens brinden la possibilitat d'assumir des
d'ara mateix amb aquest pacte autonomic.
Per tant, implícitament, em diuen que si bé no els ompIe de satisfacció i el consideren insuficient i insatisfactori,
cosa que jo també he dit, els pareix bé que continuem lluitant per aqueix camí perqu~ l'altemativa, i no sé qui ho ha
dit, és encabotar-nos en qualque cosa que no podem moure
per les nos tres forces, totes soles encara, encara no volem
perdre temps i ens podríem quedar -l'expressió no ha estat
meva- castiga18 al racó deIs dolents, ja hi he estat prou, no
vull continuar en el racó deIs dolents i tot quan passi per
davant, que sigui bo per a aquesta comunitat, l'aplegaré
amb les dues mans, l'aplegarem tots i per a aixo hem signat
un pacte autonomic, perqu~ de bo, en tenia una cosa i que
era tomar a posar en marxa el procés.
Tenia de bo no quedar-nos per a sempre en el mateix
lloc on hem estat aques18 vuit anys, i com que la difer~ncia
entre tenir responsabilita18 de govem o no esta que si no l'haguéssim acceptat ens haurien donat branca ¡erqu~ vost~ han deixat passar una oportunitat i era la seva obligació
assumir totes les compet~ncies que puguin, sempre que estiguin ben finan~des i que vagin a aconseguir l'objectiu de
l'autogovern, perqu~ aixi és, és a dir, que no hi renuncio.
Dones, hem collit, en el moment que passava, l'oportunitat, tant per millorar el finan~ment, sense satisfer-nos,
com per ampliar els sos tres competencials, perqué aquesta
comunitat continul caminant cap a un tutur que és el que
to18 volem i que tots desitjam i que ningú hi posa més inte-

EL SR. PRESIDENT:
Recomen¡;a la sessió. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Obrador i Moratinos.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputa18. Els acords per als
quals avui ens han convocat fan realitat una situació que
tots creim que es desitjava, l'equiparació de competencies
entre les diferents comunitats autonomes de l'Estat espanyol, independentment, fins i tot, de la via per la qual accediren a la seva autonomia.
Voldria recordar-li, Sr. Cafiellas, que qui ha signat els
pactes és el Sr. José María Aznar, President del PP de l'Estat espanyol; els socialistes de les Balears volem per a la
nostra comunitat el maxim nivell d'autogovem que la
Constitució permeti, sigui qui sigui 'lui governi aquesta comunitat; per a aixo creim que és necessari tenir una autonomía financera suficient per a l'exercici d'aquestes competencies que ens han de venir i aquí ens tendra sempre al seu
costal. Volem, per tant, una comunitat auto noma que no
sigui en cap moment discriminada de la resta de l'Estat espanyol, que es tenguin en compte, endemés, les nos tres peculiaritats culturals, insulars, territQrials, que ens diferencien.
Els socialistes de Balears hem fet feina aques18 darrers
temps perqu~ aixo es fes realitat, i avui estam satisfets pels
acords signats entre el Govern de la nació, el Partit Socialista i el Partit Popular; i ho dei m perqu~ són bons per a la
nostra comunitat i per al nostre poble. La nostra comunitat, una vegada acabat tots els processos legislatius i administratius, gaudirA del mateix nivell de competencies que la
resta de les comunita18 de l'Estat espanyol, pot esser, a excepció d'aquelles que tenen les transfer~ncies de l'INSALUD que, avui per avui, per la seva complexitat, no consideram ni desitjables i a excepció també, pot esser, d'aquelles que tenen les transferéncies en policia autonomica.
L' Acord de Consell de Pol1tica Economica i Financera
ja signat ha significat una mitjana d'increment de quasi el
40% sobre el que teníem, incloent el finan~ment no finalista de carreteres amb relació al que fins ara rebfem, i record que qui va signar aquest acord va esser el Sr. Forcades, membre del seu Govern.
El finan~ment de les noves competencies pot significar per a la nostra comunitat rebre a prop de 35.000 milions de pessetes més, aquesta xifra és aproximativa i aixo
significa que, una vegada complerts tots els processos, els
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pressuposts de la nostra comunitat autonoma poden superar els 100.000 milions de pessetes. Aquestes xifres tenen la
suficient entitat COm per poder parlar ja d'autonornia financera, si afegim que gaire bé 10t el finanr;ament és incondicionat, és a dir, que el Govern va a emmarcar els objectius a que s'hagin d'aplicar.
És cert que en política no hi ha res que sigui ni definitiu ni suficient, qui cregui que en política arriba sempre a
una suficiencia a bastament, creim que no ha jugat mai en
política, ni ha exercit govern; per aixo estam convin<;uts
que no és que haguem d'estar satisfets perque hem complert tots els desitjos que voldríem, sin6 que estam contents perque creim que hem arribat a un rephl suficientroent segur per continuar endavant.
Els socialistes de Balears consideram, per tant, que donam una passa molt important cap al pIe autogovem de la
nostra comunitat, pero és una passa, una passa important,
un cam[ a seguir.
La responsabilitat dins la lleialtat institucional, que defin[em en el debat de l'estat de la comunitat, creim que ha
fet possible que aquest sigui el cam[; els socialistes de les
Balears hem demostral a tata la nostra societat que si se saben superar els interessos partidistes pel bé del nostre poble és possible aconseguir fites que ens facin sentir un poble amb futur, un poble que mira tranquil'lament el camí
que ha de rec6rrer.

Per tant, és bo per al nostre poble, no tan sols el que
s'ha aconseguit, sin6 també com s'ha aconseguit, s'ha aconseguit amb seriositat, jugant cadascú de nosaltres el protagonisme que li tocaya, els socialistes de les Balears, com a
principal grup de 1'0posici6, pero al mateix terops com a
partit que governa Espanya, hem intental aplanar eIs camins, fer que les nos tres justes peticions fossin entes es per
totes les parts i així s'han aconseguit finanr;aments i reconeixements que, fins ara, havien lengut dificil solució.
Pensem amb el tema de carreteres, amb el tema de les
unitats administratives, amb el tema de la insularitat, pensem també amb dificultoses relacions institucionals aix:f
com amb inversions importants a les nostres illes: hospital
de Manacor, aeroport i altres.
Els socialistes de les Illes Balears hem demostrat que
feim feina per al nostre poble i que, com ningú, volem defensar el millor per a tots eIs nostres ciutadans; en cap moment ens hem fixat quin partit governa les nostres institucions per demanar i aconseguir aquelles cotes d'autogovern
que ens corresponen.
Hem de procurar tots aquells recursos que en el mare
de la necessaria solidaritat entre els düerents pobles de
I'Estat ens 1Oqui, necessitam un finanr;ament estable i suficiento
1 ara, Sr. Cañellas, amb la forr;a moral d'haver fet el
que haviem de fer, vigilarem també perque el seu Govem
doni satisfacci6 a les aspiracions del nostre poble, deixant
de banda les llamentacions historiques i dedicant tot el seu

1159

esfor<; afer més efica<;üs els recursos i a gestionar millor les
competencies que haura d'exercir.
Els socialistes de Balears treballarem amb el mateix estil, coro ho hem fet fins ara, perque la nostra comunitat, de
cara a Europa, tengui el reconeixement de les seves peculiaritats, superant els esquemes topies de comunitat rica i
que molles vegades són causa de perdua de recursos i de
rnitjans que ens correspondrien per la deguda solidaritat
europea.
Volem posar el nostre esfor<; al servei del nostre poble
per aconseguir aquelles ajudes i la presencia que ens pertoca dins la Comunitat Europea, pero aixo ho volero fer respectant la realitat de les nos tres illes, d'una comunitat rica
dins Europa i, per tant, solidaria amb la resta, i així volem
esser de cara al futur.
S'ha aconseguít un nívell competencial que ens permetra l'au1Ogovern suficient per abordar les tasques de futur,
per no perdre el nostre nivell de qualitat de vida i, fins i tot,
millorar-la.
Si I'exercici de I'autogovern, per assumpci6 de noves
competencies i per un finanr;ament suficient, no significa
que els nostres eiutadans se sentin millor governats i més
segurs per afrontar el futur, posarem en peril! la eredibilitat de la nostra autonomía.
És per aixo que la nostra §atisfacció no ens fa oblidar
la tasca que també tenim com a grup majoritari de l'oposici6, fer que l'exercici de l'autogovern sigui per a bé de tots i
no soIs per a uns poes o com una nova carrega burocratica
a les espatlles del ciutada. Volem un autogovern pero el
volem efica<;.
Els socialistes de les Balears hem treballat per aconseguir noves cotes d'autogovern i hem sacrificat interessos
partidistes i, per tant, estam legitimats durant aquests processos vinents a esser crfties amb esperit constructiu si es
defrauden les aspiracions del nostre poble.
Els socialistes de les Balears treballam perque les
transferencies siguin profitoses per al Govern de la nostra
comunitat pero sense oblidar que de la mateixa manera han
de repercutir a les altres institucions de la Comunitat Autonoma. Hem de desplegar l'article 39 del nostre Estatut,
són necessaries les transferencies als consells insulars a fi
d'atracar als ciutadans de les diferents illes les tasques de
govern; no es pot continuar pretenent la construcció de la
nostra comunitat oblidant el paper dels consells insulars.

La Llei de Transferencies aIs Consells Insulars s'ha
d'aplicar amb rigor i amb la mateixa generositat que nosaltres demanam al Govem de la naci6; no es pot simular la
cessió de competencies a través de gestions administratives,
es traeta de dotar els nos tres consells insulars de recursos i
de competencies que els transformin en autenties organs de
govem.
EIs ajuntaments han de sentir que el Govern de la Comunitat els facilita la gesti6 polftica ajudant i proporcionat
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els recursos necessaris per fer front a la tasca
ciutadans els demanen.

di~ria

que el

Construir el nostre autogovem passa perqu~ cada una
de les associacions, tant económiques com sindicals, socials
o culturals, s~piguen a qui tenen per referir-se i a qui tenen
que els escolta. No podem garantir un autogovem efica<;
sense la participació dialogant de la societat a través d'aquelles associacions que la vertebren, establint mecanismes
institucionals de participació i de di~leg, refon;ant el paper
especffie de cada organització i respectant la seva autonomia.
Sr. Cafiellas, els socialistes de Balears assumim el paper que ens toca en aquests moments, ti exigim que vost~
govemi per a tots i per a cada un deIs ciutadans, sense discriminacions i amb especial atenció a aquelIs que necessiten més deIs poders públies.
És bo per al nostre poble el que hem aconseguit, peró
eIs socialistes de les Balears pensam que el cam! no s'ha
acabat, s'ha complert una etapa, equiparar la nostra comunitat a la resta de les de l'Estat, peró a tots plegats ens queda encara un llarg camí per consolidar l'estat que desitjam.

Si eIs nostres majors, quan iniciaren la tramitació del
primer esborrany d'Estatut d'Autonomia l'any 1931 o algú
de nosaltres mateixos, dia 4 de juny del 1977, quan sign~
vem el pacte per a l'autonomia de les Illes Balears a un local del passeig marítim ens hagessin dit que l'any 1992 gaudinem del grau d'autonomia a qu~ hem arribat, potser en
aquells moments ens haguessin tatxat d'utópies.
La primera experi~ncia es va trencar d'una manera sagnant per la confronta ció de les armes, la segona ha significat un procés ouert, pacffic i positiu, que no s'ha dos encara, certament, peró sí que avan~ pacíficament entre les lógiques tensions d'aquells que voldrien anar més depressa
per il'lusió poUtica, d'aquells que ho volen fer per interessos no confessables i d'aquells que creim avui que s'ha de
fer amb reflexió responsable i serena i, sobretot, pacífica i
compartida.

Durant aquests darrers deu anys hem superat tensions
i problemes per consolidar la nostra autonomia, aquest fet
no es basa soIs en les definicions teóriques o en eIs procesos legislatius; l'autonomia s'ha de consolidar dia a dia, resolent conflictes de tot tipus: soeiaIs, economies, culturaIs,
urbanísties, etc.; del que creim que ens hem de felicitar tots
és que s'hagi fet així, s'hagi fet en pau i respectant eIs mares
estatutaris.
'e

EIs socialistes de les Balears estam conven<;uts que el
progrés de la nostra autonomia es fa realitat superant les
dificultats marcades per la insularitat i superant també eIs
interessos corporatius que, de vegades, han segrestat eIs interessos col·lectius.
Som en un moment en el qual hem d'afirmar i hem de
donar suport a uns acords que s'hauran de transmetre a
aquest Parlament a través d'una reforma d'Estatut.

Som conscients que hi haur~ unes negociacions dures
per a les transfer~ncies, som conscients que els temes financers no són fllciIs i aquí no valen paraules sinó que valen
realitats, recursos, postures. Aquí volem treballar, aquí volem aportar tot el nostre esfor<; i aquí volem fer que la nostra Comunitat sigui aprofitada o sigui profitosa aquesta negociació per a l'establiment d'aquesta autonomia plena,
d'aquest autogovem que nosaltres volem avan<;ar.
Pero li volem dir, Sr. President, Sr. Cañellas, no se senti tan obligat, no se senti obligat a participar a rExpo, no se
senti obligat a signar uns acords i a acceptar-los, no se senti
obligat a acceptar un finan<;ament; creim que tots som
conscients de les limitacions quan, dios el mare d'un estat,
s'han de signar aquests acords.
Pero tenim la voluntat de tirar endavant, la voluntat de
consolidar aquesta autonomia i la voluntat de fer camí, no
ens podem sentir, no podem transmetre a la nostra societat, en aquest moment, el sentit de pesar, el sentit que ho
feim perqu~ no queda més remei, no podem tenir vergonya
del que hem signat; som conscients que aixo era positiu i
per aixo l'hem signat, per aixo els nos tres partits, a nivell
estatal, l'han signat, per aixo el volem dur a aquest Parlament i per aixo el volem dur a les comissions de transfer~n
cies a negociar, pero ho volem fer amb la cara ben alta sabent que el que volem defensar és l'inter~ del nostre poble, volem un poble -com deia abans- que tengui una capacitat d'autonomia igual a quaIsevol poble de l'Estat espanyol.
Volem avan<;ar cap a consolidar aquesta nova imatge
d'estat, volem fins i tot arribar a titular aquest nou estat,
pero creim que aquest treballl'hem de fer amb la valentia,
amb l'esfor<;, amb la serenitat, amb la tranquiHitat i amb la
pau, perqu~ el compartim amb tothom, perqu~ som éssers
capa<;os per explicar eIs motius peIs quals feim les coses i
perqu~ volem tirar endavant.
Certament que hi haurn gent que no el compartirll,
certament que hi haurll gent que ens el criticarll perqu~
potser no tengin la mateixa concepció d'estat que els partits que avui hem signat aquests acords, no la compartim.
Per aixo avui volem manifestar, eIs socialistes de les
Balears, que donam suport a la signatura deis acords autonomies entre el Govem de la nació, el Partit Socialista i el
Partit Popular; els volem donar suport perqu~ signifiquen
un aven<; important dios la construcció de la nostra autonomia pero, sobretot i senzillament, eIs volem donar suport i
hi estam d'acord perqu~ ereim sincerament que són bons
per al nostre poble. GrAcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Obrador. Té la paraula el Sr. President de
la Comunitat.

EL MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
Grllcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Un il·lustre
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representant del roeu partit d'implantació nacional sol, solia assegurar quasi sempre que el Grup SOCIALISTA nacional només encertava quan rectificava. Jo quasi sempre
die que vaig tranquil quan el Grup SOCIALISTA discrepa
del que jo faig, vol die que no he fuit de la via de ferrocarril
que em va dur a presentar-me a unes eleccions i a intentar
govemar aquestes illes.
Avui he de reconeixer que tota la segona part de la intervenció del portaveu del Grup SOCIALISTA, mal que
em pesi, l'he d'assumir, coincidint amb ell, bo és que una
vegada sigui així; coineidesc quasi plenament amb tota la
seva segona part de la intervenció, amb tots els aspectes
que em són favorables i amb els que no ho són, comprenc
que em reclamin més eficacia, és bo que així ho facin, que
em demanin que repereuteixi aquest major grau d'autonomia en els consells insulars, que vostes han d'assumie el paper que els toca, de fer que nosaltres govemem sense diseriminacions, que ho tendran bo de fer.
Coincidesc plenament, i ho hem debatut aquí al llarg
de tot l'horabaixa, que el camí no s'ha acabat, que és una
passa endavant peró que encara ens queda un camí molt
llarg per aconseguir el que esperam i el que desitjam; tan
soIs podria fer unes simples puntualitzacions sobre on i
com em veig obligat ion no em sent obligat; perque, tal vegada, si cercAssim i afinassim amb les paraules podria esser
que haguéssim de dir que ens sentim obligats a acceptar un
financ;ament o un procediment mentre no en vengui un altre de millor perque sempre és més bo tenir-ne un de
menys bo que no tenir-ne cap; és una forma d'estar obligats.
Tal vegada he de reconvenir a dir-li que em sent obligat a acceptar un pacte autonómic que no és tot el bo que
nosaltres voldríem i que voste ha reconegut que podria esser molt millor, peró que val més qualque cosa que res~i he
d'acceptar, i voste també, que em sent obligat a anar a l'Expo perque em pareixia molt malament que hi hagués un solar destinat a Balears i que no haguéssim volgut anar, de
qualque manera és una obligació, que no era un fOflsar peró
que era impulsar que les decisions es prenguessin Mbilment cap a un determinat costat sense deixar massa camins
per sortir airosament amb una negativa.
Per tant, em seria molt flkil anar-m'en al meu lloc i
dir-los que coincidim quasi plenament amb l'actuació que
vostes han fet i no moure més contenciosos, pero jo som
una miqueta més rebel que tot aixó; de la primera part de
la seva intervenció no sé si m'he de quedar amb el bo o
amb el dolent, em permeti que jo li faci les dues postures
sense definir-me i que cadascú agafi la que vulgui.
Hi ha una postura que jo podria prendre que és per a
mi la do lenta o que és fer de dolent avui i aquí; vol dir que
només han fet feina aquests darrers temps per a Balears aplanant els camins, traient-nos endavant el tema de les carreteres, de les unitats administratives i de les grans inversions?, vol dir que fa una serie d'anys l'aturavem?, vol dir
que vostes reconeixen públicament que a partir d'aquesta
legislatura és quan han comenc;at afer feina per a Balears?,
que estaven castigats al racó deIs dolents?, que ens tenien
perque no havie.? passat per damunt. sacrificats interessos
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partidistes?
No diré res més, és el cam1 que prendria un dolent i
avui no és dia per a dolenties, em cregui, i per tant em quet
amb l'altra manifestació seva, perque coincideix amb la
nostra, estam contents, ha dit, nosaltres també, per aixó
hem vengut aquí, estam contents perque aquest pacte és
per abé, perque aquest pacte no els deixa satisfets, perque
aquest pacte no és complet, perque com nos al tres no fan
botets de goig peró hem avanc;at i aixo és important; i he
sentit aqueixa expressió, esta d'acord amb ella, i crec que és
prou motiu per acceptar aquesta visió i retirar-me, tan sois
els malpensats creurien que l'altra era la real.
Moltes gracies, Sr. President. Pel tom de replica té la
paraula el Sr. Obrador.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. Cañellas, a vegades quan el sent em fa la mateixa
sensació de tots aquelIs acords que, des de sempre, des d'aquells a qui ens ha tocat en moments concrets exercir govem, en l'ambit que sigui, s'han fet amb altres persones
acords de govem i un sempre deroana, qui ha rectificat que?
Jo li recordaria, Sr. Cañellas, que nosaltres, si ens equivocam, rectificam, evidentment, peró en aquest cas també
els voldria recordar que des del 1988 el Partit Socialista defensava que hi hagués uns acords a niveIl estatal, de pacte
autonomic, per desbloquejar el procés de les autonomies, i
en aquells moments, per situacions polítiques concretes de
canvi de líder, de canvi de sigles, de plantejament d'eleccions de diferents formes, no es va poder dur a terme i s'ha
pogut dur a terme ara, la qual cosa la celebram i ens pareix
molt bé pero no retreim el que precisament era, en un moment donat, des del 1988, la impossiblitat d'arribar a acOfds, en facem virtut, no facem dels pecats virtuts, diguem
que aIla on tots, per all0 que sigui, hem rectificat.
1 com bé deia voste en el seu tom, a nosaltres no és
que ens interessi marcar discrepancies perque creim que és
un exercici de responsabilitat institucional i de responsabilitat política i d'estat que han tengut dos partits que estan
implantats en tot l'ambit de l'Estat, per entendre que s'havia de desbloquejar aquest cam1 i donar el suficient suport
en vots i popular quant que representam tots, com voste
també ha dit, una part molt important, gairebé el 70 o més
del 70% desl vots d'aquest país, intentar representar d'una
manera substancial aquest avene; cap a dins el procés autonómic.
Creim que és aixo, no podero die qui ha rectificat, perque sinó hauríem de comenc;ar a passar llista i veure totes
les postures que hem mantingut; nosaltres, l'any 1987, defensavem que com a criteris de millorament per al financ;ament s'havia de tocar el tema de la insularitat i el tema de
les unitats administratives, de la pluriprovincialitat dins les
nos tres Illes Balears, i aixó ho hem defensat des del 1987, el
que vull dir és que si ara hem arribat a aquest camí, hem
complert i hem ajudat, és que hi estam d'acord.
Una cosa sí que li he de matisar, voste em diu que ara,
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des de fa un temps, jo li parlo dins el meu debat i en el debat d'avui, parlam d'un moment en qu~ es comenc;ava, i
vost~ ha sap perfectament, a partir del mes de juny a parlar
de l'acord del pacte autonomic; si parlam d'aquest temps
parlam del temps a qu~ feim refer~ncia concreta, a un tema
que avui ens ha duit aquí per donar-ti supon, que és el tema de les autonomies, perdó, deis acords autonomics.
No ens plantejavem, perdó, el tema de la reforma i del
millorament del financ;ament, no ens el plantejavem en
~poques passades, perqu~ hi havia uns altres posicionament per part de tothom i unes altres bregues institucionaIs i polHiques que nosaltres ja marcavem, fins i tot, quan
es defensava aquí la reforma de l'Estatut, que ens abstenguérem, perque enteníem que no era el moment apropiat
per fer aquesta reforma de l'Estatut i, sobretot, perque enteniem, ja en aquells moments, el gener abans de les eleccions que la postura havia de venir per un pacte d'ambit estatal d'acords que garantissin que aquest procés no es fes
traumatic i que permetés una cosa molt més important per
a nosaltres a través d'aquests acords, i que crec que aquí
ningú ha dit i que és que es desmontassin aparells de l'Estat perque passassin a les autonomies, perque si el procés
autonómic es feia, precisament, ailladament i separadament, i no d'una manera uniforme, continuava el mateix
problema d'una manera horitzontal.
El problema que teníem amb una serie de transferencies o de competencies era que el Govem de l'Estat de la
nació continuava tenint el mateix sistema, el mateix aparell
i per tant que encaria o que duplicava el cost a tots eIs ciutadans d'aquest mateix servei; enteníem que s'havia fet d'una manera equilibrada i en aquest sentit d'horitzontalitat,
respectant, evidentment, les peculiaritats de cada una de les
comunitats i les caracterfstiques de les anomenades comunitats historiques amb les seves ilegitimes peculiaritats.
Pero el que sí vull dir és que nosaltres en cap moment
hem bloquejat ni ha estat la voluntat deis que avui som aquí, a aquesta legislatura, ni deis que han estat a aItres legislatures, bloquejar el tema d'acords autonomics i, molt
manco bloquejar la capacitat de la nostra autonomia; ho
podrien fer aItres motius que hi havia aquí i que avui no
crec que sigui el moment de recordar, sinó simplement de
fer manifest i de deixar-lo dins aquesta sala.
El que sí li vull dir és que ens sap greu, vos te ha fet dos
dicursos, Sr. Cafiellas, vost~ ha fet el primer discurs i 11avors ha fet un segon discurs, i vol que ti digui el que ens ha
passat? Després del primer discurs modificavem el nostre
discurs perque entenfem que no era la posició que havia de
tenir davant eIs acords i quan voste ha fet la reDlica nosaltres hem canviat el nostre discurs, ens hem adonat que era
voste qui parlava, el President d'aquest Govem.
Al primer discurs no era el Sr. Cafie11as qui parlava,
era una altra cosa, que no sabem qu~ és, pero que era a11a
davant, que volia excusar el que no era excusable i aquest
sentit és el que hem volgut denunciar, la situació com a de
vergonya per haver arribat a aquests acords, quan creim
que si qualque cosa hem de fer en aquest moment, és donar
il-lusió, optimisme, per avanc;ar, per fer cam!, com també

voste ha dit, per avanc;ar en la nostra autonomía, per aconseguir uns millors financ;aments, per negociar millor a les
comissions de transferencies, per aconseguir més recursos
per a la nostra comunitat i per fer sentir al nostre poble
que avanc;a aquest autogovem cap a unes cotes més endavant, que se senti millor govemat, i aixo no ho podem fer
d'una manera vergonyosa, no ho podem fer d'una manera
com amb mala consciencia, i per aixó li recordAvem, ja és
dar que no és el que tots desitjaríem, qui és que en política
i en govem té el que desitjaria?
Sempre hem dit que es fa la ci~ncia del possible, que és
la ciencia de la política i que la ciencia de saber equilibrar
els recursos amb els necessitats és el que fa un bon governant, i saber prioritzar quins són els recursos i quines són
les necessitats i quadrar-les, perque si realment dins la societat sempre tenguéssim el suficient sobraríem els politics.
Gracies, Sr. Cafiellas.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Obrador. Per a la
raula el Sr. President.

contrar~plica

té la pa-

EL MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA
COMUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cafiellas i Fans):
Gracies, Sr. President. Ara sí q.ue estic embullat! Ara
resulta que he fet dues intervencions, que he sortit diverses
vegades sI pero dos discursos no; jo he defensat des del primer moment una postura, una postura que es tradueix en
pacte positiu, pacte incomplet i pacte insatisfactori, per
tant, perque no és complet, i a la segona intervenció, que
supos que és quan he fet replica als altres grups, no m'he
amagat cap vergonya, les sol procurar dur tapades, crec que
l'única cosa que he fet ha estat, mantenint els mateixos
principis, recriminar que n'hi hagués que no venguessin a
donar supon a una postura com aquesta perque, per insatisfactoria que sigui, per a qualsevol ha d'esser positiva en
tant que representa una nova esperanc;a i un nou camí, de
manera que ni cap vergonya ni cap sentiment vergonyant.
Jo estava disposat a no fer aquell tom i a no assumirlo perqu~ crec que és un dia per assumir, precisament, el
fel que voste ha manifestat que estam per una vegada contents al mateix temps, content cadascú amb el seu tros, UDS
més i els al tres menys, uns perque es creuen els artífex del
pacte, els altres perqu~ ens creim que l'hem fet millor del
que era en un principi i que del conjunt de les cessions mútues, perque sinó no hi ha pacte.
Unes cessions mútues que han vengut des d'acceptar la
11ei organica que modificara eIs estatuts au1Omaticament,
que ja és anar a cercar el sistema de donar satisfacció a 1Othom, de posar l'educació, proposar-li un termini perqu~
vostes la volien llevar i nosaltres voliem que hi fos, d'acceptar que l'INSALUD s'ha de retardar un poc més per pura
dificultat financera del mateíx Govem i així ho han manifestat públicament al Cansell de Política Fiscal i Financera
i .. , les més altes instancies quan"gracies als seus bons oficis, s'han dignat a rebre'm i que han manifestat públicament que si es donava la Seguretat Social en les mateixes
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condicions de necessitat hi hauria fallida absoluta de l'Estat
perqu~ era impossible d'assumir.
Bé, per una vegada que jo venia a ressaltar el fet d'estar content han estat vost~ qui han parlat d'interessos partidistes, que ara han fet feina per solventar totes les reclamacions que aquest grup ha fet alllarg de vuit anys, el de
les unitats administratives, el de les carreteres, el de continuar endavant amb el pacte autonomic i m'ha costat molt
dir que estic content quan vost~ mateix, aqu[ i per comenc;ar, ha dit que han fet feina aquests darrers temps per aplanar el cam[, llavors vol dir que, almanco per desídia, durant
tota una s~rie d'anys, no han fet res per donar suport a
aquesta comunitat a assumir una serie de coses que avui
ens diuen públicament que s6n adequades i que s6n bones,
que les signen els principals representants del Govern de la
nació, que era l'interlocutor que havíem tengut fins ara,
perqu~ els partits havien quedat al marge.
Simplement vull que les meves darreres paraules en
resposta als grups de I'oposició siguin un dia com avui positives i no llastimoses, valdría retiras de la seva intervenció
aqueixa primera part perque crec que no els hi fa cap bé i
es quedin tal els altfes amb l'alegria que seguim endavant.
Moltes gracies.
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tions importants lligades a la mateixa ess~ncia de I'Estat;
per consegüent, s'ha de dir que, efectivament, avui s'ha parlat de tren, s'ha parlat d'un camí, és un cam[ i és un camí
llarg, igual que és un camí llarg transformar una regi6 en
un país, és un camí llarg i tots voldríem acursar terrninis,
tots voldr[em fer-ho més depressa.
S'ha de reconeixer, i am ha feim nosaltres, que aquest
pacte, que nosaltres no hem signat, obviament, ha significat
un esfor~ important de les dues forces parlamentaries de
l'Estat més importants per trobar una solució en la via que
ha de tancar el procés constituent espanyol, que ja té deu
anys de vida.
Nosaltres sempre hem manifestat que és urgent, que és
importantíssim acabar d'una vegada per tancar aquest procés, i comptar amb un model definitiu, un model estable de
l'Estat, en el qual no sois el mapa territorial estigui configurat sinó que cristaHitzi el mapa del repartiment del poder perque, Sres. i Srs. Diputat, no ens enganem, en l'estat
de les autonomies es tracta de definir amb la mAxima claredat possible qui pot decidir i qu~ pot decidir, on és, en definitiva, el poder de decisió; l'essencia d'aquest cam! comenc;at per la Constitució, per la nostra carta magna, és un camí que du cap a un altee tipus de repartiment del poder en
aquest pa[s.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. President. Pel Grup Parlamentan
PP-UM, té la paraula el Sr. Mor-ey.
EL SR. CONSELLER O'AGRICULTURA 1 PESCA
(Pere J. Morey i Ballester):
Sr. President, Sres. i Srs. Oiputats. Surt aquí, en aquesta tribuna, com a diputat del Grup PP-UM, per expressar la
postura del grup respecte deis acords autonomics, motiu
d'aquesta comunicació del Govern.
Vull aclarir de ben antuvi que aquesta visió que jo donaré ara és una visió, perqu~ és impossible, encara que siguem dos partits coaligats per un pacte de govern, separar
l'optica que puc tenir com a Unió Mallorquina de l'optica
que puc tenir com a membre d'un grup parlamentario
Per consegüent, la visió que jo donaré és la visió del
meu partit, d'UM, i vull dir que aquesta visió ha estat assolida i compartida pels meus companys de grup del Partit
Popular.
Óbviament hem de dir que després, en el moment en
que a mi em toca parlar quasi tal esta dit, pero no obstant
aixo voldria dir unes paraules de reflexió sobre una s~rie de
qüestions que, tal vegada, no s'han tocat més que de passada.

La primea reflexi6 que s'haurien de fer tots els grups
poHtics d'aquesta Cambra i tota la classe política espanyola
és acceptar que la configuració d'un estat centralista amb
un estat de les autonomies, quan aquest model esta a mig
camí entre una descentralització i un federalisme, no és un
cam[ fAcil de fer ni fAcil de gestionar sense rompre qües-

Com s'ha vist al llarg d'aquests darrers nou anys aixo,
aquesta manera, aquesta forma de definir on és el poder,
qui decideix i quan decideix, és un camí que no és faci!. El
repartiment d'aquest poder, d'un estat centralista a un estat
de les autonomies, ha estat presidit per la tensió entre el
centre i la periferia, i jo vull deixar ben ciar que amb aquesta tensió no cal posar-li signes de partits polítics; senyors
meus, en un moment determinat de la historia de la nostra
pre-autonomia, que no de la nostra autonomía, a mi personalment em va tocar negociar les transferencies en turisme
amb un govern de Madrid del meu mateix color polític, i
els assegur que és prou difIcil arribar a aquesta definició de
repartiment de poder, de cessió entre uDS status configurats
fa més de cent anys, de tot tipus, i que s'han de canviar per
la voluntat política d'UDS coDStituents i d'uns grups poUtics.
Aquesta for~ centrífuga nostra és la recerca constant
de més cotes d'autogovem i hi ha la for~ centrípeta tendent a conservar una coordinació i una estructura funcionarial que, com die, fa molts anys que esta establerta; aquesta
tensió, que o cal negar perqu~ forma part de la realitat, s'ha
vist reflectida en la quantitat de contenciosos presentats
per les autonomíes o presentats per l'Administració central
davant el Tribunal Constitucional i, de tal manera ha arribat un moment que el mateix Tribunal Constitucional quasi s'ha vist desbordat.
Pero senyors, aquesta tensió, analitzant la realitat, era
inevitable; era inevitable per la mateixa situació de la realiat pero també era inevitable per la mateixa ambigüitat del
text constitucional i s'ha de dir, i s'ha de reconeixer, i molta
gent ho ha dit que l'ambigüitat i la indefinició del text constitucional, en el seu moment, va permetre que aquest país
passas d'una dictadura a una democrAcia, aixo també s'ha
de tenir en compte; aquesta ambigüitaJ i aquesta indefini- .
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ció que ara, a poc a poc, en aquest carnf, hem de perfilar,
hem d'aclarir, va permetre un grau de consens abastador
per poder tenir una Constitució sense traumes.
Pero aquest actiu que representa aquesta ambigüitat, a
poc a poc s'ha d'amortitzar i s'ha de liquidar i s'han de posar les coses clares sobre el paper, real i efectiu que ha de
tenir, d'una vegada per a tates, l'Adrninistració central i
quin és el paper que han de tenir, d'una vegada per a tates,
les diferents comuniLats autonomes; i aquesta clarificació
dels papers interessa tant a l'Administració central com a
nasal tres, no ens enganem. Trabar un camí per resoldre la
tensió i disminuir el grau de confrontació entre el poder
central i l'autonomic era imprescindible.
Pero, Sres. i Srs. Diputats, ens agrada del tot aquest camí que s'ha triat? De veritat aquest pacte autonomic resoldr~ per a sempre el repartiment, el joc, el rol de poder entre l'Administració central i l'Administració autonomica?
Podem dir que tenim el tema tancat i que, per consegüent,
com ja sabem on és cadascú, cadascú es posa afer feina en
el seu redol i tira endavant, dones, hem de confessar que tenim seriosos dubtes sobre si poder contestar si, aquest és
l'únic camf possible, sí, aixo ja queda resolt.
Perque el primer que s'ha de constatar, perque també
és una realitat i s'ha de dir, és que és veritat, aquest pacte
s'ha signat entre els dos partits polfties que representen
tots dos junts la immensa majaría de la representació de la
sobirania, i aixo és així, pero també s'ha de dir que ens hagués agradat que aquest pacte hagués estat signat per altres
forces nacionalisú~s i regionalistes, que estan tant o més
implicades com els dos partits signants en aquesta operació
de clarificació i de tancament del procés constitucional i
autonomic.
El pacte, no el repetiré perque aquí ja se n'ha parlat en
malta extensió, té diferents parts; una introducció general i
que, per molt crític que un vulgui esser amb el pacte, s'ha
de dir que aquestes declaracions de principi, com tates les
coses, és millorable pero realment és poe discutible, tots estam d'acord amb aquesta introducció general. Després vénen un conjunt d'acords polities i administratius que al mateix lemps se subdivideixen en lftols i capftols; el primer és
l'ampliació d'un paquel de competencies a les comunitats
autonomes que accediren a l'autonomia -com nosaltresper la via de l'article 143 de la Constitució.
Aquestes competencies s'amplíen a tothom per igual,
independentment que s'exerceixin ara o no, que figurin o
no als estatuts d'autonomia, la veritat és que quan ha he
llegit he recordat a un ex-company d'UCD, el Ministre Sr.
Clavero Arévalo, el qual va parlar del café pa1fl todos, no
m'ha agradat aixo i no m'ha agradat perque no es té en
compte, amb aquell café para todos, les especifieitats, les
peculiaritats que poden tenir les Illes Balears.
1 aquest igualar per a tots, aquí es pot aplicar aquella
vella premissa política que diu a110 de tractar per igual a
iguals i a desiguals ja és crear una desigualtat, una desigualtat que, en el cas de les Illes Balears, a més és perjudicial
per als nos tres interessos, i com nos al tres ho pensam així
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ho deim així, perque ho ereim així.
A continuaeió s'assenyala el procediment legislatiu pel
qual es concretaran totes aquestes competencies, i es diu es
far~ una llei org~nica que inclour~ un article únic a cadascun deIs estatuts d'autonomia amb un paquet sencer d'ampliació, tampoc no ens agrada.
1 finalment s'estableix un mecanisme nou de coHaboració entre les dues administracions mitjan~nt les conferencies sectorials.
En resum, aquest és l'esquema del pacte. El que a nosaltres ens hagués agradat, i palesament ho explicam aquí,
és que tOl aixo que avui discutim, que tot aixo que avui esta
damunt la taula hagués estat damunt la taula fa cinc anys o
quatre anys, que hagués estat damunt la taula quan I'Estatut d'Autonomia de les I1les Balears va complir els cinc
anys i que ens hagués permes entrar en el mecanisme establert per la Constitució d'ampliaeió de les competencies.
1 ens hagués agradat, ara parla d'una reforma de I'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aixo és el que ens hagués agradat, ens hagués agradat parlar ara d'un autentic final del mapa constitucional, en lloc de parlar d'un article
únic igual per a tots en els estatuts d'autonomia; aixo és el
que ens hagués agradat.

Aquells que creim en l'autonomia de les Illes Balears i
en la necessitat que existeixi una autentica capacitat perque
_ aquestes illes puguin decidir el que els convengui, sense
rompre la unitat de l'Estat espanyol, pensam que aquest
pacte era necessari fa quatre anys, qua n la nostra autonomia havia passat els cinc anys de vida.
En segon lloc, també aplicant una optica de bona voluntat, no una optica de posar bastons a les rodes, hem de
reflexionar i dir que hagués estat bo arribar a un moment,
ara, en que es tan~ el procés de transferencia de competencies; i hem de dir que aixo ens hagués donat més estabilitat, haguéssim sabut, al final, quin era el mapa, cuáles eran
las habas amb les quals nosaltres havfem de cuinar el nostre petit o gros autogovem.
1 ara, com ha dit molt bé el portaveu socialista, s'obre
un llarg procés, llarg i complicat, tant des del punt de vista
polftie com des del punt de vista tecnie, com des del punt
de vista economic, un llarg procés de negociació, transferencia per transferencia. Un estudi de transferencia per
transferencia i de totes les sentencies del Tribunal Constitucional que han afectat alllarg d'aquests anys aquell tema,
aquella competencia, aquella transferencia.
1 també ens hem de posar a discutir com finan~rem
les noves competencies; i hem de dir la veritat, nosaltres
anirem amb el mAxim anim coHaborador a aquestes discussions sobre competencies, pero no hem de negar una certa
actitud de desconfian~, tenim una historia darrera sobre
com s'han negociat les transferencies anteriors i com die -i
repetesc- quan parlo de transferencies anteriors no em referesc ni al Govern del PSOE ni al Govern de rUCD, és
simplement als senyors que governaven a Madrid.
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1 aquí val aquella frase que el moVe escaldal de l'aigua
freda fuig, és lógic, no ens ha anal bé la negociació anterior, de veritat que no ens ha anat bé, quan hem fel els números de veritat, a l'hora de gestionar aquestes compet~n
cies, ens ha faltat finanr;ament i, és clar, nosaltres anirem a
aquesta negociació, compet~ncia per compet~ncia, mirant
molt bé els números que feim, no caiguent, tal vegada, en
els errors que vllrem cometre i aixó sí, amb una clara voluntat politica d'arribar a acords.
Finalment, el mecanisme de col-laboració. Jo comprenc perfectament la posició del Govern de Madrid, és absolutament necessari cercar mecanismes de coHaboració
per evitar que Espanya es converteixi en un reino de taifas,
en el qua! no sigui possible trobar punts d'acord per tal de
resoldre els grans problemes de 1'8ta1.
Dit aixó tenim els nos tres dubtes sobre el mecanisme
trabat, coneixem el que són les conferencies sectorials, qui
els parla, cada dos mesas o cada tres, se seu a una conferencia sectorial sobre agricultura i, per consegüent, sabem que
passa aBa i sabem que tothom té molt bona voluntat, pero
quan es plantegen temes que realmente afecten una comunitat autónoma i que la solució final donada per a tot I'Estat espanyol no afavoreix aquella comunitat autónoma, el
conseller d'aquella comunitat autónoma procura fer tot el
possible perque alló no vagi endavant defensant uns interessos que jo trop des de tot punt de vista legítirns.
Per consegüent, el mecanisme de coHaboració és ambigu en si mateix, es diu, convendria planificar junts -bé-,
convendria coordinar les actuacions -bé-, convendria posarnos d'acord, peró bé, si no ens posa m d'acord, si no ens posam d'acord, que? Bé, qui mana és qui mana.
Senyors, jo cree que, d'una vegada i per a totes, sincerament, hem de posar les cartes damunt la taula, ben descobertes i treure'ns del cap prejudicis que tenim les comunitats autónomes i prejudicis que té l'Administració central.
El prejudici que té l'Administració central és que en
un moment determinat es va muntar aixó de les comunitats
autónomes quan únicament havien d'haver aprovat Catalunya i Euzkadi i, de tOl alló altre, fer una miqueta de descenlraliLzació a la francesa i així, tot aixó, hagués estal més governable, perque ara cada comunitat autónoma s'ha muntal
el seu preSsupost, s'ha muntat el que ells diuen sus "binistril/os", és a dir, els consellers, s'han muntat els seus betlems i
aixó costa un dineral.
Una miqueta esperpenticament és el que es pensa, i
que jo die i repetesc que a aquest pensament no li col·loc
una etiqueta política, és el que es pensa molta gent que se
seunl a negociar, tal vegada, a la mateixa taula que nosaltres.
1 per una altra part, que pensam nosaltres?, que dic
nosaltres, que pensam persones que defensen una postura a
ultranr;a respecte de l'estat autonómic? Voste, tanmateix,
no ens volía donar l'autonomia, tanrnanteix aÍXó va sortir
perque havia de cobrir, una miqueta, el paper constitucional, pero tanmateix voste no s'ho creu i com no s'ho creu
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aquí estarem nosaltres per fer-lo cedir.
Les dues postures que, evidentrnent, són com totes les
coses, són simplificadores, són caricaturesques, qualque cosa hi ha d'aixó en aquesta situació, i seria una cosa important rompre-la, seria una cosa important rompre tant una
visió que les comunitats auUmomes són una mAquina de
gastar doblers de 1'8tat i de multiplicar funcionaris, corn
rompre la idea que no existeix una autentica voluntat política de fer un estat de les autonomies perque, la veritat
-com sempre- esta enmig.

Nosaltres creim, que futur ... ?; el que voldríem és l'escenari, com diria el Sr. Alexandre Forcades, a qui ti agrada
molt aquesta frase, l'escenari del futur; amb aquest escenari
del futur tots estam d'acord, ho ha expressat molt bé el portaveu socialista i també ho ha expressat el portaveu del
PSM i EEM, i jo diría que en aquest escenari futur les
qüestions serien de matfs, cap a un autentic autogovern; i
hem d'entendre que, de veritat, aquest escenari futur, nornés s'aconseguirll amb un pacte entre institudons, quines
institucions? El Govern d'aquesta comunitat autonoma, les
institucions d'aquesta comunitat autónoma, i el Govern
central de Madrid, per separat cada comunitat autónoma i
bilateralment.
S'ha de plasmar aquest final, l'escenari, s'ha de plasmar en una reforma de 1'8tatut, no en un article únic, en
una reforma de l'Estatut, si no és la que ha aprovat aquest
Parlament, dones, moll pareguda; una reforma en la qual cada estatut adeqüi la realitat sociologica, económica i cultural d'aquellterritori a un document institucional, i tarnbé
a aquest escenari futur -i acap perque vull parlar de finanr;ament- die, en aquest escenari futur, hem de reconeixer
que s'ha avanr;at de veritat en el tema del finan~rnent, per
que no ho hem de dir? S'ha avanr;at, perque és aro.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Morey, li prec que acabi, té el temps totalment esgotat.
EL SR. MOREY 1 BALLESTER:
GrAcies, Sr. President, i acap. Pero en aquest escenari
futur el finanr;ament ha d'esser un finanr;ament corresponsabilitzat amb la gestió de la recaptació i amb la gestió deis
tributs que els habitants d'aquestes illes passen a l'Estat espanyol. GrAcies. Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Morey. Té la paraula el Sr. President de la
Comunitat.
EL MOLT HONORABLE SR. PRESIDENT DE LA
COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons):
GrAdes, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Alllarg de
tot l'horabaixa hem debatut des de distintes óptiques alló
que un pacte pot donar de si rnateix; un pacte que, i aro ha
hem expressat tots, suposa fer coincidir volunta_ts a l'hora
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d'obtenir una finalitat, si aixó pot esser dificil entre aquells
que defensen postures diferenciades, admetin que per al
Govem que avui ha dut aquí aquesta comuDicació implicava també qualque mica de dificultat.
Un Govem de coalició entre dos partits poHties que
duia aquí una comunicació sobre un pacte autonómic, en el
qual hi han pres part tan sois determinades forces polltiques; aixó imposava dificultats per al grup que dóna suport
a aquest Govem a l'hora d'exposar la seva postura. El Govem vol agrair públicament a aquell grup, a aquells que
han sabut fer renúncia del seu dret d'expressar la seva opinió coincident a l'hora de signar el pacte i que haguessin
pagut fer i aportar arguments addicionaIs al fet pel Govem,
que hagin renunciat avui a fer-ho aOO i a aquells altres que
expressant una veu distinta han sabut estar a l'altura del
que les circumstancies aportaven.
Qualcú ha dit alllarg de l'horabaixa que havia d'haver
i que s'havien de considerar aquestes actuacions com una
qüestió d'estat, una qüestió que esta per damunt deis interessos particulars de tots i cada un deIs partits, jo agraesc al
grup que aOO ho ha fet i que conjuga eIs interessos d'un
partit de caire regionalista amb implantació nacional i un
partit nacionalista que va molt més enlhl amb els seus plantejaments en termes com aquests i que va per vies tam ambicioses com qualsevol de les que s'hagin pogut avui exposar aquí al llarg de l'horªbaixa, aqueixa renúncia perque
Balears ho mereixia. Moltes grAcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grAcies, Sr. President. Conelós el debat i d'acord amb el que preveu l'artiele 170 de Reglament de Parlament, s'obre un termini de 60 minuts perque eIs distints
grups puguin presentar propostes de resolució i perque
també hi hagi temps perque amb posterioritat es reuneixi
la Mesa del Parlament per qualificar-Ies, es reanudarA la
sessió a les 22'00 h. en punt d'avui vespre.
(Es reanuda la sessió a les 22'00 h.)

EL SR. PRESIDENT:
Es reanuda la sessió. Abans de passar a la defensa de
les propostes de resolució per part deis distints grups, vul
fer notar el següent.
Reunida la Mesa ha acordat no admetre a tnlmit per
incongruents amb el debat les propostes número 3 del
Grup Parlamentari MIXT i les números 8 i 10 del Grup
Parlamentari PSM i EEM. Al mateix temps' qualifiquam
com a de totalitat, és a dir, que impliquen rebuig, les números 4 i 5 del PSM i EEM, que seran, en qualsevol cas, les
que es votaran en primer lloc.
Per a la defensa de les propostes de resolució se seguirA el tom de menor a major; en conseqMncia, per fer la defensa de les propostes de resolució del Grup Parlamentari
MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL I JUAN:

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquest
grup parlamentari havia presentat cinc pro postes de resolució, ates que una d'elles no ha estat admesa per la Mesa,
dones, reduim la nostra intervenció a les propostes de resolució números 1, 2, 4 i 5; no és necessari estendre'ns molt
sobre aquestes per quant, i vostes aOO ho entendran també
perfectament, estan en congruencia amb el que hem exposat aquí en ocasió del debat que ha tengut lloc abans.
Nosaltres, quant a la primera de les propostes de resolució entenem que en aquest Parlament de les Illes Balears
és necessari que, en aquest moment i davant d'aquest debat
o d'aquesta presa en consideració, d'aquest pacte o d'aquests acords autonómies signats pel Govem de l'Estat i peIs
dos partits majoritaris d'implantació estatal, creim que és
oportú que aquest Parlament de les Illes Balears es reafirmi en la seva voluntat que la Proposició de Llei de Reforma de l'Estatut d' Autonomia per a les Illes Balears que va
aprovar aquesta mateixa Cambra el 29 de gener de l'any
1991 i que es va remetre posteriorment al Congrés de Diputats sigui aprovada per les Corts Generals.
En conseqüencia, creim que aquest Parlament, i ja passam a la segona proposta de resolució, té que rebutjar l'adopció de quaIsevol pacte autonómic que suposi la renúncía a la reforma de l'Estatut d' Autonomia tal com va esser
acordada per aquesta Cambra a la data esmentada.
Quant a la proposta de resolució que nosaltres tenim
numerada com la quarta, estimam que és perfectament assumible, fins i tot peIs qui defensen l'adopció o la presa en
consideració d'aquests acords autonómics per quant, pel
que fa referencia a la millora del finan~ment, entenem que
aquest Parlament de les Illes Balears hauria d'instar el Govem de la ComuDitat Autónoma que la millora de finan~
ment obtinguda mitjan~nt el pacte autonómic es reflecteixi també en una millora a les dotacións de les transferencies de competencies quan passin als consells insulars; bé,
si són transferencies ja passen als consells insulars.
Finalment, seria oportú també que quedlls palesa la
voluntat d'aquesta Cambra a instar el Govem de la Comunitat Autónoma que informlls puntualment al Parlament, a
aquest Parlament, de totes i cadascuna de les negociacions
que mantengui en el si de les distintes conferencies sectoriaIs que preveu el text dels acords autonómies.
Aquestes són les pro postes de resolució que hem elaborat eIs membres del Grup Parlamentari MIXT i per a les
quals demanam el suport deIs grups d'aquesta Cambra.
Moltes grAcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grAcies, Sr. Vida!. Grups que volen fixar la seva
posició en relació amb les pro postes del Grup Parlamentari
MIXT? Pel Grup Parlamentari PSM i EEM, té la paraula
el Diputat Sr. SampoL
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gnlcies, Sr. President. Aquestes propostes de resolu-
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ció suposen una sintonia amb les nostres, especialment les
números 1 i 2, quant que volen refermar la voluntat del
Parlament de les Illes Balears plasmada a l'acord de gener
del 1991, creim que aquell acord és perfectament valid, és
el que més s'ajusta a la Constitució i, en conseqüencia, és el
que nosaltres també defensam; per tant, les votarem a favor.
Quant al punt quatre, quant que implica un reconeixement de la millora del finan~ment i, com explicarem més
endavant amb la defensa de les nostres propostes de resolució, queda cIar al nostre entendre que no existeix aquesta
mmora de finan~ment quant que consagra la injusticia del
finan~ment autonomic de la nostra comunitat, no li podrem donar suport.
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ment a les delegacions de gestions.
Ho entenem en aquest sentit i en aquest sentit creim
que podem donar suport, amb aquests matisos, a aquesta
tercera proposta de resolució del Grup Parlamentari MIXT.
Pel que fa referencia a la quinta proposta de resolució,
obviament també li donarem suport, creim que la Cambra
ha d'estar perfectament i puntualment informada de totes
les negociacions que hi hagi i en aquest sentit el nostre
grup, per tant, li donara suport; és a dir, la nostra postura
és la mateixa que hem mantingut sempre, continuam amb
la mateixa politica autonómica que teníem i, per una altra
banda, donarem suport als punts concordants que tenen els
nostres grups. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Valenciano.
EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
Sr. President, Srs. i Srs. Diputats. El nostre grup parlamentari té, com saben vostes, punts de coincidencia, en
aquest cas amb el Grup Parlamentari MIXT i també té
punts de discrepancia, que també vostes coneixen, amb el
mateix grup parlamentario La nostra postura, referent a la
política autonomica, és ben clar i pales que ha estat diferent de la que té en aquests moments el Grup Parlamentari
MIXT, no des d'avui sinó ja des de fa bastant de temps, el
nostre grup parlamentari des de sempre ha defensat la política d'un pacte autonomic, d'uns acords autonomics, vostes
en aquest moment rebutjan frontalment aquesta política,
per tant, nosaltres, obviament, com supos entenen, no els
podem donar suport ni a la primera ni a la segona resolució.
Pel que fa referencia a les altres dues resolucions que
hi ha, la quarta i la quinta, hem de dir de la quarta que celebram que el Grup Parlamentari MIXT s'hagi posat d'acord perque hi havia qualque membre que deia concretament que aquest sistema nou de finan~ment no havia millorat en absolut res, els altres dos deien que sí i finalment
veim que consideren que, efectivament, s'ha obtingut una
millora de finan~ment.
El que passa és que tal vegada hauríem d'explicar una
mica més aquest quart punt perque no queda del tot clar, i
no queda del tot clar en el següent sentit: es diu que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la Comunitat
que la millora de finan~ment obtinguda, mitjan~nt el
pacte autonómic, mitjan~nt el pacte autonomic jo crec
que la millora de finan~ment sera mitjan~nt el nou sistema de finan~ment, no és mitjan~nt el pacte autonomic,
mitjan~nt el pacte autonomic vénen altres competencies
pero, en el cas que se substituís, perque seria coherent posar mitjan~nt el nou sistema de finan~ment es reflecteixi
en una rnillora a la dotació de les transferencies de competencies als consells insulars, en aquest cas transferencia de
competencia als consells insulars només n'hi ha una, que és
en materia d'urbanisme; jo m'imagin que s'ha de referir
també, aquí es vol incloure, d~ qualque manera, in~irecta-

Gracies, Sr. Valenciano. Abans de continuar, vull fer
notar que el debat de les propostes de resolució esta previst
de la següent manera, tal com es va acordar a Junta de Portaveus, és a dir, en primer lloc, el grup proposant fa la defensa de les propostes de resolució i els altres grups es limiten a fixar la posició sense obrir debat en relació amb la
qüestió.
Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el Diputat Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Gracias, Sr. Presidente, para fijar posturas respecto a
las propuestas del Grup Parlamentario MIXTO, lógicamente no podemos apoyar la primera y la segunda; la segunda porque es un rechazo frontal a este pacto que a nosotrCls, como ya hemos dicho desde el grupo y como ha dicho el Presidente del Gobierno es un pacto positivo o que
consideramos que es positivo y por consiguiente no podemos aceptar este rechazo.
En cuanto al mantenimiento del Estatuto, de la propuesta de reforma de Estatuto, lógicamente tampoco podemos apoyarla en este momento porque eso es ir en contra
del procedimiento establecido en los acuerdos autonómicos; en ellos se prevee que las transferencias de las competencias que se contienen en esos acuerdos se harían primeramente mediante una ley orgánica que, inmediatamente
después de ser aprobada y de entrar en vigor, daría lugar a
la incorporación, promovida por los partidos firmantes, de
la ampliación de competencias en una reforma de Estatuto
de Autonomía; por consiguiente és lógico pues que empecemos por dar ese paso, éste es un paso importante y lógicamente, como digo, debemos empezar por dar ése.
La propuesta número cuatro, ya el Sr. Valenciano yo
creo que la ha despojado de cualquier contenido que pudiera aparecer como positivo en ella, realmente no hay más
transferencia que la de en materia de urbanismo y la de habitabilidad y, lógicamente parece ahora un poco insólito esto que se propone aquí o que nos propone aquí el Grupo
MIXTO en la propuesta número cuatro que después, también en parecidos sino en iguales términos, nos hace el
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Grupo PSM i EEM.
La consideramos fuera de contexto, de hecho nosotros
tenemos una propuesta concreta que tiende a la mejora de
la financiación de ayuntamientos y de consells, y que especifica claramente o trata de especificar claramente que en
los acuerdos autonómicos y en la mejora de la financiación,
mejor dicho, de la Comunidad Autónoma no se contiene
específicamente una mejora de la financiación de los consells insulares ni de los ayuntamientos. Por consiguiente,
nos parece, como digo, una propuesta carente de sentido.
Si de lo que se trata es que en el futuro y una vez traspasadas otras competencias las dotaciones de esas competencias que, en todo caso, serían eventualmente mejores se
traspasasen en mejores condiciones eso es evidente, pero
esto me parece, sinceramente, que es hacer rayas en el mar,
esto se concretará en esas competencias que se traspasen.
En cuanto a la última propuesta, no tenemos inconveniente, la número cinco, en votarla a favor aclarando que
los términos en que está redactada dicen que se informe
puntualmente a esta Cámara de todas y de cada una de las
negociaciones que se mantengan; estamos de acuerdo en
que se informe de todas y de cada una de las negociaciones
pero queremos entender con esta propuesta que lo que se
pretende es que, de una forma global y cuando haya, porque lógicamente se preveen aquí muchas conferencias sectoriales, seguramente muchas reuniones, pues que puntualmente el Gobierno vaya dando cuenta en su conjunto de
esas negociaciones; nos parece bien, y nó sólo nos parece
bien, sino que además nos parece una cuestió óbvia.
Así pues, apoyaremos este punto número cinco de esta
propuesta de resolución del Grupo MIXTO. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. González i Ortea. Passam a les propostes
del Grup Parlamentari PSM i EEM. Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas.
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Gracies, Sr. President. No ha d'estranyar que el Grup
del PSM i EEM presenti pnlcticament un rebuig a la totalitat, tant al sistema de finan~ment acordat pel Consell de
Política Fiscal com a l'acord autonomic subscrit a Madrid
dia 28 de febrer del 1992 pel Govern de l'Estat, Gobierno
de la nación, diuen en nacionalista, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular.
~

Pero volem deixar també ben clara la constatació, voldríem que el Parlament de les Illes Balears constatas que
nou anys després d'entrar en vigor l'Estatut d'Autonomia,
el mes de mar<;: de l'any 1983, s'ha esgotat el debil impuls
autonomic sorgit en aquell momento
Estam d'acord que esdevé urgent desbloquejar aquesta
situació i que cal obrir una nova etapa d'avan<;:. perque des
d'un grup parlamentari que ajunta consideració d'esquerres
amb una consideració també ideologicament lligada als in-

teressos nacionals dels nostres pobles, és evident que entenem l'autonomia com un procés que no acaba, un procés
que no es pot ultimar, que no té un Hmit definitiu; i és que
la mateixa Constitució Espanyola en la seva ambigüitat, a
la qual es referia com un merit, com una virtut, el portaveu
d'UM fa una estona, el portaveu d'UM-PP, és evident que
permet, una volta assumit un escaló, arribar a un altre i
continuar avan~nt, perque l'autonomia, Sres. i Srs. Diputats, no acaba mai.
1 en aquest sentit la passa que se'ns proposa avui amb
l'acord autonomic subscrit a Madrid, és una passa que jo
consideraría gaire bé, si em permeten fer aquest bot, una
passa leninista, allo de dir que feim una pass a endavant pero que després en feim dues endarrera, és un mal acord; és
un acord que, a més a més d'arribar tard, arriba tard perque
s'hauria d'haver prodult en el mateix moment de l'aprovació de l'Estatut a través de l'article 150.2 de la Constitució
Espanyola, lleis organiques, a<;:o sí que era possible en
aquell moment, ara, la mateixa Constitució, article 148.2
permet la reforma, han passat nou anys, no cinc, nou, i en
conseqMncia consideram que la reforma és l'única solució
jurídicament solida que permetria avan~r aquesta passa
que, sense dilacions, s'ha de produir en el Congrés de Diputats.
1 per que? Perque el Parlament de les Illes Balears ja
l'ha aprovat, dia 29 de gener va prendre una iniciativa legislativa, es cert que erem a rany 1991 pero heIÍl d'entendre
que les paraules que es donen en aquest Parlament, llevat
d'una abstenciÓ que hi va haver del Grup SOCIALISTA,
les paraules no són paraules -perdó per la caricatura- dels
indis sioux que referien als blancs, els blancs parlen amb
llengua de serp, amb llegua bífida i menteixen, per tant.
Som conscients també que la política de¡nocratica es
pacte i pacte implica negociació, el que passa és que el pacte que avui se'ns propasa per a nosaltres queda, evidentment, molt curt.
El President de la nació, és a dir, el president nacionalista Felipe González, quan va regressar de la Xina, una vegada va dir, gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones; aquest era un pragmatisme molt xines, aquest
pragmatisme, aquest possibilisme el veim instal-lat aquí,
pero no és ni gato blanco ni gato negro, es gato pardo, el
príncep de Lampedusa diu a la novel· la ¿y el gato pardo? Si
no volem que res canviY cal fer canvis succesius i el pacte
autonomic em sembla que segueix la filosofia del príncep
de Lampedusa.
El punt cinque, ja veim, Sres. i Srs. Diputats, que avanen les propostes de resolució, proposa també el rebuig
dels acords de política fiscal i financera, del Consell de Pol1tica Fiscal i, per que?, sencillament perque són, al nostre
modest entendre, com ha dit el portaveu del grup, Mateu
Morro, en aquest debat, són anticonstitucionals, no ho ha
dit ell pero ho dic jo ara, per que? Perque no res ponen al
principi de suficiencia i com que no res ponen al principi de
suficiencia s'han de denunciar.
~m

Jo vull recordar que el Govern de les Illes Baleras, en
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una assenyada, estranyament assenyada,

perqu~

en aquest

cas ho era, resposta que dia 20 de setembre de 1'any 1991
donava el ConselIer Alexandre Forcades i Juan a una pregunta de Sebastia Serra sobre les gestions del Govern per
aconseguir un millor financ;ament per a la Comunitat Autónoma, assenyalava quines eren les bases, els criteris, per
aconseguir aquest principi de sufici~ncia, recursos a repartir, criteris de repartiment, percentatge de participació, no
els explicaré, perqu~ no tene temps, peró em remet a
aquesta resposta que assenyalava una filosofia, una línia
d'aetuació que no s'ha seguit, i com que no s'ha seguit ho
denunciam, ho deim sense cap ambages, sense p~ls a la
llengua i sense cap por que ens tatrin que no comprenem
les raons d'estat; les raons d'estat, s'ha dit mil vegades i almenys des de l'esquerra, quan no són raonables no són aeceptables.
Per tant, instam, a més a més, el Govern de les Illes
Balears que no retiri el reeurs d'inconstitucionalitat que va
plan tejar en el seu dia, precisament per aques18 principis, a
la Llei de Pressupos18 Generals de 1'Estat, si no record malament era l'any 1987, i amb aquestes també tates les seves
accions derivades; si no feim a~ donam un mal exemple de
coher~ncia política, alIó que era bo fa quatre anys po18er
no és bo ara, quan n'han passat ja nou des de l'entrada en
vigor de l'Estatut; el que passa és que l'Estatut d'Autonomia deia unes coses, deia uns conceptes que no s'han tradu'ít en fe18 i, en conseqü~ncia, una llei orgAnica de I'Estat,
incomplerta en mol18 aspectes, dones, s'ha de denunciar, s'ha de dir.
El punt set~ es ratifica, per tant, amb unes resolucions
aprovades en aquesta cambra relatives al debat de financ;ament de la Comunitat Autónoma. Jo els podria referir, relatar, peró no tene temps, vost~ no tendran dificultat per
accedir a aquest coneixement, al but11etí oficial que els publica peró, em creguin, que si van mer~ixer en el seu moment, l'any 1988, acord gairebé ullllnim d'aquest Parlament,
per quin motiu, ara -repetesc- quines circumst:lncies han
canviat per fer-Ios ara invAlids i inútils?
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el Govern que qualsevol millora en el financ;ament que es
produeixi, nosaltres no som tan obceca18 per no recon~ixer
que financ;amen18 addicionals, vía dadives, que s'han produit per arribar a acords, no siguin, óbviament, suma -el
que passa és que molt insuficient-; i si hi ha suma i si hi ha
millora en el sistema de financ;ament, la Comunitat Autónoma de les Illes Balears ha d'assumir el principi autonómie que l'autonomia ha d'arribar, perqu~ sigui efica~ i efectiva, als ajuntamen18 i als consells insulars.
Per tant, demanam que les dotacions de financ;ament
inerementades no acabin mai en aquest nivell i arribin a les
corporacions locals, que és el nive11 més próxim al ciutada
com vost~ saben.
En definitiva, aquest debat s'ha produIt entre una mena d'esquizofr~nia entre el desig i la realitat, el desig d'anar
més enlIA i una realitat que ens té, ens té no, té al Govern
de les Illes Balears fermat, amb 11a~s, de peus i manso
Pensam que trenta-tres enormes compet~ncies no seran -prec al Diari de Sessions que posi enormes entre cometes- no seran un entrebane perqu~ els ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes no continuem reclamant un avenr; en
el procés autonómic que, de cap manera, pot quedar liquidat i pot quedar frenat per aquest acord.
Sres. i Srs. Diputa18, sabem que som minoritaris en
aquesta Cambra peró esperam d'una reflexió molt més serena i de cap al futur, que els acórdS que aVüi es pienen no
siguin una hipoteca, un 11ast, un ferro, una ancora, d'aquesta nau que fa aigües per to18 els costa18, d'altra banda, a la
nostra autonomia. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gn\cies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions; pel
Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

1 bé, som al punt número vuit i ellligaré amb el número 10. La Mesa del Parlament, amb un criteri que nosaltres
acatam peró que diseutim ...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. López i casasnovas, el punt vuit no entra dins la
defensa de les propostes de resolució, li prec que en prengui nota.
EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOVAS:
Gnlcies, Sr. President, ho tenia marcat en roigo Parlant
d'expolis financers, parlant d'expolis patrimonials, hem de
parlar també dels expolis que s'han produU en aquesta comunitat autónoma en altres mat~ries, com sigui que no
m'hi pue referir, esto es Zambia, esto es Zambia, vost~ saben que em referese al nombre de caps de llit per habitant
a les Illes Balears.
El punt número nou, i acap, Sres. i Srs. Diputa18, insta

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputa18. Fixam la
nostra postura de suport, en general, a les propostes de resolució que presenta el Grup Parlamentari PSM i EEM per
quant, si bé s'estenen molt més que les nos tres quant a la
motivació de cada una de les propostes de resolució, coincideixen tant les números una, dues, tres, fins i tot la quatre,
a pesar que nosaltres no ho deim de la mateixa manera a
les nostres una i dues.
Quant a la proposta número cinc, jo voldria ter notar,
no obstant aixó que sí, perqu~ ho hem dit, i crec que ho
hem dit to18 els que integram el Grup MIXT d'una manera
o de l'altra, amb més o amb menys consideracions, peró
que consideravem que respecte de l'aspecte de financ;ament
s'havia avanc;ant qualque cosa; és a dir, com nosaltres d~
iem a la nostra proposta número quatre, la millora, no vol
dir que la consideremen suficient i, per tant, no hi ha tampoe cap inconvenient a donar suport a la proposta de resolució número cinc, per quant diu que no fa efectius aquests
acords de política fiscal i financera, l'aplicació d~l principi
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constitucional de sufici~ncia financera.
Quant a la proposta número sis, creim que fins i tot,
tal vegada, el grup majoritari ti donarA suport, nosaltres,
naturalment, no tenim cap inconvenient a instar el Govern
que no retiri aquest recurs d'inconstitucionalitat i, per tant,
lambé ens adherim a aquesta proposta.
Finalment, creim que tot el que sigui ratificar-se, que
quedi cIar, les decisions o les resolucions que aprova aquesta Cambra són una política de coher~ncia, és un exercici de
la coherencia i, per tant, a la proposta número set no tenim
cap inconvenient com hem dit abans, quant a les que han
estat ademeses per la Mesa, cap inconvenient a donar suport a totes les propostes de resolució del Grup Parlamentari PSM i EEM i, conseqüentment, per acabar, la número
nou que és la que insta el Govern de la Comunitat Autonoma que qualsevol millora de finan~ment, podríem pensar
que també deixen entreveure que es pot produir aquesta
millora de finan~ment, es tradueixi també en un millorament a la dotació, al finan~ment deIs consells insulars i de
les corporacions locals que, en realitat, la número quatre
nostra, que si parlavem de pacte autonomic ha d~iem en
sentit gen~ric, a pesar que ho han posat en majúscules, perqu~ sinó haguéssim fet menció als acords autonomies, volíem dir un pacte autonomic de millora de finan~ment.

És cert que hi va haver una manifestació del Parlament
de les Illes Balean; quan va aprovar un text de la reforma
de l'Estatut, pero la historia ha passat, no estam en el mateix moment que quan es va produir aquella votació i és
evident que aquests acords, signats per dues forces polítiques que representen dins aquesta Cambra -ho tenguin
present- més del 88% de la representació legítima deis pobIes de les Illes Balears dins aquest Parlament i que, per
tant, esta absolutament legitimat, si així es manifesta el
Parlament, per reconduir aquesta situació i donar Uum verda, manifestar el seu suport a uns acords que han fixat, que
han signat les forces majoritAries legItimes d'aquest Parlament.

Per tant, la valoració negativa, no la podem compartir;
i li diré més, Sr. López i Casasnovas, tampoc no ha estat
compartida per Esquerra Unida mateix, a Madrid, quan en
el moment que es va con~ixer el text d'aquest acord, un
membre d'Esquerra Unida va dir al Sr. Eguiagaray, ¿qué
queda del Estado? Evidentment en queda molt, de l'Estat,
pero hem d'esser coherents, hem d'esser realistes i cree que
la manifestació de donar suport a aquests acords autonomies i al nou sistema de finan~ment, no fa més que refrendar una passa que de manera massiva aquest Parlament
considera positiva per al nostre poble.
EL SR. PRESIDENT:

Quant a

les_transfer~ncies

volíem dir cIarament, futures transfer~ncies, no les que hi ha fetes, dones, també amb
aquesta perspectiva de futur quant a la millora de finan~
ment deis consells insulan; i de les corporacions locals de la
nostra comunitat autonoma estam completament d'acord.
En resum, repetim i reiteram el nostre suport a les
propostes de resolució del Grup Parlamentari PSM i EEM.
Moltes grAcies. EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Per fixar la posició del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Pons i
Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Sn;. Diputats. Amb motiu deis
acords auto no mies i del nou sistema de finan~ment autonomic per al període 1992-1996, de 28 de febrer del 1992,
el Grup Parlamentari PSM i EEM obre les seves pro postes
de resolució amb una valoració negativa que nosaltres no
podem compartir.
No creim ni que s'hagi esgotat l'impuls sorgit quan va
entrar en vigor l'Estatut, no creim que sigui urgent desbloquejar el desenvolupament autonomic perqu~ aquests acords signifiquen una gran passa endavant i que, per tant, el
bloqueig no existeix, i que si hem d'obrir una nova etapa es
per donar suport a aquests acords autonomics, els quals
signifiquen una millora del finan~ent i una passa molt
important, una passa molt positiva quant a l'increment del
sostre competencial de la Comunitat Autonoma de les
Balears.

mes

Sr. Pons, procuri fixar posició i no obrir debato
EL SR. PONS 1 PONS:
SI, Sr. President. Tema de la reforma de l'Estatut que
es planteja al punt dos i a l'apartat tres, en el sentit d'instar
que es tramiti sense dilacions; la reforma de l'Estatut creim
que ja estA absolutament en via morta i que, per tant, manifestacions d'aquest Parlament, que insisteixen que aquesta
és la via, van en contradicció frontal amb el que avui, de
manera massiva, pensa aquest Parlament.
El punt quart torna a esser una altra manifestació, un
judici de valor, que els acords autonomies de 28 de febrer,
no sé per qu~ han d'esmentar el Govern de la nació, el
PSOE i el PP en casteUA, crec que és un mal ús de l'idioma,
pero ho deix estar, diu no sastisfan les necessitats d'autogovern de les Illes Balears; bé, jo crec que hem d'esser conscients que la voluntat d'autogovern de les Illes Balears es
manifesta en lloes molt diferents, a les Corts Generals hi ha
una representació del nostre poble, el qual també esta representat.
Aquest Parlament, avui, si manifesta el seu suport a
aquests acords és evident que manifesta quina és la voluntat avui, quina és la via que vol el nostre poble de cara a
millorar el nostre finan~ment i a millorar els sostres competencials de la Comunitat Autonoma de les Illes Balean;;
entre altres coses perqu~ estA bé que s'invoqui l'artiele
148.2 de la Constitució pero que és igualment vigent l'artiele 150.2 de la Constitució.

1 jo crec, en aquestes altures, al marge de voluntarismes i de manifestacions que es fan aquí, que no no satisfan
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les necessitats d'autogovem de les l11es Balears, és cert que
no hi ha cap persona de les Illes Balears que tengui seny
que pugui negar que un gran increment competencial, com
el que aquí es planteja, i una millora del finan~ment autonomic és una passa absolutament positiva.
El tema de rebutjar els acords del ConseH de PoHtica
Fiscal i Financera, perque no fan efectiu el principi constitucional de suficiencia financera, creim que no ha estat suficientment explicat, nosaltres creim que és una miHora positiva i que, per tant, se li ha de donar suport.
Per tant, en definitiva, Sr. López i Casasnovas, nosaltres no donam suport als punts que he relatat, hi ha altres
punts que crec que estan una miqueta introdults aprofitant
el debat parlamentari, com puguin esser el punt nou, al
qual sí que li donam suport i, per que no?, si hem de millorar el finan~ment deis consells insulars i de corporacions
locals, qui es que es podria oposar?
En resum, ti voldríem dir, per fixar i per tancar amb aixo la nostra posició davant el plantejament del Grup Parlamentari PSM i EEM, que el canvi que avui es planteja aquí
no és un canvi per mantenir una situació, vostes ha saben
millor que nosaltres, és un canvi per millorar i aquí no hi
ha Ancores, la nau de les l11es Balears -esperem que amb
bona fortuna- va per la mar a veles desplegades; amb més
dOblers, amb moltes més competencies és evident que po:
drem tenir una navegació feli<" si hi ha navegació feli~, en
tot cas ja dependra de com es -govema a les Illes Balears
amb més recursos economics i sobre unes arees competencials que són un repte positiu per a aquest Govem de les 1Hes Balears.
Pero el balan~ és positiu i, per tant, rebutjam d'una
manera rotunda els judicis negatius que, en definitiva, són
un intent desesperat per qualificar negativament una cosa
que de manera absolutament majoritaria aquesta Cambra
creu que és una gran pass a endavant per al Parlament, per
a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la
paraula el Diputat Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Anunciamos nuestra posición, que es la de no apoyar ninguna de las propuestas del
Grupo del PSM i EEM.
Yo no estoy por términos tan poéticos y tan náuticos
como los del portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, esto de que avanzamos por el Mediterráneo con
velas desplegadas y al viento, yo la verdad creo que, simplemente, por lo que nosotros estamos en desacuerdo con estas propuestas es porque pisando con los pies en el suelo,
siendo sensatos, razonables, pragmáticos, políticos en definitiva, creemos y así reiteradamente lo hemos manifestado
durante esta tarde q~e esto es un paso su~tancial adelante,
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un buen paso adelante que desbloquea una situación, que
ustedes mismos dicen que se ha agotado el impulso surgido
de la entrada en vigor, se había agotado, esto da un nuevo
impulso realmente.
Creemos por consiguiente, muy lejos de lo que ustedes
pintan aquí, en el conjunto de las propuestas que los acuerdos autonómicos, los acuerdos de traspaso de un montón
de nuevas competencias y pronto tendremos ocasión si, como es de esperar, los acuerdos se cumplen, de discutirlas
aquí, en este Parlamento, tendremos mucho más que discutir por cierto.
Tenemos, también, una mejora sustancial en la financiación, que no es la que queremos ni la que quisieramos ni
la que desearíamos para esta comunidad pero que tampoco, de ninguna manera, podemos aceptar que sea un paso
atrás o algo negativo en el discurrir de nuestra andadura
autonómica; hay alguna otra propuesta, por ejemplo ésta
de que no se retire el recurso de inconstitucionalidad, que
no se ha retirado; pero realmente hay otra similar a la que
antes decta del Grupo MIXTO que, básicamente, en el fondo, con lo que quiere decir estamos de acuerdo pero que
nos parece que está mal expresada; si las nuevas competencias vienen con nuevas dotaciones y si las competencias actuales mejoran su dotación, en el momento en que se pasen
a los consells insulares es evidente que se pasarán con mejor dotación.
Por consiguiente, hay propuestas de éstas que podrían
quizá sacarse del contexto y decir, pues bueno, les podemos
aprobar alguna al grupo; realmente, yo sinceramente creo,
yes la opinión generalizada de nuestro grupo, que no, porque el planteamiento que hacen es un planteamiento absoluta y radicalmente distinto del que hacemos nostros. Desde luego sin poesía pero, insisto, con realismo. Gracias, Sr.
Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Diputat. Sr. López i Casasnovas, ti don un
tom de contradicció de cinc minuts en relació amb la intervenció que ha tingut el portaveu del Grup SOCIALISTA,
el Sr. Pons.
EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:
GrAcies, Sr. President, i molt amablement vull dir que
aquest portaveu no ha discutit la legitimitat de canviar posicions, és més, crec que forma part d'un sistema democrAtic, després d'analitzar situacions, canviar, corregir, si fa falta, fer bordades o fer doges, les metAfores marineres no me
les he inventat jo, les ha comen~t a fer el Sr. President
parlant deis vents que bufen contraris.
Pero jo sí que els voldria dir amb tota serenitat que
avui hem tingut un debat probablement molt buit de contradiccions, hi ha hagut una gran unanimitat en aquesta
Cambra, una gran unanimitat a acceptar acríticament, i dic
acríticament perqu~ no hi ha hagut respostes concretes a
les qüestions, a les acusacions, que el portaveu del Grup
PSM i EEM ha fet en materia de finan~ment, en materia
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de sos tres competencials, és a~ el que haunem volgut d'aquest debat i no una esp~ie de tinta de calamar, cortina de
fum, per obviar l'aut~ntica dimensió del pacte autonomic
que avui se'ns proposa que, per a nosaltres, repetesc, és
Ampliament insuficient i han estat els nostres arguments
suficientment expressats o almenys han estat expressats i
no n'hem sentit, de r~pliques d'altra banda, hem sentit desqualificacions, que és diferent.
Per a mi és desqualificatori dir que les persones que
tenguin seny no rebutjaran a~, no rebutjaran el pacte, jo
cree que té seny la persona que creu que ha d'acceptar
aquest pacte perqu~ accepta els pragmatismes, la sensatesa,
el vol ras de la poUtica quotidiana; i té seny aquell que, assumint la memoria de les coses que han succeH aquí dins
mateix diu, senyors, vost~ canvien sense explicar pro u, sense analitzar prou bé o almenys sense explicar-ho, perqu~ ho
fan, fora que hi hagi raons poderoses que es tirin en paracaigudes i a Madrid estan.
És un canvi per millorar, s'ha dit; bé, el que li explic jo
és que no és un intent desesperat per justificar res, la nostra interveneió, les nos tres resolueions vénen a fixar postura i a dir que en aquesta Cambra almenys hi ha un grup que
comparteix d'altra banda alguns plantejaments amb diputats del Grup MIXT que no estA per aquesta labor, no estA
per fer aquest cove pIe de forats, que no pot recollir -repetese- l'aigua clara del que hauria d'esser l'autonomia a les Illes Balears.

Sres. i Srs. Diputats, Sr. DamiA Pons, des del més estricte respecte, li deman que el tengui també als nostres
plantejaments i que si feim debats els facem posant damunt
la taula quines són les trenta tres compet~neies autonomiques, de quina manera la Comunitat Autonoma fan\ una
via de participació a les polftiques d'estat perque les autonomies són estat, quin paper bAsic tendran els ajuntaments
en l'elaboració d'aquestes polltiques perqu~ els ajuntaments són estat.
I parlant -i acap, Sr. President- de l'aHusió que s'ha fet
a una persona d'Esquerra Unida que va tenir aquesta opinió falaguera de dir que amb trenta tres compet~ncies tan
escasses i endemés donades per vía delegació desmuntAvem
I'Estat, jo erec que aquesta persona no ha d'esser ni d'esquerres si analitza les coses d'aquesta manera, jo li vull dir
que també persones de rArea socialista o modestament i
honestament socialistes m'han manifestat, més d'una vegada, que l'any 1982 el PSOE defensava el principi d'autodeterminació deis pobles de l'Estat i bé, els documents són
aquí, el que pass a és que canviar de postura en aquest país
nostre tan pragmAtic, tan sensat, tan polltic en el pitjor sentit de la paraula, lamentablement és una realitat massa
quotidiana, lamentable.
EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Diputat. Passam a la defensa de les propostes del Grup Parlamentari SOCIALISTA Té la paraula
el Diputat Sr. Obrador.
EL SR. OBRADOR I MORATINOS:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Primer voldria fer
una advert~ncia i és que a la número u hi ha un error en
una paraula concreta, la qual canvia un poe el sentit del
que vollem dir i que és on diu perqu~ s'estableixi, després
de PSOE diu el PP el passat dia 28 de febrer, perqu~ estableixen una definició, deia correcta, ha d'esser concreta, del
desplegament de11'1to18.
Des del nostre diseurs per defensar els acords autonomies manifestAvem que era un camf a seguir i que no sois
era un punt d'arribada i, per tant, des d'aquesta idea van les
nos tres propostes, perqu~ creim que el que hem de fer dins
aquest nou període, i ja s'ha dit dins aquesta Cambra repetides vegades, és configurar i establir els mecanismes que
s'apuntaven per refon;ar aquest estat de les autonornies i
per donar cohesió interna a la nostra autonomia.
Per aixo hem parlat de düerents temes i hem marcat la
nostra voluntat amb aquesta lleialtat institucional de qu~
parlavem, de refon;ar tot allo que signifiqui augmentar les
cotes d'autogovern per a la nostra comunitat; i aixo, aixf
mateix, com ho f~iem al discurs de l'estat de la Comunitat,
quan manifestavem aquells punts on ens comprometíem seriosament els soeialistes de les Illes Balears a defensar fins
que arribAs un mare competencial adequat a aquesta capacitat d'autogovern, aixf mateix, ara ho volem fer amb una
passa més i amb aquestes pro postes, per aconseguir una s~
rie de lloes, d'espais o d'escenatis, on creim que s'ha de desenvolupar la nostra autonomia.
El primer de tots és la pro posta que volem expressar
que aquests acords autonomies són una assumpció de noves compet~ncies pero que endemés és el refor~ment d'una cohesió interna entre les düerents comunitats autonomes i, per tant, també és un perfeccionament del propi funcionament de l'estat autonomic:
Creim que aquesta definició i aquesta proposta de resolució emroarquen tot el debat d'avui horabaixa, pero endemés volem manifestar la nostra voluntat que a l'hora de
les transfer~ncies de les compet~ncies que ha de rebre
aquesta comunitat, es tengui en compte molt bé el seu finan~ment i perqu~ es basin en els principis de sufici~ncia i
de solidaritat, que després no ens duguin, dins el mare de la
nostra Constituci6, a llamentar una mala negoeiaei6. En
aquest sentit sí que volem manifestar, amb aquesta proposta, no sois una voluntat d'aquest Parlament sinó també una
voluntat del nostre grup parlamentari de treballar perqu~
aixo sigui aro.
Volem manifestar també que no ens podem quedar
aturats amb el tema de la millora progressiva de les dotacions financeres de la nostra comunitat, sinó el que s'ha
obert amb la signatura de l'acord del Consell de PoUtica
Fiscal i Financera signifiqui també un esfor~ de cara al futur per consolidar i perqué aquest finan~ment es millori
per a la nostra comunitat.
Al punt quart, a la quarta proposta, el que volem marcar és que hem de treballar per a aquest fans d'anivellació
deis serveis públies fonamentals; creim que no significa tenir una comunitat rica o una comunitat amb un alt fndex de
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renda, vol dir que tenguem els recursos o aquells medis, o
aquells serveis públics fonamentals que ens pertoquen amb
aquesta solidaritat de les diferents comunitats; creim que
en molts aspectes la nostra comunitat esta endarrerida i
que, per tant, hem d'anar en aquesta Hnia, en aquest fons,
que realment garanteixi agafar tots un mateix nivell en
aquest serveis fonamentals, perque ens permetin, de cara al
futur també, aquesta necessaria corrresponsabilitat fiscal de
la nostra comunitat dins el marc de 1'Estat, i que realment
garanteixi una responsabilitat no soIs d'administrar uns doblers sinó també de recaptar aquests doblers juntament
amb 1'Esta1.
1 com a darrer punt, nosaltres entenem que hem d'atendre, i aOO demanam que també es treballi en aquest tema, i que aquest Parlament es manifesti en allo que seria
un equilibri del finan<;(ament per capita, és a dir, s'ha avan<;(at en aquest tema pero creim que hem d'avan<;(ar més en
aquest tema perque aixo pot significar, per a totes les comunitats autonomes d'un mateix nivell competencial, també una redistribució més justa dins la necessaria solidaritat
entre les comunitats.

Aquestes propostes de resolució que presentam volen
esser 1'expressió de lOt el discurs que hem intentat fer, on
manifestavem que els socialistes de les Illes Balears estam
disposats a seguir aquest camí endavant per sobre d'interessos partidistes i aconseguir aquelles cotes d'atogovern que
en aqueix moment creim que necessitam, substancialment
per fer fiont al nostre futur, p6r donar aquesta garantia als
nos tres ciutadans, d'un govern efica~ i d'un govern que resoleix els seus problemes, aoo com també de les institucions, consells i ajuntaments, que se sentin protegits solidariament també pel Govern d'aquesta comunitat i pels recursos d'aquesta comunitat de cara a complir aquells treballs i aquelles metes que han de complir de cara al ciutada, directament.
1 perque tot aixo es faci dins aquest necessari diMeg
institucional, compartit amb totes aquelles associacions
que, defensen i respecten els interessos deIs seus afiliats, de
les seves organitzacions i dels seus estatuts, ens puguem
trabar que construim aquesta comuniat que tots desitjam,
amb una cota d'autogovern que hem demanat i que hem de
demanar cada dia perque es faci realitat aquesta autonomia
plena, aquesta capacitat d'esser un poble dins un estat on
la nostra personalitat, les nostres peculiaritats siguin respectades, perque nosaltres també ajudam que es respectin
les deIs altres. Moltes gracies.
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fet, les propostes de resolució que es duen aquí són conseqüencia del debat i, evidentment, des d'una optica nacionalista, no podem admetre de cap manera que el Parlament
assumeixi els acords autonomics de Madrid, o sigui, el Pacte "Madrid-nomic" que he dit durant la intervenció, perque
precisament ens impedeix, pretenen impedir que arribem a
tenir un nivell d'autonomia que tenen altres comunitats autonomes de 1'Estat espanyol. Per tant, votarem que no.
El punt número dos és un punt que sobra, realment no
té cap sentit perque 1'única cosa que diu són paraules que
estan dins la Constitució, que l'evolució de les tranferencies es faci amb els principis de suficiencia i de solidaritat,
faltaria més, ho estableix la Constitució Espanyola; per
tant, aixo ni posa ni lleva res aquí, ens abstendrem perque
pensam que no té més.
Respecte del punt tres, 1'acord del Consell de PoHtica
Fiscal i Financera, efectivament, significa un avan~, pero un
avanr; de passar de la inanició financera, d'un estat quasi de
coma a un estat de fam, o sigui, totalment insuficient i, per
tant, votarem que no, perque aixo no és 1'acord bo per a les
Illes Balears.
Jo vull recordar unes paraules d'un escrit del Cerc1e
d'Economia sobre la reforma del sistema de finan<;(ament
de les comunitats i diu que no hi ha cap raó que pugui justificar les diferencies existents entre les distintes comunitats autonomes, diu la revisió del finan<;(ament ha de conduir a uns resultats similars, ea termes d'autonomia i suficiencia, als que gaudeixen les comunitats en regim de coneert o
conveni, o sigui, Navarra i el País Basc; i aquests acords,
evidentment, no només ens posen en un nivel1 inferior a
molles comunitats autónomes de regim comú, sinó que encara estam a milles de distancia de les comunitats autonomes de regim foral com són Navarra i el Pals Basc; per aixo
hem de dir que no.
1 al punt número quatre també ens abstendrem perque
són uns principis generals, el millorament dels serveis públics fonamentals i a mig termini la corresponsabilitat fiscal, en termes com esta escrit aquí, bé, no es pot dir que no
pero també hem de veure en quina cosa es redueix tot aixo.
1 també diu desequilibri del finan<;(ament per capita entre
les comunitats autonomes del mateix nivell competencial,
pero no diu de les comunitats forals, a posta no podem votar que sí; ens abstendrem, per tant, en aquest punt número
quatre.
EL SR. PRESIDENT:

(L 'Honorable Sr. Vicepresú1ent Segon substitueix el Molt
Honorable Sr. President en la direcció del debat).

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari
PSM i EEM, té la paraula el Sr. Morro.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. MORRO 1 MARCÉ:
Moltes gracies, Sr. Obrador. Grups parlamentaris que
hi vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la
paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sí, Srs. President, Sres. i Srs. Diputats. El debat esta

Moltes gracies. Bé, el Grup PSM i EEM, sobre la primera proposta de resolució, el que volem dir és que dir que
aquests acords autonomics signifiquen donar satisfacció a
les aspiracions d'assumpció de noves competencies expressades per les institucions d'autogovern de les Illes Balears,
creim que aixó no és eert ja que_el Parlament de les _Illes
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Balears, amb el seu acord i amb la seva proposició sobre la
reforma de l'Estatut, no tenen res a veure aquelles compet~ncies amb les compet~ncies que hi ha aIs acords autonómies.
Escoltin, si vost~ llegeixen i veuen aquests acords veuran que hi ha un conjunt de compet~ncies que són practicament per ser-hi, és a dir, arribam a l'extrem que perqu~ en
surtin trenta tres hi ha les denominacions d'origen que soIs
són per a Castella i LLeó, o la propietat inteHeetual i industrial que en tots eIs estatuts són una compet~ncia, esta
fraccionada en dues per esser més, que hi ha multitud de
compet~ncies que diuen que no hi ha mitjans, que no són
res, competencies com els serveis meteorológies o com salvament mar1tim, molt bé, ara si es nega qualcú el responsable sera el Govem balear peró no hi ha ni una "zodiac" en
aquestes transferencies, no hi haura tanta feina per a les
comissions mixtes de transfer~ncies, creim que n'hi haura
ben poca.

blies fonamentaIs, realment encara estam amb aquestes, encara estam aIs inicis del cam! cap a la conseeució del fons
per a l'anivellació, bé, i tots aquests acords que avui donam
per tan bons i per tan positius, qu~ són?, és a dir, per tant,
ens pareix una proposta que, apart que esta mal redactada
lingüísticament, tampoc no obeeix a la realitat.
En conseqü~ncia, a la part final parla de suficiencia i
de solidaritat, que es distingeixi al futur, o que ara no es
distingeix?, accetuant la tendencia cap a l'equilibri del finan~ment per ciipita, o que no s'ha aconseguit? Per tant,
ens agradaria que vost~ fossin més clars, més sincers i reconeguessin que estan davant uns mals acords, davant una
no existencia de suficiencia i de solidaritat, i tampoc no
amb un equilibri del finan~ment per ciipita¡ per tant, aixó
contradiu la proposició número tres i cree que ja n'hi ha
prou per fixar la nostra postura, la qual sera d'abstenció
fiont a aquest punto
EL SR. PRESIDENT:

Creim que no resisteix una analisi comparativa amb
quaIsevol deIs estatuts d'autonomia, com puguin esser de
Catalunya, del País Base, Andalusia; aquest pacte autonómic, aquest pacte de minves no creim, Sr. Obrador, que reforci la cohesió i la cooperació interna, més tost al contrari;
aquest pacte consolida la marginació, consolida la discriminació i fa diferents castes d'autonomia i, en aquest cas, a
nasal tres se'ns envia al grup de coa, com hem dit abans. Per
taní, votarem en contra.
La segona proposta de resolució és una proposta un

tant curiosa que nasal tres, fins la intervenció del Sr. Portaveu del Partit Socialista, no havfem ent~ perque diu el
Parlament de les Illes Balears sol·licita, no diu a qui, hi ha
una certa manca de rigor en aquesta proposició de resolució .que, realment, ens dificultava la seva comprensió, després hem ent~ que era aIs qui negociln, és a dir, entenem
que una vegada més la culpa la tendran eIs negociadors, en
tot cas no queda cIar si són eIs negociadors, si és el Govem
de l'Estat o qui, en tot cas no el defineix aqueixa proposta i
ens abstendrem.
La tercera de les propostes de resolució, lógicament i
molt clarament, és a dir, no la podem votar a favor perque
no creim que aquests acords del Cansell de Polftica Fiscal i
Financera permetin fer fiont aIs greus deficits sociaIs i d'infiastructures que tenen les Illes Balears.

D'altra banda, la part final, el fet que diu que el Govern de la Comunitat Autónoma insti o interessi del Govem de la nació la millora progressiva de les dotacions finaceres per a les Illes Balears en eIs termes me. favorables,
aixO ens pareix contradictori, que eIs acords ja no ho fan?,
eIs acords ja en manca, a punt per a la seva signatura, no interessen aqueixa millora progressiva de les dotacions financeres?, i si no ha fan, per que és que eIs voten? Per tant,
votarem en contra d'aquesta proposta.
1 el punt quart creim que torna a esser una proposta
clarament contradictOria, parla amb un Ilenguatge un tant
envetricollat i de dificil comprensió, d'iniciar el camí cap a
la consecució del fans per a l'aniveIlació deIs serveis pú-

Moltes gracies, Sr. Morro. Pel Grup Parlamentari PPUM, té la paraula el Sr. González i Ortea.
EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Yo en este momento tengo
que anunciar que, como nuestro grupo, como por otro lado
se ha dicho repetidamente a lo largo del debate de esta tarde, está compuesto por dos partidos, uno de ellos firmante
de estos pactos y el otro no, hemos llegado al acuerdo de
votar o de optar por posturas diferentes en alguna de las
propuestas que se presentan.
Eso, concretamente, se produce con las propuestas del
Grupo SOCIALISTA, propuestas que, básicamente, vienen
a aplaudir el acuerdo, los dos acuerdos, tanto el acuerdo
autonómico como el acuerdo del Consejo de Política Fiscal
y Financiera, vienen a aplaudirlo y yo creo que me he quedado más tranquilo después de escuchar al portavoz del
Grupo SOCIALISTA Y creo que con alguna timidez, desde
luego con más timidez que nosotros, con una notable mayor timidez que la nuestra, vienen a apuntar también que
estos acuerdos, que es 10 que venimos manteniendo, no son
unos acuerdos que cierren ni concluyan nada, son unos
acuerdos que inician, que empiezan, que reinician o retoman una andadura interrumpida hace cuatro año.
En ese sentido, por consiguiente, el grupo parlamentario va a votar, en lo que se refiere a los diputados del PP, a
favor de estas cuatro propuestas si bien -insisto- en el convencimiento de que se han quedado algo más cortas o algo
más tímidas que las nuestras, como dentro de un rato tendré oportunidad de exponer y el grupo de diputados de
Unión Mallorquina se abstendrá a estas propuestas que,
como digo, básicamente tienden a reconocer y a satisfacer
un acuerdo que ellos no han firmado. Nada más, muchas
gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grAcies, Sr. González i Ortea, té voste la parau-

-
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la per defensar durant deu minuts les propostes del Grup
PP-UM.
EL SR. GONZÁLEZIORTEk
Gracias, Sr. Presidente. Realmente, las propuestas que
presento en este momento por el grupo son una forma concreta, una redacción concreta de aquellas con las que el
Presidente concluía al inicio del debate su discurso.
Yo quisiera señalar, aunque sea brevemente nada más,
algunas de las notas distintivas, siquiera sea por repasar un
poco las cuestiones que se habían tratado.
Lo primero que se ha de notar, la primera nota distintiva, diría yo que es señalar el carácter positivo de los
acuerdos como elemento de desbloqueo de una situación
intolerable, de una situación que duraba ya cuatro años,
desde el punto de vista constitucional, por cuanto a los cinco de puesta en marcha del Estatuto ya preveía la Constitución o autorizaba su modificación y que, como decía, esta
nota distintiva es el carácter positivo que supone este desbloqueo, la puesta en marcha de esta serie de nuevas competencias y de nuevas posibilidades para la Comunidad Autónoma.

El segundo carácter o la segunda nota distintiva es la
de que estos acuerdos son, a nuestro juicio~ incompletos,
incompletos porque quedan muchos puntos por desarrollar
y_no es el menos importante el de las condiciones de los
traspasos de esas nuevas competencias; no quiero insistir
en el tema, aquí se ha hablado ya y concretamente el Diputado de UM, Sr. Morey, insistió bastante en el tema y, creo
yo, que daba en el blanco. ¿En qué condiciones se van a
traspasar estas competencias? El futuro 10 dirá; el acuerdo,
nosotros pensamos, que vale la pena porque vale la pena
intentar que se produzca una transferencia en las mejores
condiciones; y creemos además que eso es posible dentro
de esta política de desbloqueo que inician estos acuerdos.
La tercera nota importante sería la satisfacción por la
consecución de un avance notable en la financiación de la
Comunidad, un avance sustancial, un avance importante,
un avance en el que se recogen, aunque parcialmente, las
peticiones que desde esta Cámara el Gobierno, nuestro
Gobierno, y desde luego nuestro grupo parlamentario, entre otros, ha reiterado una y otra vez; peticiones que se recogen, como digo, en algunos aspectos importantes como
el reconocimiento taxativo de las unidades administrativas,
de las tres unidades administrativas, el de la población demandante de servicios, la situación del déficit estructural de
la infraestructura viaria, que se traspasa en su totalidad en
el afio 1984, etc.; es por consiguiente, una satisfacción y
una nota distintiva que tenemos que recoger en nuestras
propuestas.
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como conclusión a esta comunidad la gestión de los impuestos aquí recaudados y que después, mediante acuerdos
o conciertos con el Estado, se manifieste o se concrete esa
solidaridad de la que se habla y a la que desde luego, en
ningún caso renunciamos ni rechazamos.
Quinta nota distintiva; es un tema distinto pero no distante, un tema cercano y es el de la situación del archipiélago en lo que se refiere a fondos de ayuda y desarrollo de las
Comunidades Europeas, ya se ha repetido aquí muchas veces también que nuestras islas están en una situación especial, desgraciadamente especial, en lo que se refiere a la
participación en esos fondos, de modo que son las islas europeas las que, en menor medida, participan de ellos, concreta y exclusivamente en los programas 5-B y parcialmente.
Por consiguiente, si bien es cierto que los niveles de
renta y de desarrollo de las islas lógicamente deben tener
su peso, nosotros queremos insistir ante el Gobierno de la
nación, interlocutor válido de las autoridades comunitarias
para que podamos participar en todos los fondos de las Comunidades o en todos los que sea posible.
Finalmente, un recordatorio de la mala situación financiera de ayuntamientos y consells, un recordatorio que
yo creo que viene a cuento de dos cosas: la primera de
ellas, una a la que se refería el portavoz del Grupo SOCIALISTA cuando presentaba sus propuestas y al decir, yo
creo que él decía el Gobierno, pero yo creo que debía querer decir más, las instituciones, en definitiva, de la Comunidad y que mejor que empezar por ésta, el Parlamento, debe
arropar a los consells y a los ayuntamientos de la Comunidad y una forma inicial de arroparlos es pedir que su financiación mejore, no necesito extenderme aquí en la situación, en la triste, en muchos casos verdaderamente casi dramática situación financiera de algunos de estos entes locales.

y otra cosa más, otro segundo dato a tener en cuenta
en este aspecto y que nos ha llevado a meter aquí esta propuesta de resolución es el hecho de dejar claro, transparente y perfectamente visible, el hecho que lógicamente los
acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera apenas
han alcanzado a cubrir estos objetivos o estas propuestas
que veníamos reiterando aquí de mejora de financiación de
la Comunidad, en ningún caso pueden hacerse extensivos o
puede pretenderse de ninguna manera que eso tenga otros
alcances y que con esa mejora de la financiación pueda, realmente, abordarse la grave insuficiencia que parecen los
ayuntamientos y los consells insulares de nuestra comunidad. Nada más, muchas gracias.
(El Molt Honorable Sr. President repren la direcció del
debat).

EL SR. PRESIDENT:
La siguiente nota es la de profundizar en esta línea, en
una doble idea de la financiación; la primera, la de distinguir y separar claramente solidaridad y suficiencia, y la segunda, en la que vamos tan lejos como fuimos en su momento, cuando apoyamos el proyecto, la proposición de ley
de refor:na del Estatuto, de que se traspase finalmente y

Moltes grAcies, Sr. Diputat. Toro de fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputal Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. És per fixar posició respecte d'aquestes propostes presentades pel
grup parlamentari, el portaveu no ens ha dit quin grup era i
ens ha parlat d'UM, i ens ha parlat...
Vost~ ens proposen aquí, al primer punt, que el Parlament de les Illes Balears constata que els acords continguts al pacte autonómic són positius, evidentment aquest
punt és el cor de la qüestió que avui s'ha debatut y cree
que, tal com s'ha manifestat en el debat, el vot del Grup
Parlamentari MIXT en aquest punt sera negatiu.

El segon punt ens diu que aquest esmentat pacte no
culmina les aspiracions d'autogovern del nostre poble, si no
culmina les aspiracions d'autogovem del nostre poble, el
que han de fer és cercar un altre acord més adient per arribar a desenvolupar íntegrament el 11tol 8 de la Constitució. TOl i a,,(), com que no és un punt que tampoc no és ni
fred ni calent, no és ni cam ni peix, en aquest punt ens abstendrem.
Quant al punt tercer també ens abstendrem i ens sorpren que es digui que han de primar els principis de justícia
i de generositat, a0 és una paraula ampul·losa, qui ha d'esser generós amb qui? A0 ho veurem, qui sera generós amb
qui; com que tampoc no és un punt que sigui excessivament
important també en aquest punt ens abstendrem.
El punt quart entenem perfectament per on va, si realment el que vost~ volen és un concert económic per a la
nostra comunitat, que es posi elarament en la proposta de
resolució, el que passa és que si posen a~ clarament entraran en contradicció amb l'esperit i amb el fons del que hi
ha darrera d'aquests acords autonómics; com sigui que per
una banda, realment hi ha una voluntat de voler un millor
finan~ment i realment el que es demana és un concert peró per una altra banda no es diu expHcitament per a~ que
ja he expressat, per no entrar en contradicció; en aquest
punt també el nostre vot sera d'abstenció.
Per últim, els direm que als punts cinque i sise la nostra posició sera de votar-los favorablement; qui pot renunciar al punt cinque?, és evident que no es pot mai renunciar
a tenir aquestes negociacions, instar el Govem central a tenir aquestes negociacions amb la CEE per aconseguir per a
Balears el que sigui mUlor possible, fent un resum del punt;
per tant i amb a0 els votarem a favor.
També al punt sise votarem a favor encara que es planteja un dubte que és constatar, quan diu al final del punt,
"l'actual insuficiencia de mitjans ja que els acords de finan~ment de les comunitats autónomes no inelouen la dels
ens esmentats", és a dír, els ajuntaments i els cojlSells insulars, el dubte que es planteja és si quan es va fer aquesta
negociació a Madrid no va quedar prou aclarit o no es va
dir, en el seu dia, si realment es va demanar trobar aquest
sistema més efica~, si realment a0 es va demanar és positiu
que així es fes, si no es va fer, evidentment vol dir que ja
s'anava en la línia d'arribar a aquests acords, que estaven
prevists amb el partit que detenta el Govem central; tol i
amb a~, en aquest punt també els donarem suport. Moltes
gnlcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM i EEM , té la paraula el Diputat Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
GrAcies, Sr. President. Volem analitzar amb una mica
de detall i rigor les propostes del Grup Parlamentari Popular i no sé massa bé si Unió Mallorquina perque he quedat
un poc confús, com s'ha dit aquí, que fa avui vespre Unió
Mallorquina, aquí, en aquest debat?
Bé, el primer punt; evidentment, el nostre grup, nacionalista i d'esquerres, coneix les regles del joc de l'Estat espanyol, que són la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de
Balears, aixó que vost~ o que els seus partits a Madrid han
signat és una desviació elara del desenvolupament generós,
del desenvolupament progressiu de la Constitució en la Hetra i en l'esperit i del nostre Estatut d'Autonomia. En conseqüencia s'ha de rebutjar de pie com s'ha demostrat amb
una analisi en detall perú també ideológic i filosofic aquesta potinga que s'ha fet a Madrid.
Quant al segon punt nosaltres, senyors del PP-UM,
certament manifestam que aquest pacte no culmina les aspiracions d'autogovern del nostre poble, úbviament ho hem
manifestat en les intervencions del portaveu del nostre
grup que m'han precedit, peró el que els demanaTÍem és un
rigor molt més gros. Oír 'tot aixú ens pareixeria molt bé peró quan vost~
diuen al final, en el termini més breu possible, aixó és una
manca de rigor polític absolut; si vost~ avui presenten aquí
un pacte que han signat a Madrid fa poqufssims dies, que
ens parlen que en el termini més breu possible tomarem a
comen~r les aspiraci.ons d'autogovem dels nostres pobles;
per tant, la veritat, no podem donar suport per aquesta
qüestió que, després d'una definició correcta, a la qual li
donaTÍem suport, llavors ens trobam amb un tema absolutament impreefs i que a la vegada ens pareix que és per sortir del paso
Tercer punt que vost~ presenten, també volem tornar
a aquest rigor que comentavem; si el PP a Madrid i el
PSOE han signat un pacte, a que ve que no hagin parlat
amb un cert detall com es valoraran els costs efectius i les
noves inversions? El Sr. Alfonso ja ho avan~, diu que no
es pot fer, fantllstic! Ho deixam per a aquestes reunions
inacabables, no ha quedat en aquest pacte qui pagara les
dietes i els viatges per anar a Madrid que s'hauran de fer
constantment, que l'avió del matf anir:1 pie quasi cada dia i,
certament, la falta de rigor -i perdonin que ho tomi a diren aquest cas ve de les paraules justicia i generositat, que
nosaltres demanem al Govem de l'Estat justicia i generositat en el calcul dels costs efeetius i noves inversions, bé est:1, ens fa gracia, ens abstendrem peró, la veritat, en una paraula, ens ha carregat d'ironia aquest punt, tal com s'ha
plantejat després de llegir i valorar molt el pacte que s'ha
fel.
Al quart apartat sí que, certament, li hem donat volles
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i més voltes; una redacció llarga, una redacció que, per una
banda, diu que es reooneix l'avan~ de l'aoord del Consell de
Política Fiscal i Financera pero, per altra banda, deixa la
porta oberta elarament a una de les fites que aprovAvem en
aquest Parlament el mes de gener i que era el ooncert económico
Peró, a veure, el que s'ha aprovat al Consell de Política
Fiscal i Financera, nosaltres entenem que s'hagués pogut
valorar positivament en cas d'haver tengut compet~ncies en
materies educativa i sanitAria, si hi hagués hagut els correctius que altres oomunitats han aconseguit, peró en una 00munitat com la nostra, en que prActicament només s'ha
aconseguit per a l'any 1992 uns doblers que seran prActicament només per a carreteres, ens pareix una valoració absolutament esquifida; per una altra banda, avui hem llegit i
ens hem informat que el Govern de CanAries ha aconseguit, per signar, 45.000 milions addicionaIs en cinc anys
més 13.000 milions d'inversions a carreteres, més d'aUó altre; per tant, per ventura, aquest pie convendria haver-se
esperat un poquet més a acceptar aquest acord.
Per altra banda, ens preocupa molt la negociació fins a
aquest mes de juny d'un conjunt d'aspectes del pacte al
Consell de Política Fiscal i Financera i, en conseqü~ncia, si
bé la segona part d'aquest apartat la veim absolutament positiva, la valoració positiva de l'acord de política fiscal i financera pel que fa a Balears ens pareix un tant precipitada
sense coneixer el final de la negociació i, en conseqü~ncia,
coneguent un poc el cas de CanAries i també coneguent una
mica les dificultats del que es diuen els escenaris i altres aspectes. Aixf i tot s'ha de valorar molt la redacció, jo no sé
qui ha estat la ploma d'aquest punt pero és autenticament
habilidosa, voldria felicitar eIs redactors.
Quant aIs punts que fan cinc i sis no es poden menys
que acceptar i fins i tot jo diria, senyors del PP, que eIs hem
de felicitar; així i tot, al punt número cinc, a nosaltres ens
pareix que vost~ haurien d'admetre una esmena que eIs la
faig ara mateix, a11A on diu les negociacions amb la Comunitat Económica Europea suggerirfem que utilitzassin la
termino logia política, Comunitat Europea, perqu~ des que
es parla d'unitat polftica ja no parlam de oomunitat economica sinó de comunitat poUtica, i aquí sí que voldrfem que
s'acceptAs, aparl de llevar una e, un altre punt que és garantir la parlicipació del Govern de les Illes Balears en aquesta
negociació.
Nosaltres creim que deixar al Govern de I'Estat la negociació deIs temes europeus, pel que fa a Balears, no ens
dóna cap confian~ de cap tipus perqu~ eIs resultats fins
ara han quedat ben clars. Per tant els feim aquesta esmena,
nosaltres el que volem és que el Govern de I'Estat negocii'
pero que el Govern de Balears també negoci"i en la mateixa
negociació.
I el darrer apartat, oorrecte, esta en Unía de la Federació Espanyola de Municipis i Provfncies i estA en línea de la
darrera reunió que, supos 10ts coneixem; el Sr. Solchaga eIs
va dir ben ciar, no tenc més doblers i qualcú ti va dir, és elar, el tren d'alta velocitat se l'enduu tot. Gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
GrAcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Quan es fa una
presa de posieió fer un repAs punt per punt de cada un deIs
apartats que pro posa un grup parlamentari és una t~enica
per explicar la posició d'un grup, una aItra és fer una explicació més globalitzada i una allra és no explicar els punts
sinO dir si es vota blanc, .oegre o sortir-se'n per un altre
punt, d'una altra ma.oera, i explicar de tot menys el que es
debat.
Nosaltres utilitzarem la tecruca d'explicar globalment
el nostre vot quant a les propostes que fa el Grup Parlamentari PP-UM.
Direm d'entrada que donam suport sense reserves aIs
acords perque qualque vegada qualcú havia de dir són bons
pef als eiutadans de la Comunitat Autónoma de les IIles
Balears, tant pel que suposaran d'increment en les compet~ncies, educa ció inelosa, amb un calendari determinat i un
pas no definitiu, qu~ hi ha de definitiu en aquest món? Només els fundamentalistes cerquen posicions mAximes i definitives.
La veritat és gue aixó és u.o camí cap a acom¡eguir una
de les coses que vost~ no es plantegen o que molts pocs diputats en aquest Parlament no es plantegen i és que Espanya -qualque vegada s'ha de dir, el Sr. Conseller d'Economia diu el regne d'Espanya, jo cree que podem dir Espanya- cerca dos objeetius en mat~ria financera i. competencial, dos objectius que han de quedar ben cJars i palesos, un
és, i és més important i des de l'esquerra, j a mi m'estranya
que gent d'Esquerra Unida aquí no hagi dit ni esmentat un
que és importantfssim, intentar equilibrar el nivell de renda
deIs ciutadans, perqu~ sempre parlam de renda deIs ciutadans, de les distintes regions d"Espanya.

L'esquerra, certa esquerra no se'n recorda; aquells
acords sí que ha tenen en compte; per tant parlam del camí
de la solidaritat, citat a les resolucions del PP.
El segon camí és de la sufici~ncia peró, qu~ és la suficiencia? Sufici~ncia és tenir tots eIs doblers que volem?
No, la sufici~ncia és aconseguir aquella quantitat de fons
que permetin desenvolupar dins el nivell general del pais
les competencies que tenim, obviament dins un mare constitucional, i el mare constitucional parla d'altfes coses endemés de suficiencia. Hem d'anar a la suficiencia dins un
equilibri financer de tot I'Estat i els acords, i d'aixó també
se n'obliden, són fonamenlalmenl un inlen! de copanicipació i equilibri i, com bé dei a el President, els acords que
s'hagin de prendre dios aquestes confer~ncies seetorials,
dins el ConselI de Política Financera, etc., es prenen quan
es de coordinació per unanimitat.
Per aixo creim que els acords són perfectament adequats en el moment polític i economic en que estA el nostre
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país, i em referese a Espanya; són perfectament adequats i
a posta votarem les seves resolueions, les quaIs traeten d'aixó en el moment polític i económie de la nostra comunitat
autónoma.
Nosaltres, senyors del PP i vostes també, creuen que
Espanya és una nació que s'ba donat a si mateixa, tots eIs
que hem votat la Constitució -que no tots en aquesta Cambra l'han votada- ens hem donat un estat amb una estructura autonómica que no queda perfectament definida perqu~
és impossible que hi quedi; aquesta estructura autonómica
que es d6na a Espanya, com a nació, nosaltres la volem defensar perqu~ ens espanta, ens aterra pensar, com a exempIe, i die que no pot passar, que es pugui donar un procés
del que es va dir a principi de segle, de balcanització, aixó
era a principi de segle peró també hi és en 1992; aixó ens
espanta.
Per tant, els acords autonómics i els acords de finan~
ment són acords absolutament prudents i adequats en
aquell moment polític i económic, a posta els donam suport sense cap tipus de reserva i els donam suport tan clarament perqu~ deim que com que no hi ha res definitiu, els
acords obrin amb calma i amb prud~ncia un procés per, no
per a la consolidació definitva de l'estat de les autonomies,
la consolidació definitiva no existeix, la definitivitat només
la fa una cosa, en el nostre nivell és la mort i per als eristians ni aixó, per als eristians no hi ha cap tipus de qüestió
- definitiva, el cel, peró tampoe no és definitiu.
Per tant, no anem a fundamentalismes i anem, de veritat, a donar suport a les propostes que han fet tant el Partit
Socialista com, en aquest cas, el Grup Popular; tots els diputats estan conven~uts que s'ha donat una gran passa enclavant, tant en materia de competencies com en materia financera, qui no ho vulgui reconeixer fa una posieió de cinisme poHtic perqu~ fa dos anys ningú no s'hagués plantejat poder arribar aquí on hem arribat, alió aItre són posicions polítiques de cara a mantenella y no emmendalla.

lía felicitar per la manera com l'han col·locat.
1 a la sisena jo m'he quedat absolutament sorpres de
sentir a altres grups parlamentaris, respecto molt el que voten i el que diuen encara que faci manifestacions, els respecto molt, cadaseú té dret a dir el que li pareixi i, sobretot,
des d'aquesta tribuna. El que no he entes és com voten a
favor, nosaltres ens abstendrem perque nosaltres creim que
del que s'ha dit per aquí, aquell sí seu esta en contradicció
amb el que també es demana quant que s'augmenti el finan~ment deis consells insulars i dels ajuntaments, a nosaltres ens ho pareix i tal vegada estam equivocats. Amb el
que nasal tres sí que estam absolutament d'acord és que el
tema de finan~ment d'ens locals no estava dins el finan~
ment de comunitats autónomes, no hi estava, ni hi havia
d'estar ni hi ha estat mai, són dos temes que van pel seu
compte, cada un d'ells diferent, i bastant embolic tendríem
si al Consell de Política Económica i Fiscal, Sr. Conseller,
diseutfssim finan~ment local, crec que la Federació de
Municipis els treuria eIs colors, per tant aixó no podria esser mai, no ho és ni ho podria esser, nosaltres, per aixo ens
abstendrem, jo no sé qu~ volen dir amb aixo pero com que
no ha sabem gaire bé ens abstendrem.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grllcies, Sr. Alfonso. Conclosos els debats passarem a les votacions.
Comen~rem en primer Uoe per la votació de les P..ropostes números 4 i 5 del Grup Parlamentari PSM i EEM,
ja que en relació amb aquestes la Mesa entén que signifiquen un rebuig total de la comunicació i en conseqüéncia s'han de votar abans, tal com indica l'article 171.3. Passam
a votar les pro postes números 4 i 5 del Grup Parlamentari
PSMiEEM.

Vots a favor? Grllcies, es poden asseure.
Vots en contra? GrAcies, es poden asseure.

Senyors del PP, nosaltres els votarem les tres primeres
resolucions, a la quarta ens abstendrem perque no estam
d'acord amb el concert económic, senzillament perque la
transmissi6 a tot el país del concert económie seria el final
del país, i no hi estam d'acord. En segon lloe perque els
concerts, en aquells moments, són unes herencies históriques que a poe a poc -i aixó també s'ha de dir- s'acursen les
diferencies; fa quatre anys, el Sr. Forcades ho sap tan bé
com jo, el finan~ment per ctlpita de les comunitats forals
estava 2'6 per sobre la de les altres, en aqueix moment esta
a 1'6.
~

Bajando la marea, perque avui hem parlat molt de la
mar, baixant; un deis objectius de tots eIs pactes de finan~
ment és equilibrar aquesta situació, equilibrar caminant
cap a una equiparació -com deim a les nos tres resolucionsde finan~ment per ctlpita; nosaltres, senyors del PP, eIs donarem suport, per tant, a la primera i a la tercera, a la quarta no; a la quarta ens abstendrem perque amb la primera
part estam d'acord peró no amb eIs consells económics que
s6n un afegit, un afegit de darrera hora, pareix que el Sr.
Serra els ha felicitat per la seva redacció, jo crec que els vo-

Abstencions?
El resultat ha estat: 8 vots a favor, 50 en contra, cap
abstenci6. En conseqü~ncia queden rebutjades les propostes números 4 i 5 del Grup Parlamentari PSM i EEM.
Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari SOCIALISTA S'ha de fer notar que a la primera
proposta de resolueió, en la línia quatre, se substitueix la
paraula correcta per concreta. Deman si es poden votar
conjuntament o si s'han de votar per separat les propostes
de resolució del Grup Parlamentari SOCIALISTA; Sí, Sr.
Vidal?
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Si, per una qfiesti6 d'ordre les demanam per separat.
EL SR. PRESIDENT:
Totes?
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EL SR. VID AL 1 JUAN:
Sí, per coherencia amb el que hem anunciat, la postu-
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Sí, Sr. President, gracies; una qüestió d'ordre molt simple i és que havíem fet una proposta al portaveu del Grup
PP-UM sobre una esmena, no sabem si l'ha acceptada o no.

ra ...
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Passarem en primer lloc a la votació de la primera proposta de resolució del Grup Parlamentari SOCIALISTA
Vots a favor?
Vots en contra?

En primer lloe el Reglament no contempla la possibilitat d'esmenes en aquestes propostes de resolució i, per altra part, com que el portaveu no ha manifestat la seva intenció en aquest sentit, entene que no procedeix, el text ve
tal com esta admes a tramit.
Passarem en primer lloc a la votaeió de la primera proposta del Grup Parlamentari PP-UM.

Abstencions?
Vots a favor?
El resultat ha estat: vots a favor, 47; vots en contra, 8;
abstencions, 3. En conseqüencia queda aprovada la primera
proposta.

Vots en contra?
Abstencions?

Passam a la votació de la segona proposta del Grup
Parlamentari SOCIALISTA
Vots a favor?

El resultat ha estat el següent: 47 vots a favor, 8 en
contra, 3 absteneions. En conseqüencia queda aprovada la
primera proposta.

Vots en contra?

Passam a la votadó de la segona.

Abstencions?

Vots a favor?

El resultat ha estat: 47 vo18 a favor, cap en contra, 11
abstencions. En conseqüencia queda aprovada la pro posta.

Vots en contra?
Abstencions?

Passam a la votació de la proposta número 3 del Grup
Parlamentari SOCIALISTA
Vots a favor?

El resultat ha estat: 47 vots a favor, cap en contra, 11
absteneions. En conseqüencia queda aprovada la proposta
número 2 del Grup Parlamentari PP-UM.

Vots en contra?

Passam a la número 3.

Abstencions?

Vots a favor?

El resultat ha estat: 47 vots a favor, 8 en contra, 3 abstencions. En conseqüencia, queda aprovada la proposta.

Vots en contra?
Abstencions?

Passam a la votadó de la proposta número 4 i darrera
del Grup Parlamentari SOCIALISTA

El resultat ha estat: 47 vots a favor, cap en contra, 11
abstencions. Queda aprovada la proposta.

Vots a favor?
Passam a la número 4 del Grup Parlamentari PP-UM.
Vots en contra?
Vots a favor?
Abstencions? Gracies, es poden asseure.
Vots en contra?
El resultat ha estat el següent: 47 vots a favor, cap en
contra, 11 abstencions. En conseqüeneia queda aprovada la
proposta.
Passam a la votaeió de les propostes del Grup Parlamentari PP-UM. S'han de votar també per separat? Sí, Sr.
Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:

Abstencions?
El resultat ha estat: 30 vo18 a favor, cap en contra, 28
abstencions. Queda aprovada la proposta.
Passam a la número 5 del Grup Parlamentari PP-UM.
Vots a favor?
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Queda aprovada per unanimitat.
Passam a la número 6 del Grup Parlamentari PP-UM,
que és la darrera.

El resultat ha estat: 23 vOls a favor, 30 en contra, 5
abstencians. En conseqü~ncia queda rebutjada la proposta
número 4.
Passam a la votació de la proposta número 5 del Grup
Parlamentari MIXT, que és la darrera.

Vols a favor?
VOls en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

El resultat ha estat: 38 vols a favor, cap en contra, 20
abstencions. Queda aprovada la proposta.
Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari MIXT. De les intervencions que hi ha hagut al debat entenc que es poden votar conjuntament les dues primeres, és a dir, les números 1 i 2, i les números 4 i 5; es a
dir, es farien en dos blocs si no hi ha inconvenient. Sf, Sr.
González i Ortea?

Passam a la votació de les pro postes del Grup Parlamentari PSM i EEM. Crec que el millor sera votar separadament les propostes de resolució. Comen~rem per la primera.
Vols a favor?
VOls en contra?
Abstencions?

EL SR. GONZÁLEZIORTEA
SI Sr. Presidente. Nosotros pediríamos que se votara
independientemente la número 5.

El resultat ha estat: 8 vOls a favor, 50 en contra, cap
abstenció. Queda rebutjada la proposta.
Passam a la votació de la segona proposta.

EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Les votarem per separat, d'una en una.

Vots en contra?
Passam a la votació de la número 1.
Abstencions?
VOls a favor?
Queda rebutjada per 8 vals a favor, 50 en contra.
Vols en contra?
Passa.m a la votació de la proposta número 3.
Abstencions?
Vots a favor?
8 vOls a favor, 50 en contra, cap abstenció. Queda rebutjada la pro posta.

Vots en contra?

Passam a la votació de la proposta número 2.

Abstencions? No n'hi ha.

VOls a favor?

Queda rebutjada per 8 vots a favor, 50 en contra.

Vals en contra?

La proposta número 4 ha estat votada amb anterioritat
i la número 5 també.

Abstencions?
Passam a la votació de la proposta número 6.
Queda rebutjada per 8 vots a favor, 50 en contra.
Vols a favor?
La pro posta número 3 no procedeix

pe~u~

declarada incongruent.
Passam a la votació de la proposta número 4.
Vots a favor?

ha estat
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada la proposta número 6 per 8 vots a favor, 50 en contra.

VOls en contra?
Proposta número 7.
Abstencions?
Vots a favor?

x
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Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada la proposta número 7 per 8 vots a favor, 50 en contra.
Les propostes número 8 i número 10 han estat declarades incongruents, en conseqüencia no procedeix la votació i
passarem a la votació de la proposta número 9, que és la
darrera.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
El resultat ha estat: 28 vots a favor, 30 en contra. En
conseqüencia queda rebutjada la proposta número 9.
Esgotat l'Ordre del Dia conclou aquesta sessió. Moltes
gnlcies a tots.
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