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111.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERA CIÓ de la Proposició de llei RGE núm. 3432/92, presentada pel Grup Parlamentar¡ 
SO CL4LISTA, relativa a creació del Fons de cooperació municipal de les Illes Balears. 

1.1).- INTERPEL'LACIÓ RGE NÚM. 3461192,PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENT ARI MIXT, RELATI
VA A POLÍTICA DE DESENVOLUPAMENT TANT AU
TONÓMIC, AMB CARÁCTER GENERAL, COM DE L'
ADMINISTRACIÓ AUTONÓMICA, EN PARTICULAR. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Co
men<;arem la sessió plenaria d 'avui. 

El primer punt de I'ordre del dia és la Interpel'lació 
3461, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a 
política de desenvolupament tant autonomic, amb caracter 
general, com de l'Administració autonomica, en particular. 
Té la panula pel grup proposant el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta 
interpel'lació al Govern sobre desenvolupament autonomic 
amb caracter general, i de l'administració autonomica en 
particular ha estat pensada en principi amb un objectiu de 
fer una reflexió al respecte, i també d'arribar alguns acords 
en aquest Parlamento Arnés, crec que sera d'actualitat, per
que pareix que el Sr. Fraga avui migdia ha fet unes declara
cions per la televisió respecte a l'administració única, que és 
l'objecte més important d'aquesta interpel·lació. 

La interpel'lació, com dic, té dues parts. una part, 
que tractaré breument, perque ja és molt deba tuda en aquest 
Parlament, que és el desenvolupament autonomic amb ca
ra.cter general; i després més extensament vull tractar el 
tema de I'Administració autonomica. 

Respecte de la primera part hem de recordar que dia 
28 de juliol d'enguany, i com a conseqüencia del pacte auto
nomic, el Butllet{ oficial de les Corts Generals publicava el 
Projecte de llei org¡'mica de transferencia de competencies a 
les comunitats autonomes que accediren a l'autonomia per 
I'article 143 de la Constitució. Respecte d'aquest projecte de 
llei, evidentment accelera la transferencia d'algunes compe
tencies, normalment de caracter menor, i ens nega l'Insalud, 
la d'educació, que és l'altra important, ve per etapes. Pero 
també té encara alguns al tres defectes; en citaré dos: un amb 
caracter general, que és el del control, que és que l'article 21 
diu que en cas d'incompliments per les comunitats autono
mes deis requisits establerts amb la delegació de les compe
tencies, o la transferencia, el Govern requerira formalment 
al respecte la comunitat autonoma, i si persistís l'incompli
ment podra suspendre a partir deis tres mesos les facultats 
i servicis, donant-ne compte a les Corts generals. 

Hi ha una part de la doctrina que diu que aixo 
no és constitucional, perque l'article 150.2 diu que 
l'Estat -parla de les formes de control que l'Estat es 
reservi- com que aixo és una Ilei organica pareix, segons 
aquesta doctrina, que serien les Corts Generals les que 
haurien de tenir el control, i no hauria de ser el Govern 
el que pogués suspendre la gestió de les competencies 
transferides . 

L'altra, i només ho diré de passada, és que per 
exemple en tema d'aigües, que és un tema específic per 
a les Illes Balears, l"article 6 podria ser conecte, tal 
vegada, en el territori peninsular, pero quan parla de. 
domini públic hidraulic, jo no he trobat en tota la Cons
titució enlloc que digui que és una materia estatal el 
domini públic hidraulic. L'he cercada profundament i 
no l'he trobada. Potser que les aigües subterranies ten
gui sentit que siguin de l'Estat als tenitoris peninsulars, 
pero no té cap sentit que ho siguin aquí, a les Illes 
Balears. 

En qualsevol cas, el que sí té de positiu aquest 
projecte de Ilei organica és que diu que quan es refor
min els estatuts aquestes formes de control desapareixe
rano CIar, aixo vol dir que hi ha d'haver una reforma de 
l'Estatut, i efectivament jo he de recordar el debat de 
l'estat de la Comunitat, on el Sr. President de la Comu
nitat Autonoma em va enviar al Moncayo perque jo vaig 
dir que a les Corts d' Aragó hi havia una ponencia des 
de día 7 de maig d'enguany que elaborava una reforma 
de l'Estatut amb participació i vots favorables del Grup 
Popular d' Aragó, posterior al pacte autonomic, aquesta 
reforma no només agafa competencies, sinó també 
temes institucionals. 

Pero afortunadament es veu que hi va haver una 
rectificació i es va aprovar una proposta I'endema del 
grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menor
ca, que diu que el Parlament de les IIles Balears reitera 
la seva voluntat que sigui tramitada i aprovada la refor
ma de l'Estatut aprovada aquí I'any 1991. 

D'aquesta primera part no diré res més, perque 
el tema més important, i que no hem tractat aquí en
cara és la segona, el tema de l'Administració autonomi
ca. Precedents: El President de la Generalitat de Cata
lunya, Sr. Jordi Pujol, n el debat de l'estat de la Comu
nitat, si mal no record, de la tardor de l'any 1990, va dir, 
un deIs eixos deIs seu discurs va ser el següent: la Gene
ralitat ha de ser el govern de Catalunya i en Catalunya 
amb petites excepcions; l'Administració de la Generalitat 
ha de ser l' Administració de Catalunya. Aixo ho va dir, 
si mal no record, a la tardor de l'any 1990. 
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Aquí a la tardor del 1991, fa un any, en el debat de 
. tal de la Comu nita t, el Molt Honorable Senyor President 
~e~r. Cañella . va di r que la Comunitat Autonoma ele les 

I1 
s Balears, la CAIB, cosa que no m 'agrada -com se sap-

le, al 'b . , e es digui, perque nos< t res no som cap cal ,S IDO que som 
~ IIIes Balears, és I'estat ele les 1I1es llalears. Pe .. tant jo 

lene que aixo era inspirar en el que havia dil el Sr. Pujo]' 
~ndespréS a la primavera c\ 'enguany , de 1992, el Sr. Fraga 
;Ian~ des de Ga lícia la proposta del que ell va anomenar 
dministració única, que va ser discutida. E JI ha argumenta 
~es del punt de vista constitucional , fa una proposta que 
sembla que avui ha concretat, i va tenir una resposta per part 
del Sr. Eguiagaray desfavorable, i hi ha hagut un dictamen 
del Sr. Peces Barba i alguns altres que parlen de la seva pos
sible inconstitucionalitat, encara que evidentment no tothom 
hi és d'acord. 

Analitzem aquesta pro posta d 'administració única. 
En primer lloc diu el Sr. Fraga. crec que molt d'encert, que 
l'article 103 de la Constitució parla d'administració, i no 
parla d'administracions, sinó que en parla en singular. I 
després fa jugar els articles 150.2, que és aquell que diu que 
l'Estat podni transferir o delegar a les comunitats autonomes 
mitjan¡;ant llei organica, facultats corresponents a una mate
ria de titularitat estatal. Posa com exemple l'article 152 i 
l'article 156, referits a la participació de la comunitat en 
l'organització de les demarcacions judicials, i també en la 
tasca de recaptació, gestió i liquidació de recursos tributaris. 
O sigui que és possible des d 'aquí recaptar, per delega ció de 
l'Estat, en aquest caso 

1 per tant, ell el que ve a dir és que fa una pro posta 
en primer lloc que és oberta, que no vol dir que no hagi de 
quedar una administració periferica de ]'Estat, pero que ell 
'considera que hi ha d 'haver una delegació de 1 'Estat en totes 
aquelles materies que ell anomena, o que una part de la 
doctrina ha anomenat competencies exclusives relatives. 1, en 
concret, segons aquesta proposta, serien competencies exclu
sives absolutes, o sia totalment al cent per cent de l'Estat, 
nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria, relacions 
internacionals, forces armades, defensa, administració de 
justícia, regim duaner i gestió de la seguretat social. Aixo 
seria el nucli, ell diu irreductible, de l'Estat. Tota la resta, 
tota una serie de competencies, algunes de les quals són 
importantíssimes per a les Illes Balears, com per exemple: 
pOrts i aeroports d 'interes general -o sia, no els que ens 
pugui transferir, sinó Son Sant loan, el port de Palma, el 
port d'Eivissa, el port de Maó, J'aeroport d'Eivissa, l'aero
~ort de Maó- control de l'espai aeri, transit i transport aeri, 
¡l'luminació de costes i senyals marítims, marina mercant i 
emmagatzemament de vaixells, sanitat exterior, etcetera. 

Aleshores, ell diu que aquestes competencies s'hauri
e~ de delegar en la comunitat autonoma corresponent, elJ 
d~u que primer per les historiques, i després va rectificar i va 
cllr que és un tema de temps, que podría ser per totes. A
qUesta interpeHació és per preguntar al Govern a veure com 
es desenvolupanl el que va anunciar en el seu dia el Presi
dent del Govern' i també he de recordar que després de 

> 

\'anunci del Sr. Fraga de la pro posta d'administració 
única, tant el Sr. President del Govern com el Sr. Forca
des li varen donar suport, igual que el Sr. Aznar. A 
veure com es desenvoluparan aquestes manifestacions 
que s'han fetes quant al fet que en el futur no tenguem 
un Govern Balear, sinó que tenguem el Govern de les 
Illes Balears. 

(La Vicepresidenta primera substitueix el Sr. 
President en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. En nom del govern 
té la paraula el conseller Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER AD1UNT A LA PRESI
DENCIA (Francesc Gilet i Girart): 

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, Sr. 
Pascual. Quan es va rebre el document, la Interpel'lació, 
varem mirar que diu el Reglament quant a Inter
pel'lacions, i ens varem trobar que la interpeHació al 
Govern es refereix a qüestions de caracter general. Pero 
el que no ens pensavem mai és que també es referís, o 
es pogués interpretar aquest artide del Reglament que 
parla d'interpeHacions, per interpeHacions de caracter 
doble; pel mateix contingut de la InterpeHació i pel 
contingut -valga la redundancia- de la seva intervenció 
aquí. 

Perque al cap i a la fi, tot el seu raonament deis 
deu minuts que ha durat, han conelos amb una pregun
ta: que pensa fer el Govern? 10 el que entenc és que la 
postura del Govern a les dues parts de la seva in ter
pel'lació esta summament e1ara, hi esta des de día 18 
de mar¡;, i hi esta des de dia 5 novembre del 91. 

Dia 18 de mar¡; del 92 el President del Govern 
va compareixer amb una comunicació davant aquesta 
Cambra, en base a l'article 170 -si no record malament
i va explicar quina era la postura del Govern respecte al 
pacte autonomic; va demanar l'opinió d'aquesta Cambra 
quant a aquest pacte autonomic signat dia 28 de febrer 
entre el Partit Socialista i el Partit Popular, i es varen 
produir les manifestacions i les resolucions correspo
nents, en les quals voste va prendre part. Aquest pacte 
autonomic va tenir el seu reflex en un projecte de llei 
organica, que va passar a Consell de Ministres, i se su
posa que dijous, passat dema, si les informacions no són 
dolentes, sera objecte d'aprovació al Congrés deis Dipu
tats, amb una definició quant al contingut de l'articulat, 
supos que el mateix que va pas!)ar per aquí, i que sera 
objecte de publicació en el seu moment, una vegada 
aprovat pel Senat. 

Conseqüentment, les disquisicions de caracter 
constitucional o no constitucional que voste ens ha fet 
aquí, em pareix que són un poc fora de lloc, perque 
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tampoc no és aquesta Cambra que ha de dir si és constituci
onal o no és constitucional un tipus de control. 1 al mateix 
temps li he de dir que voste es fa la pregunta i lIavors es 
contesta. Una vegada que es produeixi la modificació estatu
taria, totes aquestes fíxacions de controls, voste sap que 
desapareixen, i que no tenen cap finalitat ni cap funció espe
cífica, d'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Conseqüentment a partir d'aquí continuar parlant 
o interpel'lant el Govern sobre quina sera la postura, és evi
dent que és reflectida en reiterad es ocasions, i concretament 
dia 18 de man; del 92 pel President del Govern, d'aquest 
Govern, de la nostra comunitat, en el sentit que és satisfacto
ri com una primera passa aguest pacte autonómic, peró que 
és incomplet, i que és insuficient, i que no representa ni 
representava la seva acceptació renúncia a res que ens per
meti i que estigui emparat per la Constitució i per l'Estatut 
d' Autonomía d 'aquestes IlIes. 

1 ens ha parlat d 'un sega n aspecte, que és J'admin is
traclO autonómica. Estic segur que en el seu moment hí 
haura la corresponent moció, en el temps reglamentari sub
següent, i que qualque representant del Grup Parlamentari 
PP-UM compareixera aquí, i e tic lambé conv n~ul que la 

• referencia a la fra e famosa d' rtega y Ga sel es produira. 
Pe!" tant, Ji deixaré reservada a ell, perque el que voste en 
ha estat explicant, o interpel'lanl, é que voste s'ha equjvo
cat. Voste no m'ha d'irlterpeHar, O no ens ha d interpel'lar, 
al Govern, de la política del Sr. Fraga perque -que jo 
sapiga- el Sr. Fraga no forma pan d'aquest Govero:; ni cre 
que voste formi part del Parlament gallec al qual avui dema
tí s'ha discutit precisament aixo que voste vol tractar aquí 
avui horabaixa , pero ¡eferent a la política del president de 
la Junta de Galícia. No a l Govern d'aquesta comunitat auto
noma. 

Aleshores em pareix completament fora de 1I0c que 
voste ens parli aquÍ, o interpeH¡ al Govern, sobre el que diu 
el Sr. Fraga en els seus escrits o al Parlament gallec. En tot 
cas haura d'aconseguir voste una representació, com ho fa 
Entesa de 1 'Esquerra de Menorca-PSM a Madrid, i faci voste 
les interpeHacions via tercera persona representada al Par
lament gallee, al Sr. Fraga, President de la Xunta de GaIícia, 
pero no la ens faci aquí. 

El que és evident també és que, a pesar de tot, dia 
5 de novembre del 1991, amb motiu del debat de I'Estat de 
l'autonomia el president Cañellas, el president d'aquest Go
vern, d'aquesta Comunitat, Ji va especificar ben clarament 
quina era la postura i que entenia respecte del de!plegament 
estatutari i respecte també de les administracions o a la con
sideració d 'administració autonomica. Més o manco és el 
que voste ha llegit, i no li reiteraré perque em pareix que 
seria en certa manera no dic perdre el temps, pero sí reite
rar el que ja esta fet, perque en el fons de la qüestió tenim 
una interpeHació -i he de tornar al comen¡;ament- feta en 
base a dos punts que ja estan summament discutits, sense 
oblidar, o deixant de banda, millor dit, la InterpeHació del 
PSM, del Diputat Sr. López Casasnovas, ja absent d'aquesta 

Cambra, que parlava del capteniment autonómic del 
Govern. 

Jo entenc que cadascú, cada grup parlamentari, 
j el Grup MIXT concretament, i el Sr. Pascual, té les 
possibilitats reglamentaries i les ha d'admetre, d'inter
peHació al Govern. Pero jo el que també entenc és que 
s'han de revisar abans el tipus d'interpel'lació que es 
fan, perque I'únic que feim si no és reiterar, reiterar i 
reiterar. 

Que podra succeir, quant a la pregunta? quin 
sera el desplegament? Miri, jo el que entenc que ha de 
fer el Govern en primer lloc és assumir les competenci
es d'aquest pacte autonómic, com va dir el president, de 
la millor manera possible des del punt de vista estatutari 
i constitucional, sense renunciar a cap competencia de 
I'article 148 de la Constitució Espanyola; i en el moment 
que es produeixi aquesta recepció amb les dotacions 
pressupostaries suficients, sense deficits pressupostaris, 
competencia per competencia, podrem parlar de quina 
manera haurem d 'articular un estat de les autonomies. 

1 I'hem d 'articular, per descomptat, sen se tenir 
de cap de les maneres acceptat que hi ha dues castes de 
cpmunitats autónomes diferents. La nostra Constitució 
no parla de cap de les maneres de dues comunitats dife
rents, sinó d'una sola casta de comunitat autónoma. 1 
aquest Govern vol seguir el cent per cent de les possibi
litats estatutaries i constitucionals, i en aquest sentit ha 
de caminar, i en aquest sentit camina, i si és necessari 
hem de fer una passa més. 1 aixó ja sera la responsabili
tat d 'una segona gran estructuració del nostre Estat de 
le's autonomies, quant a dilucidar que la duplicitat admi
nistrativa no és bona, i que s'ha d'arribar al punt que el 
president Cañellas al seu discurs del debat manifestava, 
quant al fet que l'administració principal d'aquesta Co
munitat ha de ser el Govern d'aquesta Comunitat. Res 
més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Per fixar la seva 
pOSlCIO té la paraula en nom del Grup Parlamentari 
PSM-Entesa de J'Esquerra de Menorca, el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Realment, pot ser que 
tengui raó el Sr. Gilet, que s'ha equivocat el Sr. Pascual 
a l'hora d'interpel'lar, i és perque ... sí, que li han de dir 
a aquest Govern? Que reclami més competencies, més 
autonomia? Si fins i tot esta resignat a no fer seves les 
que ja té transferides des de l'any 78, si no record ma
lament la nostra intervenció de la setmana passada. 

La veritat és que estam amb un Govern sense 
cap poder de decisió, Sr. Pascual. Dir-Ii que reclami més 
autogovern, més administracions úniques, realment és 
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que no hi pot fer res. Perque aquí l'única possibilitat que 
tenim d 'anar endavant, de donar aquesta passa decisiva, és 
convertit-nos en una comunitat historica. I per aixo s'han de 
tenir uns requisits, per ser comunitat historica. Fins ara a
quests requisits han estat tenir una llengua diferenciada de la 
resta de l'Estat espanyol, una cultura propia, unes tradicions, 
una historia, haver gaudit d 'unes institucions diferenciades, 
i tots aquests arguments els tenim. 

Per que no som, ido, una comunitat historica? Per
que falta la condició fonamental: la voluntat política deIs 
ciutadans de ser realment una nació, nacionalitat, el que li 
vulguin dir. 1 com s'expressa aquesta voluntat? Votant, ele
gint opcions polítiques propies, no dependents. Per tant, 
aquest debat que avui tenim aquí és un debat molt útil, que 
ens enriqueix a tots, pero hem d 'intentar traslladar-ho a la 
ciutadania. Els ciutadans són els que podran fer caminar cap 
a l'administració única. El Sr. Gilet i el Sr. Cañellas són 
impotents per reclamar, per dur més competencies. Tenen 
una actitud resignada per ser indefinidament aquest govern 
de mitja jornada que podra ser, Sr. Pascual, aquest Govern 
de les IIIes Balears. Gracies, Sr. President. 

(El Sr. PresidellL repren la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA té la paraula el Sr. Triay i L1opis. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Realment, 
és cert que amb el títol que tenia aquesta interpeHació era 
realmen! difícil situar o preveure quin seria el contingut que 
se li hauria d"e donar; perque realment política de desenvo
lupament autonomic en general i política de desenvolupa
ment de I'administració autonómica podria ser des d'un 
debat de la Comunitat Autónoma, un debat anual de política 
i de govern, fins al que realment ha estat, una menció a 
alguns aspectes concrets d'aquesta problematica. 

No hi ah dubte que aquesta interpel'lació necessari
ament havia de parlar de la reforma de I'Estatut, i per tant 
cree que en podem parlar. efectivament les informacions del 
Sr. Gilet i les nostres coincideixen. Sembla que dijous -per 
una vegada coincideixen, i esperem que a més es confirmin
el dictamen de la L1ei organica d'ampliació de competencies 
sera provar pel Congrés deIs Diputats, que sera remes al 
Senat i que, per tant, qualsevol que sigui el temps que neces
siti el Senat per tramitar aquest Projecte de lIei organica, no 
hi ha dubte que sera una lIei 11 barra noranta-dos ", i que per 
tant dins 1 'any 92 tindrem aprovada aquesta lIei d 'ampliació 
de competencies, que el Sr. Pascual qualifica de competenci
es de caracter menor, no sé si perque hi ha el tema de me
nors inclos, que és un tema al qual el Sr. Pascual li té un 
apreci especial, i jo li respect, no en faig broma. Pero apart 
del tema de menors hi ha el tema d'educació, d'Inserso, 
d 'aigües, i a una societat tan pragmatica com la nostra li 

podríem explicar que de cinquanta mil milions de pesse
tes passarem a cent mil milions de pessetes de pressu
post anual. No és molt, jo sé que a~o no satisfa total
ment les ansies d'administració propia, pero és impor
tant, realment important. 

El Sr. Pascual -no sé si perque li sobrava temps 
als deu minuts- ha fet una menció als slstemes de con
trol que preveu aquesta lJei organica. És obligat consti
tucionalment que una lIei organica d'ampliació de com
petencies, que és de delegació de competencies, esta
bleixi uns sistemes de control; pero basta lIegir l 'exposi
ció de motius quan diu que "amb coherencia amb la 
finalitat d 'incorporar el contingut d 'aquesta L1ei als 
respectius estatuts d 'autonomia, les modalitats de control 
que es recullen al títol tercer, en compliment de l'esta
blert a I 'article 150.2 de la Constitució ... assenyalar que 
la lIei preveura les formes de control que es reservi 
l 'Estat, quedaran sense efecte en produir-se la mencio
nada incorporació als estatuts ". 

Per tant, i com sap molt bé el Sr. Pascual, per
que ha estat un tema objecte de debat en aquesta Cam
bra, quan es va debatre la comunicació del Govern en 
relació amb els acords autonómics, aquests acords inclo
uen el compromís de dur la L1ei organrca d'ampliació 
de competencies a una reforma estatutaria estrictament 

- cenyida a aquest contingut competencia!. Per tant, a
questes formes de control esperam que, complint aquests 
acords com es compleixen fins ara, tendran una vigencia 
molt limitada, i per tant no hauran de ser exercides en 
cap cas per l 'Estat. 

Per altra part també voldria dir- que aquest és 
un Parlament -no sé si un deIs pocs parlaments auto
noms- que ha fet un debat específic sobre aquesta ma
teria, que els acords autonomics han estat votats per 
aquest Parlament, per una amplia majoria de 47 vots a 
favor, 8 en contra i 3 abstencions; i que per tant estan 
absolutament legitimats per aquesta Cambra, que els ha 
debatut i els ha fets seus. En aquest sentit, crec de cap 
manera podem considerar en aquest moment, hi podrí
em considerar tampoc en una altre cas, peró tampoc 
pode m considerar en aquest moment que siguin cap 
tipus d'imposició, sinó la voluntat d'aquest Parlament de 
fer una passa endavant molt important cap a una am
pliació competencial molt forta. 

També vull dir que és cert que no tot és tan 
senzill, i que a pesar que en aquell debat del mar~ del 
92 es van rebutjar les propostes de resolució que dema
naven continuar la tramitació al Congrés &~Is Diputats 
de la reforma de I'Estatut de l 'any 91, recentment, al 
debat de 16 d'octubre, de la Comunitat Autonoma es va 
produir un fet que era no previsible, que és que la Cam
bra ha demanat efectivament ara que es tramiti l'Estatut 
d' Autonomia que és en tramitació des de I'any 91, per 
la qual cosa aquest tres diputats en que el Parlament va 
delegar I'any 91, el Sr. Trias, el Sr. López Casasnovas i 
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el Sr. Huguet, hauran d 'anar a Madrid a defensar una refor
ma de l'Estatut que els seu s partits no avalen. Que els seus 
partits no avalen, em referesc al Sr. Huguet, perque els altres 
dos no són diputats d'aquesta Cambra, i per tant hauran 
d 'anar alla a defensar el contrari del que diuen els acords 
autonómics, i hauran d'anar alla a defensar el que el seu 
grup no votara, com ja no ho votat en el cas d'Astúries, i 
perque realment no és en aquest moment la política del 
Partit Popular donar suport a les reformes deIs estatuts d'au
tonomia, d'acord amb el pacte autonómic, que ho diu c1ara
ment: les reformes als estatuts d 'autonomia es cenyiran es
trictament a un punt únic que contengui el contingut com
petencial de la L1ei organica d'ampliació de competencies. 

Aquesta és la situació, una situació que creim que es 
resoldra favorablement, que tot el calendari s'acompleix, i 
per tant és hora ja que el Govern posi en marx a tots els 
treballs previs a les comissions de transferencia. Sembla que 
ja ho h" posat en marxa, per tant, aixó fins i tot no podria ja 
anar millor; i per tant des de dia 1 de gener es podran nego
ciar amb tota celeritat i amb la maxima exigencia per part de 
la comissió que representa el conjunt de la Comunitat Auto
noma les valoracions i els serveis que s'han de traspassar per 
fer efectiva aquesta L1ei d'ampliació de competencies. 

Jo pensava que l'administració autonómica era una 
cosa molt més amplia que el que avui el Sr. Pascual ha vin
gut aquí a tractar, i pensava que ens parlaria de qüestions 
com és el desplegament de l'Estatut d'Autonomia, que esta 
tan verd encara, en materies com el Síndic de Greuges, en 
materies com la Sindicatura de Comptes, o com el Consell 
Economic i Social. Pensava que tal vegada parlaríem de 
consells insulars, perque també forma part del que és ell 
futur del desplegament de l'administració autonomica -veig 
que en aixo no hi ha entrat-, pensava que parlaria també del 
que és oblígació de l'Administració autonómica, que és el 
compliment de les lleis aprovades per aquest Parlament, i 
que tan tes vegades són oblidades; peró el Sr. Pascual -i lí 
hem de donar el protagonisme en aquest debat- ha cenyit 
aquesta qüestió al que d'una manera encara poc desenvolu
pada, crec jo, es ve tractant i anomenant l'administració 
única. 

Jo crec que aquí no podem fer més que afirmacions 
de caracter generic. Qualsevol distribució competencial que 
asseguri una senzillesa en l'execució per part de les diferents 
administracions, que eviti duplicitats, és positiu. Hi ha exem
pies concrets que demos tren que a<;ó és positiu .. Per exem
pie, vostes saben que des de l'aprovació de la L1ei d'ordena
ció de transports terrestres, i amb anterioritat una llei orga
nica que va delegar la totalitat de les competencies en mate
ria de transport's terrestres, realment ja s'esta de fet en una 
situació d'administració única en relació amb les comunitats 
autónomes. Les comunitats autónomes tenen el cent per cent 
de l'execució -o bé per competencia propia, o bé per com
petencia delegada de l'Estat- de la gestió de les competencies 
en materia de transport, la qua! cosa fa que no hi ha admi
nistració periferica en materia de transports. Esta dissolta, 
es va subsumir tota ella a la comunitat autónoma. La Comu-

nitat Autonoma de les Illes Balears sempre va una mica 
més lenta que les aItres, i ha estat quasi dos anys en fer 
efectiva la transferencia del personal i deIs mitjans rela
tius a aquesta competencia, que s'ha fet ara en aquests 
darrers mesos; pero en qualsevol cas que estava així des 
de dos anys enrera com a mínimo Per tant aixo és posi
tiu. 

Ara bé, jo crec que la nostra Comunitat Auto
noma té una complexitat especial, diferent de la gallega, 
que a més fa que no diguin facilment traduibles els 
processos relacionats amb l'autonomia. 1 ciar, una co
munitat com la nostra, que esta basada en la descentra
lització en els consells insulars, és l'esperit real, especí
fic i singular del nostre Estatut, que realment té un 
article 39 que és d'alló més ambiciós quant a les possi
bilitats deis consells insulars, d'administrar funció execu
tiva i gestió, com diu l'Estatut, les competencies de la 
Comunitat crec que no han de mirar únicament i exclu
siva l'estatut exterior, l'estatut cap a l'Estat, en relació 
a competencies, a concentració de competencies o admi
nistracions úniques, sinó que també hem de tenir en 
compte l'estatut interior, l'organització entre illes d'a
questa Comunitat. 1 per tanto jo Ji pregaria, ja que eH 
esta interessat amb aquest tema, que qualsevol qüestió 
relacionada amb administració única, la faci extensiva a 
l'administració única a favor de les illes per esgotar 
precisament aquest esquema estatutari de que ens hem 
dotat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Tota 
interpeHació du com a conseqüencia rallar d'una acció 
de Govern, i per tant els grups parlamentarís fixar la 
posició entorn a aquesta execució o interpeHació referi
da a una acció de govern. Avui estam, crec jo, davant un 
nou descobriment del que és una interpel'lacíó i jo 
també vaig tenir la dificultat -i ho he reconeixer que 
vaig anar directament al Grup MIXT perque m'infor
més que és el que volía dir sobre política de desenvolu
pament tant autonomic amb caricter general, i de l'ad
ministració amb caracter particular; i se'm va comunicar 
que rallaríem del tema del pacte autonomic i de'admi
nistració única. 

Quan a un li donen aquests arguments diu lime 
n'oblit d'una interpel'lació al Govern, i plantejarem 
aquí un debat a la gallega". 1 m'he informat, tenc aquí 
tot el parlament que ha fet avui dematÍ ha fet el Sr. 
Fraga al Parlament de Galícia, i per tant li podria fer 
una serie de precisions que en certes expressions voste 
ha fet aquí i que no són de tot correctes. 
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per tanto jo en aguest cas aplicaria aquella famosa 
que quan es presenta una interpel'lació s'ha de fer amb 

frae."ement de causa, perque i no es call en al Ió que deia 
CO~~I Ortega: o es fa literalura, o es fa precisió, o val més 
el I ~ 1 en aguest cas cree que haguera valgut la pena callar. 
cal .

a 
u'e no estavem ra llan! el'una política de desenvolupa-

Pel q , .' . d I C . A' 11 alJtonomlc propia e a omunltat utonoma -com 
n~eln deia el portaveu del Grup SOCIALlSTA- sinó d al
o u~a cosa que í que hi hagul una intervenció en aque.'5l 
~ rlament, que cree que deu haver estat llO deIs poes parla-

aents autonómics -com també s'ha recordat aquí- que hagi 
mosAt el debat en qüestió obre el pacte autononuc i s'ha 
~onat la possibilitat al Parlament de les TIles Balears a pro
nunciar-s hi.l cree que ningú esla legitimal a posar en dubte 
que aquí, tant el mallorguí, menorquí, eivissenc com for
rnenterer, els nacionalistes, els del grup independent d'Eivis
sa i de Mallorca, com els socialistes, com el PP-UM, en les 
rnateixes condicions. 1 per tant, a partir d'aquí no acceptam 
cap tipus de reivindicació, o que ningú s'apropi"i de defensar 
més els interessos d'aquestes illes uns que uns altres. Tin
drem diferents maneres de defensar aquests interessos o 
d'interpretar-los. Pero tots ens sentim, a almenys el qui els 
parla, realment identificats. 

Per tant, anem afer precisió . El pacte autonomic, 
que es el que preveu? Preveu dos camps d'actuació: un, 
ampliació de competencies a les comunitats autonomes via 
article 143, i una altre que estableix el principi de cooperació 
i col·laboració. Quant a aquestes ampliacions de competenci
es, que no és motiu de debat avui aquí, perque ja ha estat 
debatut quines eren, encara que s'ha fet referencia a qualcu
na d'elles; sí que s'ha de dir que ja la Comissió constitucio
nal ha dictaminat que dijous d'aquesta setmana les Corts o el 
Congrés deis Diputats votara, passara al Senat, i la seva 
aprovació i publicació segurament sera abans de final d'any. 

Sera, ido, el 93 un any basic i fonamental de cara a 
la negociació de com vendran aquestes competencies, quina 
sera la seva dotació, quin és el seu calendari, que és una 
cosa que encara no esta definida. 1 amb a<;o sí que hi ha 
d'baver una actitud i una postura clara en aquesta negocia
ció. 

L'altre principi que té el pacte autonomic, del qual 
feia referencia, és el principi de cooperació i col·laboració 
envers l'Administració. En aquest apartat és on s'ba d'em
,?arcar el que es denomina, entre cometes, administració 
unica. Aquesta feina s'ha d'iniciar, entenem nosaltres, una 
Valta el mapa autonomic estigui complet, totalment disse
nYat, i totes les reformes deis estatuts en el que fa referencia 
a sastre competencial, estigui també tancat. 

] que és que vol dir adm inistració única? :En aquest 
Cas concretjo Ii elida que el que es u'acta -i hi ha, sembla ser, 
Un cert acorc/- co.nsisteix en delegar a les comunitats auto
nomes una gestió d'aquelles funcions que té I'administració 
~~~ltra1, pero que les té amb caracter resi~lIal, ¡que pot fer 

lJeCtament les comunitats autOnomes. Es a dir, en certa 
l11anera suprimir I'administració periferica de ]'Estat assu ~ 

mint aquesta administració de les comunitats autono
mes, excepte en aguelles competencies que són intrans
feribles, que són indelegables: control d 'espais aeris, 
aeroports, etcetera. 

Per tant, jo definiria que en aquest moment sí 
que hi ha un disseny de com ha de ser el procés de les 
transferencies, sí que hi ha el disseny que vindra donat 
per aquesta lIei de desenvolupament autonomic o de 
transferencies, que provocara la modificació deis esta
tuts, que repetesc, pergue s'ha de dir ciar, que s'ba 
debatut en aquesta Cambra i que ba estat votat majori
tariament per aquesta Cambra, i aquest Parlament s'ha 
pronunciat a favor, amb les matisacions que volguem 
dir, i amb les consideracions que s'hi vulguin posar com 
ja va fer el nostre portaveu. 

Jo acabaria, Sr. Pascual, si se'm permet, amb la 
mateixa frase -ja que voste ha al'ludit tant al Sr. Fraga
amb que ha acabat el discurs el Sr. Fraga: liLa creación 
de La administración autonómica trae consigo una re
composición de las administraciones públicas, mantenien
do Los órganos de probada eficacia operativa que serán 
asimilables en la idea autonómica, y suprimiendo aque
llos. o parte, de la organización propia de un sistema 
centralizado y, por otra parte que suponga la coexistencia 
en nuestro territorio de una duplicidad de funciones ll 

A($o és el que es vol suprimir; pero en cap moment 
planteja aquí que absorbeixi totalment les funcions de 
l'Estat dins la Comunitat Autónoma. A<$o no és admi
nistració única, j crec que aquest és un principi equivo
cato 

Per tant, com pot veure, si voste ha volgut fer 
aquí una intervenció on volgués posar e tela judici una 
discrepancia entre el que pugui dir el Sr. Fraga, o el que 
pugui dir el president de la nostra Comunitat Autonoma 
o aquest Govern, si em permet jo li acabaré amb una 
broma. L'altre dia em vaig menar la meva filia al Con
sell, era un dissabte dematí, i em va dir IIMumpare, tu 
que comandes, aquí?", jo dic IIUn poc ll

, i em contesta 
"Pero a ca nostra comanda mumare, és ver?" dic "Sí". 
Dones en Fraga dins el partit comanda un poc, pero 
aquí comanda el nostre president. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Pel tom de replica té la 
paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. 

El Sr. Gilet acaba de dir que aquesta inter
pel-lació té un caracter doble. Jo dic que no senyor. És 
una interpe¡'¡ació que tracta un tema que té un caracter 
seqüencial, que no doble; perque primer hem d'accedir, 
com ha dit el Sr. Sampol, a la categoria de nacionalitat 
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histórica, i després podrem accedir a l'administració única. 
Si no ens igualam amb Catalunya, País Basc o Galícia, per 
exemple, no accedirem a l'administració en cas que hi acce
deixin aquestes comunitats. 

Per consegüent, aquesta interpeHació esta bé, mos
tra precisament una seqü€!ncia amb el seu títol, que és des
envolupament autonómic, i després de desenvolupament de 
I'administració autonómica. A la comunicació de dia 18 de 
mar~ de 1992, del pacte autonómic .. . ja ho sabem, ho han dit 
tots, efectívament ja ho sabem que el Partít Popular i el 
Partít Socialista varen signar el pacte autonómic i varen 
guanyar la votació. Ningú discuteix la legitimitat, al que sí 
vull fer referencia és al que voste ha dit respecte del control, 
i em referesc també al Sr. Triay, que el control per part del 
Govern no sembla que estigui d'acord amb el que diu l'artí
cle 150.2. O sigui, que una !lei organica aprovada per les 
Corts Generals, quant a I'execució d'unes competencies que 
fa la Comunitat Autónoma i que aquest Parlament controla 
el govern en l'execució d'aquestes competencies delegades 
també ho controla, resulta, ido, que no són les Corts les que 
poden suspendre, sinó que és el Govern. Aixo és una cosa 
que a mi em pareix, coincidint amb una part de la doctrina, 
que no és correcte i em pareix que haurien de ser les Corts 
Generals. 

1 al final, el Sr. Gilet m'ha dit que vagi a Galícia, o 
no sé com m'ho ha dit, pero m'ha dit que aquí no és una 
interpeHació. La meya pregunta és que es desenvolupi, he 
preguntat a veure el Govern que fa per desenvolupar el que 
va dir el President de la Comunitat de les Illes Balears, el 
Molt Honorable Sr. Cañellas, ara fa un any, en el novembre 
del 91, quan va dir que la Comunitat era l'Estat a les Illes 
Balears, i que va donar uns punts, que els tenc aquí, i que 
són de cantcter molt general -no vull dir generalíssim, pero 
molt general- j aixo s'ha de traduir en una acció de govern. 

Quina és l'acció de Govern? De moment inexístent. 
Signar el pacte autonomic i res més. Per exemple: amb l'e
norme transcendencia que té la gestió deis aeroports, deis 
aeroports de les Illes Balears, s'intentan3. fer qualque cosa a 
veure si se'ns delega la gestió d'aquests aeroports per on 
passen els set milions de turistes deIs quals nosaltres vivim? 
Aixo, aquesta competencia delegada de la gestió deIs aero
ports justificaria, tal vegada, si s'aconseguís aixo justificaria 
molts d'esfor~os davant el poble de les IlIes Balears d'aquesta 
Comunitat Autonoma i del Govern. 

Es pensa fer qualque cosa, en aquest cas concret? No 
li preguntaré d'altre, només amb aquesto 1 respecte a la resta, 
no aniré a Galícia, sinó que insistiré que el Sr. Cañellas i el 
seu Govern han de desenvolupar el que va dir al debat de 
l'Estat de la Comunitat del 1991. 

Respecte del Sr. Sampol, estic totalment d'acord amb 
el que ha dit, efectivament aquí no hi ha més remei que 
convertir-nos en una comunitat historica, i per aixo ens falta 
una cosa que tenen les comunitats historiques, que són bons 

nacionalistes. 1 aixó ho sabem voste i jo, pero qualque 
dia els tendrem. 

Respecte del Sr. Triay, només li faré un comen
tari, perque ja he contestat respecte del control, respecte 
de la voluntat d 'aquest Parlament, que va votar el Pacte 
Autonómic, que el va aprovar, i per tant és legítim .... 
Tot aixo es dóna per descomptat, no es discuteix. El que 
sí esper, és quan al Congrés deIs Diputats es disposin 
a discutir la reforma de I 'Estatut d' Autonomia, el Partit 
Popular no votí alla amb vos tes, que vos tes ja sé que 
votaran en contra. Bé, esper que canvün, naturalment, 
sempre hem d'esperar fins al darrer moment. Perque si 
ho fes així, aquí votas blanc i alla votas negre, voldria 
dir que el Partjt Popular té dues cares. 1 jo ajxó crec que 
és una cosa bastant mala de vendre i bastant mala de 
presentar davant la societat balear. 1 per tant jo esper 
que el Partít Popular no tendnl dues cares, sinó que en 
tendra una, i que defensara la reforma de I 'Estatut que 
ell mateix, gracies al vot del Partít Popular es va aprovar 
aquí, perque era el partít frontissa, en aquest caso Tots 
els altres partíts, si no tenÍem el Partít Popular no tenÍ
em vots suficients per aprovar la reforma de l'Estatut. 

Per tant, he d'esperar que es mantengui en la 
línia rectificada, afortunadament, de la del mar~. Al 
mar~ va dir que no, perque no sé que va passar, pero 
ara al darrer debat varen dir que sÍ, com havien votat 
abans de les eleccions. 1 en varen presumir prou, abans 
de les eleccions, d'haver votat la reforma de l'Estatut. 

1 si jo li he donar la raó en una cosa al Sr. Triay, 
és que tal vegada s'hagués pogut parlar de Síndic de 
Greuges, de Comptes, del Consell Economic i Social, el 
que passa és que amb una interpe¡'¡ació no dóna temps 
a tates aquestes coses. Jo pens que si un dia hem de 
parlar del desenvolupament en aquest sentit, crec que és 
materia d'una altra interpeHació. El Sr. Fraga també, 
per cert, reclama el Consell Economic i Social, com a 
instrument de participació de les comunitats autónomes 
a la política economica de 1 'Estat, en desenvolupament 
de I'article 131 de la Constitució. 1 aquí no el valen. No 
el volen. CIar, el Sr.Gilet em tronara dir que me'n vagi 
a Galícia, pero no, no me n'aniré a Galícia, sinó que 
hem d 'esperar la seva rectificació. 

1 respecte a l'article 39 de l'Estatut d' Autonomi
a, Sr. Triay, jo Ii he de dir que el Grup MIXT també ha 
presentat una altra interpel:lació respecte a I'estatut 
interior, que al defensara el Sr. Vidal en dates proximes. 
Tampoc no dóna per tant, ara parlam d'autonomia, . 
d'estatut exterior, que estam molt enrera encara d'estar 
amb les comunitats historiques, i per tant crec que val la 
pena que en parlem, no una vegada, sinó moltes de 
vegades. 

Al Sr. Huguet només li diré una cosa. Li diré la 
frase que volia dir el Sr. Gilet de cap a mi, quan parlava 
que l'administració única no vol dir que no pugui haver 

l 

",.. 
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el l1inistració periferica de l'Estal sinó que s'ha de reduir al 
a 1 Jo no ho he dit , que 110 hi pogués haver administració 
se~ifb'ica de l'Estat. Jo ja em conformaria amb tenir el que 
pe F ' ' d' d' ¡emana el Sr. raga, aq ul. J, a mes, espres . una nego-
~i (1ciÓ i un consenso Per tant , j o li he di!", que el que vos te 
diu nO es eso, no es eso . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. En tom de contrareplica el Sr. 
Gilet té la paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats , 
Sr. Pascual, don Miguel. Miri, jo no cree de cap de les mane
res que ens haguem de comparar amb una comunitat histo
rica. No, jo cree que ho som, per la nostra propia historia, 
per les nostres propies institucions, i no perque tenim un 
segell O un article d'una constitució que ens ho marca, o ens 
ho podria marcar. Aixo són dues coses completament dife
rents . Jo el que entenc, i no és que ho entengui jo tot sol, 
sinó que ho entenen tots els jurisconsults i tecnics especialis
tes en dret constitucional, que la nostra Constitució no fa 
diferenciacions ni castes de comunitats autonomes. Només 
hi ha una casta de comunitat autonoma. 

En el fons, i escoItant-lo amb molta d'atenció, voste 
a qui interpel-la de veres, de veres, no és al Govern d 'aquesta 
Comunitat, és al Govern de Madrid. Li diu que elimini que 
elimini un administració periferica, que elimini que hagi 
delegats de delegats del govern, com succeeix a Eivissa i a 
Menorca, etcetera. En el que voste ens pot interpe¡'¡ar és a 
veure de quina manera volem construir la nostra Adminis
tració autonomica, amb quin contingut i fins a quines cotes. 
1 jo li ha contestat: a les cotes que ens estableix, ens marca 
I'article 148 de la Constitució Espanyola. Totes les compe
tencies que són ficades dins I'article 148, i fins i tot Ii diria 
més, les que no hi són, com per exemple el joco El joc no és 
dins l'article 148 de la Constitució, ni al 149, i vendra dins 
el pacte autonomic, com a competencia que voste considera 
menor. Miri voste fins on arribam. 

1 si podem parlar d'aeroport, parlam d'aeroport, i 
I'incloem. I Son Bonet també li incloem. Tot aixó és desple
gat dia 5 de novembre del 1991, encara que voste no ho 
~ulgui interpretar així. Aleshores, per acabar, per concloure, 
~ supos que ens veurem d'aquí un pare]) de dies a la Moció, 
~o entenc que no tan sois ha fet una interpretació dobÍe de la 
ITIterpel·lació, sinó que a més I'ha destinada erróniament. 1, 
explicat quin era el taranDa del nostre Govern d 'aquesta 
COm unitat respecte ele l'Administració autonómica; voste ha 
de fer referencia de quin és el taranna del Govern central 
respecte del ' Adminlstració periferica. 1 per aquest camí 
nOsa ltres podero exigir al maxim i al cent per cent., i així ho 
i~em, pero no podrem prendre decisions que no són dins 

ambit de la nostra competencia. Res més i moltes gracies. 

=----

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. 

Il .l) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 
2985/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENT A
RI PSM I EEM, RELATIVA A CAMPANYA INFOR
MATIVA SOBRE EL TRACTAT DE MAASTRICHT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és 
el corresponent a proposicions no de llei, a la 2985, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa 
a campanya informativa sobre el tractat de Maastricht. 
Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Seré 
inusualment breu, perque entenc que els raonaments 
que avalen i justifiquen la nostra proposta són tan c1ars 
que la brevetat en la seva exposició ha de contribuir a 
fer-los més evidents encara. 

Dues són les motivacions que ens han duit a 
plantejar aquesta Proposició no de Ilei. La primera fa 
referencia a la necessitat de possibilitar una participació 
cada dia més gran deIs ciutadans en el quefer de la 
política, conven<;uts com esta m que és aquesta la milIor 
fórmula per evitar el segrest del discurs i I'acció política 
cada vegada més professionalitzades. 

La nostra societat civil, ho hem dit moltes vega
des, esta excessivament desvertebrada. Ens manca el 
teixit social capa<; de canalitzar anhels, preocupacions, 
crítiques, cap a les institucions que amb més o manco 
fortuna i encert dirigim, uns des del Govern, altres exer
cint el paper de Ileial oposició. És obvi que avui la de
mocracia no pot tornar a ser un regim assembleari i 
participatiu, tal com el plantejaven els grecs. La nostra 
és, ha de ser, una democracia representativa. Pero a
quest govern d 'uns pocs elegits per molts per gestionar 
els interessos de tots, necessita el suport actiu de la 
ciutadania, de la seva participació, si no volem que la 
distancia entre polítics i ciutadans es faeí cada dia més 
profunda. 

1 és obvi que la primera passa,. I'element vital 
per involucrar els ciutadans en la vida política és la 
informació. El dret a la informació és un deis fona
ments de la democracia. Els governants I'han de facilitar 
per tal de fer possible la valoració que els ciutadans 
tenen dret a fer de les actuacions i decisions deIs go
verns. 

La segona qüestió en la qual em bas per presen
tar aquesta Proposició no de llei és la importancia de 
Maastricht i tot el que representa. Possiblement arríbam 
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a una fita tal en el camí de la construcció d'Europa, que 
aquest camí sigui ja irreversible. La repercussió que ha de 
significar fer aquesta passa ha estat la causa, possiblement, de 
l'apassionat debat que s'ha prodult en el si de la Comunitat 
Europea, més profund i apassionat que el provocat que el 
provocat per la signatura del tractat de Roma, més que el 
provocat per l'aprovació de l'Acta Única Europea, i tots 
aquests són moments clau en al construcció d'Europa, i per 
suposat d'una incidencia en la vida quotidiana deIs ciutadans 
d 'Europa que justifica la participació, la curiosítat i la passió 
en el debat. 

De fet, s'han viscut uns mesos de vertadera borratxe
ra política arreu d 'Europa, i molt especialment als pa"isos 
que, com Dinamarca, Irlanda, Fral1(;a, han optat per la via 
del referendum per aprovar la ratificació deIs acords. Per 
primera vegada Europa ha canalitzat, ha provocat un debat 
que ha duit a la creació d'opinió pública en una qüestió que 
fins ara havia estat reservada a cercles dirigents. El tractat, 
Maastricht, discutible, revisable, si tant volen difícilment 
aplicable en el seu conjunt j en els terminis prevists ha estat, 
ac;o sí, un catalitzador de l'opin¡ó pública que també per 
primera vegada s ha expressat en termes molt més amples 
del propis de cadascun deis estats. 

A l'Estat e panyol s'ha optat per la via de ¡'aprova
ció per part de les Corts General, i no obstant ac;ó el debat 
s'ha produIt enmíg del carrer encara que no amb la for~a 
amb que s'ha produ"it a allres Uocs on s'optava per la vía del 
referendum. Deixant de banda consideracions sobre la fór
mula escollida per l'aprovació, el fet és que estam davant 
una qüestió d 'una gran transcendencia política, respecte de 
la qual els ciutadans afirmen sentir-se interessat, al hora que 
reconeixen estar mancats d 'informació. I la campan ya, ja 
encetada pel Govern de l'Estat és per a nosaltres excessiva
ment tímida. Aquesta informació s'ha de donar, entenem 
nosaltres, des de tots els nivells possibles de l'Administració, 
concretada a més als efectes que Maastricht ha de tenir al 
seu nivel! específicament. 

Així ho han entes altres comunitats autónomes que 
han iniciat campanyes informatives, i no sois a nivell de 
publicitat a través deis mitjans de comunicació; amb dos 
plantejaments, que és Maastricht i com ens ha d'afectar. Són 
fonamentals, aquestes informacions. No fas que per manca 
d'informació es produís una flagrant dissociació entre alIó 
que propasen els representants lIiurement i democnltica 
elegits pel poble, i el que pensen i senten els ciutadans que, 
no obstant, han elegits aquells per representar-los i defensar 
els seus interessos. 

Com deim a l'exposicíó de motius que precedeix 
aquesta Proposició no de lIei, si ja és perillosa la possíbilitat 
de construir una Europa de dues velocitats segons sia la 
situació económica deis díferents estats, més ho sería encara 
si per manca de la suficient informació encaréssim la cons
truccÍó d'Europa amb diferents velocitats: d'una banda els 
ciutadans, i de l'altra els polítics que els representen. 

És per a<;o que el nostre Grup Parlamentari 
presenta aquesta Proposició no de llei, demanant que el 
Parlament insti el Govern a iniciar en el termini més 
breu possible una campanya informativa, amb tot el que 
a<;ó vol dil-. sobre els continguts del tractat de Maas
tricht, i dirigida a tots els ciutadans de les Illes Balears. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. 

Pel Grup Parlamentari MIXT té la paraula el Sr. 
Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors dipu
tats. Inusualment breu, tractarem d'intervenir sobre 
aquesta Proposició no de Llei. Voste, Sr. Orfila, ens ha 
dit aquÍ que els arguments sobre el tractat de Maastricht 
eren prou clars; i el que podríem dir que els arguments 
del que és el tractat estrictament, potser, peró de tot el 
que envolta el tractat de Maastricht, i quina és la situa
ció en que realment es troba el tractat de Maastricht en 
aquests moments, a~ó ningú sap quin sera el resultat 
final, i podem dir que no és gens clar en aquests mo
ments com acabara a~ó. 

Per tant, per una vegada, crec que el fet que faci 
una campanya d'informació és important. Com voste 
també ha dit, el Govern de l'Estat ha iníciat aquesta 
campanya tÍmídament i, vist des de la seva perspectiva, 
és lógíc que s'hagi fet tímidament, ja que s'ha agafat la 
vía que no hi hagí un debat al carrer sobre el que repre
sentaría tot a~ó per als ciutadans de tot I 'Estat, i per 
lógica també d'aquesta Comunitat Autónoma. 

Hem viscut com el referendum de Dinamarca va 
dir "no". Hem viscut el resultat ajustat del referendum 
frances, i hem viscut o hem conegut, millar dit, les 
tensions que s'han prodult en el si del Parlament de la 
Gran Bretanya, i quina ha estat la solució final a que 
han optat les illes Britaniques: es va votar al Parlament 
també per un resultat molt ajustat, peró després es diu 
que mentre no s'aclareixin els problemes que planteja 
Dinamarca, no es definiran o no tiraran endavant en el 
seu suporto Per tant, un sí peró no, un no peró sÍ. 

En definitiva, si aquí el que s'ha produü ha 
estat posar una cortina perque els ciutadans de l'Estat . 
no entrin en aquest debat en profunditat, perque el que 
pot venir darrere en alguns casos per al conjunt de la 
societat podria ser tal vegada no tan bo com se'ns vol 
vendre. Si es posa aquesta cortína, es fa precísament per 
obviar i evitar aquest debat, entrar en aquest debat i 
convertir-nos una vegada més, en aquest tema, en ciuta
dans de tercera, ciutadans que ja tenim amb el sistema 
democratic, que voste ja ha explicat molt bé, no com es 

1 
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. a I 'antiga Grecia, sinó com es fa actualment en les de-
fela A b ,. 'h' h f f I 

f acies modernes. m a~o Ja n 1 I a prou, no a a ta rn oC e 
anem més enfora en aquest debato que 

Si no hi ha debato difícilment hi pot haver informa-
'ó o no interessa que hi hagi informació, perque no hi hagi 

C lr~cisament aquest debal. Hi ha una coincidencia en e l sentit 
P ue tots els angles possibles s'hauria de produir aquest debato 
~er tane é.s ba que 'in5ti al Govern de la Comunitat perq ue 
des de la seva optica, i des deis coneixements deis tecnics que 
envolten el Govern de la nostra Comunitat Autonoma, que 
crec -i en a<;o ha de dir que s'ha fet-errñfblFesOcaslciñs de
rnostració palesa que hi ha bans tecnics al voltant d'aquest 
Govern, encara que a vegades no ens agrac1in algunes coses 
que s'han plantejat en les diferents iniciatives parlamentaries, 
pero jo crec que el propi Conseller d 'Economia i Hisenda és 
una persona experta en aquestes qüestions i prou assessora
da- és possible que es pogués produir des del Govern d'a
questa Comunitat Autonoma, ha té relativament facil, poder 
iniciar i dur a terme aquesta campan ya informativa sobre 
Maastricht; sense que a<;o ens faci oblidar els dubtes que ens 
plan teja el futur del tractat de Maastricht. 

~-----------

Quin sera el final on arribarem amb aquest tractat? 
Si s'arribara al final a bon port, que succeira amb tot a<;ó? 
El vot del Grup MIXT sera favorable a aquesta Proposició 
no de llei, els donarem el nostre suport, i esperem que es faci 
en la mesura justa que es doni aquesta informació, perque 
almanco a la nostra Comunitat, que molt Ji tendd a veure 
amb la se va activitat futura, economica sobretot, el resultat 
final d'aquest tractat de Maastricht, pugui com a mÍnim 
encetar aquest debat que des del Govern de l'Estat es vol 
evitar que es faci a tots els indrets de l'Estat. Moltes gnicies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnicies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA té la paraula el Sr. Planells i Costa. 

EL SR. PLANELLS 1 COSTA: 

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. 
L'article 53 de la Constitució espanyola diu que els drets i 
llibertats reconeguts al capítol segon del títol primer també 
vinculen tots els poders públics. El dret a comunicar i rebre 
lliurement informació, previst a l'article 20 de la Constitució, 
ens parla d'una informació vera<; per qualsevol rnitja de 
difusió. És un dret ample amb una valoració que trimscen
deix fin s i tot aBó que és comú i propi de tots els drets fona
mentals, i podem dir que gaudeix d'una posició preferencial. 

Es parla a la Proposició de transmetre i rebre infor
~ació vera<;, essent principalment el destinatari la col'lecti
Vltat i cadascun deis seus mernbres, el que implica un deure 
~Ubstancialment d'objectivitat, excloent invencions o remors 
IOcertes. 

Sap el grup proposant que el tractat de Maastricht és 
una lIei organica, i que com tractat internacional i segons 

=-
> 

l'article 93 i següents de la Constitució requereix tan 
sois que perque I'Estat espanyol se n'obligui la previa 
autorització de les Corts espanyoles, i passa a formar 
part de I'ordenament una vegada publicat? És aquesta la 
forma prevista i no una altra. 

Es parlen vostes en la seva Proposició no de llei 
del resultat del referendum danes i també de la polemi
ca campanya de referendum a fran<;a, i he de dir que a 
I 'Estat espanyol, a la seu del seu Parlament han estat 
pocs els que s'han aixecat demanant la celebració d'un 
referendum . 1 jo em pregunt, certament: a Espanya si es 
convocas en aquest cas un referendum, es discutiria 
realment el contingut del Tractat de la unió europea, o 
seria una possibilitat per predicadors i demagogs de tota 
mena? 

Diuen vostes que és necessari un gran debat i 
que s'ha d'oferir el maxim d'informació al ciutada. És 
cert que avui ja s'ha comen<;at a donar informació per 
mitja del Govern central, informació que augmentara i 
creixera amb explicacions que es donaran amb explicaci
ons que es donaran a través de radio i televisió, i s'hi 
preveuen grans debats. És cert també, i no ha pot des
coneixer cap diputat d'aquest Parlament, que el Partit 
Socialista d'aquestes IlIes, i exactament el Grup Parla
mentari SOCIALISTA ha comen<;at també una cam
panya de sensibilització, i s'han fet recentment unes 
conferencies a la seu d'aquest Parlamento També és cert 
que liSa Nostra", la caixa d'estalvis, ha organitzat unes 
conferencies. 

1 em pregunt: és suficient tota aquesta campa
nya, o és de menester que hi hagí més ínstitucions pú
bliques i privades que facin campanya sobre el Tractat 
de la unió europea. El contingut del Tractat, tots ho 
sabem, és ample. Gira sobre dos o tres camps essencial
ment: relacions exteriors, cohesió social i económica, i 
un tercer camp que fa referencia a la competitivitat a 
nivell europeu. Tres camps suficientment importants. 

Dit aixó, el Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
ates que les competencies quant a relacions internacio
nals són exclusives de l'Estat central. Ates que el Go
vern central ha iniciat una campanya on es preveu una 
des pesa aproximadament de 400 milions. Ates que una 
campanya d'inforrnació presa per aquesta Cornunitat 
Autonoma pot suposar una despesa o un cost aproximat 
de 100 milions, volern presentar una proposta alternati
va. Sabem que no és el moment oportú, pero no can vi a 
gaire el sentit de la seva pro posta. 

La proposta ve a dir que el Parlament de les 
IlIes Balears insta el Govern de la Comunitat Autóno
ma a iniciar, en el termini més breu, debats públics 
sobre el Tractat de la unió europea, respectant la plura
litat política del Parlament de les IlIes i la partícipació 
de les organitzacíons socials i económiques de les IIles. 
Naturalment no sé si vostes en aquests moments accep-



2004 DIARI DE SESSIONS / Núm.50 / 10 de novembre del 1992 

taran aquesta proposta alternativa, en altre cas el Grup Parla
mentari SOCIALISTA s'abstendra. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pel Grup Parlamentari PP-UM té la paraula el Sr. 
Martínez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ I DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Lo pri
mero que hay que señalar hoy aquí, ante esta Cámara, es 
que desde la fecha en que se presentó esta Proposición no 
de ley, el 26 de setiembre de este año, hasta el día de la 
fecha, no habiendo transcurrido más allá de dos meses, la 
situación y el debate público sobre el tratado de Maastricht, 
es decir el Tratado de la unión europea, ha sufrido una ver
dadera convulsión, y yo voy a limitarme a enumerar una 
serie de hechos que se han producido. 

En primer lugar, la cuestión del debate sobre si 
referéndum sí o referéndum no, ha quedado ya completa
mente eliminada, puesto que el Congreso de Diputados ha 
ratificado este tratado y está pendiente de que pase por el 
Senado para que proceda también a su ratificación. Publica
do en el Boletín Oficial del Estado, pues será como otra 
norma cualquiera, aunque su alcance tenga una mayor trans
cendencia, como veremos posteriormente. 

También se ha producido un hecho importante. 
Izquierda Unida ha quedado dividida, Dinamarca se desmar
ca, porque no acepta ni la política de defensa -es decir, de 
unidad de defensa- establecido en el tratado, ni el principio 
de la moneda única. Ni siquiera tiene en cuenta otras cues
tiones como son la de la ciudadanía única. 

Por otra parte, la fecha de entrada en vigor de este 
tratado, el primero de enero de 1993, ha quedado relegada al 
segundo trimestre, posiblemente, de ese mismo año. ¿Por 
qué razón? Porque Inglaterra ha remitido su decisión de 
ratificación a la circunstancia de que se celebre, si es que se 
celebra, un segundo referéndum en Dinamarca que, como ya 
he señalado anteriormente, condiciona su integración exclu
yendo las tres a¡cuestiones apuntadas. 

Francia ha procurado barrer para casa y ha estable
cido una serie de privilegios para su economía, especialmen
te la agrícola. Nosotros, España, que tuvimos gran prisa en 
transformarnos en el novio de Europa para llegar a una boda 
de conveniencia, pues desmantelamos nuestra industria, 
nuestra minería, nuestra agricultura, nuestra pesca, a cambio 
de tratar de recibir una serie de subvenciones y ayudas que 
por la magra situación en que se encuentra Europa, nos han 
sido negadas. Y hemos llegado ya a una situación tan pinto
resca que ayer el Presidente del Gobierno, haciéndose eco de 
una de las críticas que se hacen al tratado de Maastricht, 
invocaba la creación de una nueva alianza para salvar a Eu
ropa, y por lo tanto al tratado de Maastricht. 

Creo, señores del PSM-EEM que su propuesta 
se ha transformado en puro anacronismo. El debate está 
abierto, indudablemente, y también habrá en estos me
ses venideros numerosas sorpresas acerca del posiciona
miento de los países europeos en relación con el tratado 
de Maastricht. Pero lo que sí es evidente, es que el que 
se atreva hoya hacer campaña con un carácter objectivo 
de lo que significa el tratado de Maastricht, puede salir 
mal parado ante la opinión pública española. 

Usted preguntaba en su intervención qué era o 
qué es el tratado de Maastricht. Desde un punto de vista 
jurídico no es nada más que un acuerdo internacional, 
una norma; pero desde el punto de vista de las conse
cuencias que ha tenido toda aquella intencionalidad y 
filosofía que ha impregnado la redacción de este trata
do, para España ha sido indudablemente poco beneficio
so, pero inevitable la adhesión porque ya no teníamos 
otra alternativa. 

Por lo tanto, yo creo que estas alegres campañas 
encaminadas a explicar una situación que en estos mo
mentos es de gran confusión, no nos llevaría nada más 
que a tratar de exponer las cosas desde un punto de vista 
puramente científico, técnico, sin hacer referencia a las 
cuestiones fundamentales que encierra este tratado, y yo 
personalmente creo que debatir el tratado sería muy 
interesante desde un punto de vista político. Y lo digo 
porque parece ser que hay cierta incongruencia entre la 
defensa del tratado por determinadas posiciones ideoló
gicas plasmadas en las representaciones políticas que 
hay en esta Cámara, y el contenido del tratado. 

Yo no entiendo como los proponentes plantean 
la cuestión de la defensa o exposición del tratado, y su 
falta de objeción al contenido de las mismas -aunque nos 
han apuntado aquí la existencia de algunos claroscuros 
que podían ser objeto de discusión- en relación con 
cuestiones que son fundamentales en el tratado. Y se 
han dicho aquí. El principio de la libre competencia 
significa la aceptación de la economía de mercado. Yo 
no sé si los partidos socialistas están dispuestos a acep
tar esto total y plenamente. Si lo aceptan, pues señores, 
tendrán que cambiar alguna denominación dentro del 
frontispicio de la denominación de su agrupación polí
tica. 

Por otra parte el prinCIpIO de subsidiariedad 
¿Cómo se establece? Sobre la base de la integración de 
las naciones en la Comunidad Económica Europea, 
siendo ellas las que hagan aquello que no puede hacerse 
con carácter general; o por el contrario, que sea la Co
munidad la que lo haga todo y queden los restos, como 
nos ha quedado nuestra situación en esta nación respec
to al papel que se nos ha asignado en Maastricht. 

Pero también hay otra cuestión mucho más 
importante, y ésta sí que yo creo que se inscribe dentro 
de ciertas posiciones ideológicas que a pesar de que 
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de democracia -ahora sin calificatjvos- uno de los 
11~l l11l1nes que se le hacen a Maastrichl es que el control de la 
111:.yor nía popular sobre las decisiones de los órgano ele 
'ob~l,ai1 es realmente limitada, no tiene consistencia, se ha 
o'eStrO , . . d . , . 
e d una burocracia con unos cntenos e actuaclon casI 
crea o , . 

'·,staS. y todo esto yo comprendo que en a bueno dlscu
cesal 
. I Y debatjrlo, pero no entre n S0tl"O . 

[11' 0 

por lo tanto, si hay que hacer campañas acerca de lo 
e eS en estos mo mentos Maa t richl que no Jo sabe nadie 

~~Jactamente. salvo la lectura rutinaria y concreta del articu-

J 
do del Tratado. Fuera de esa lectura, e l alcance, la interpre-a . _ 

tación Y las consecuencias que va a tener, senares proponen-
tes consjderamos que esta idea que en su momento puclo el' 
est¡mable, en éstos otros no lo es. Y que si a lguien liene que 
hacer campaña para defender el tratado, será el Gobierno 
central, puesto que la Comunidad Autónoma tiene otras 
cuestiones en este momento mucho más importantes que 
debatir cuestiones bizantinas en relación con una norma de 
actuación para el futuro de Europa, cuyos presupuestos de 
nasciturus, es decir de ser que pueda salir a la vida con plena 
posibilidad de permanencia, de existencia, son radicalmente 
aleatorios por la insolidaridad que están mostrando muchas 
naciones europeas. Gracias por su atención. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. En torn de replica té 
la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. 

Pens que segurament hauria de revisar una part de 
I'exposició que he fet quan presentava aquesta proposició no 
de lIei, la part referida a 1 'interes, al grau d 'atenció, a la 
capacitat que té aquest tema de Maastricht per interessar els 
ciuraclans. i ha dic perque si un tema com aquest és incapac; 
de uscitar la propia atenció deis diputats . de tal manera que 
d'un grup de trenta-un diputats, mentre s'ha produ"it aguest 
debat només n'bi havia set de presents possiblement estem 
dav¡ll1t una proposta que tengui poc senth perque un tema 
que ha d'involucrar direct.ament els ciutadans, que és de 
tanta importancia i que té tina atenció tan minsa, tan ridÍ
c~la per part c1elsg'ups tan importants -d'un grup, almanco
d aquesta Cambra, ens hauria de fer reflexionar moltÍssim. 

o potser baurlem de plantejar-nos si hem de defen 
sar, a partir eI'ara, les nostres intervencions al Saló de passes 
perdUdes, no fas que aquest -el Saló de plenaris- s hagués 
conVerti t realment i tristament, únícament en el Saló de les 
paraules perdudes. 

de Volem agrair al G~up MIXT el suport al co~ tingut 
d . la nostra proposta. EVldentment, Sr. Peralta, son dos 
O ebats diferents: una cosa és que és Maastricht. i si hi eslam 
s' no d 'acord en el seu contingut, i fins i tal la manera que 

ha escoJüt per aprovar-ho; i I altra és si és o no necessari 

que donem als ciutadans la informació que demanden, 
que necessiten, respecte d 'aquest tema. 

El representant que ha intervingut del Grup 
SOCIALISTA, ha entrat en elements del debat que jo no 
havia iniciat. Evidentment segons la Constitució soIs es 
requereix l'aprovació per part de les Corts Generals, 
d 'un tractat internacional, és aixÍ i nosaltres no ho hem 
proposat. No ens ha agradat la manera quasi despectiva, 
o de desautoritzar la via del referendum per fer aquesta 
consulta. per saber que n'opinen els ciutadans, i pens 
que vostes tampoc haurien d 'abundar massa amb aques
ta desautorització d'aquesta via. A Fran¡;a el seu correli
gionari, el Sr. Mitterrand, no ha dubtat en convocar el 
poble frances per saber que opinava al respecte, i Ji era 
perfectament permes fer-ho d'una altra manera. Per 
tant no convé menysprear aquesta via. 

És evident, Sr. Planells, que si partits polítics, si 
"Sa Nostra", fan campanyes informatives, no ho ha de 
fer el Govern? no ho ha de fer el Govern respecte d'un 
tema que és pro u important com perque tots estem 
d'acord que ha de condicionar el futur nostre? Ha de 
representar un condicionament de les empreses i deIs 
ciutadans a partir de la seva entrada en vigor. D'altra 
banda no puc coincidir amb voste de cap manera en que 
el cost hagi de ser de 100 milions de pessetes. No sabem 
com ho calculen. De la mateixa manera el Govern de 
l'Estat espanyol té previst gastar-ne 400, si haguéssim 
d'aplicar el mateix percentatge, en tost de 400 n'hauria 
de gastar 4.000. Per tant, evidentment, el calcul ha de 
ser equivocat. 

1 una campanya informativa no inclou només 
elements de publicitat als mitjans de comunicació, ac;o 
és evident. Inclou molts d'altres aspectes, alguns d'ells 
no deIs més costosos, actes públics, per exemple, utilit
zar els acords que el Govern té amb mitjans de comu
nicació, per exemple programes fixos que té a emissores 
de radio dedicades a sectors concrets, per divulgar preci
sament que implica Maastricht a cada sector deis que 
van dirigits aquests programes. Hi ha un Centre de do
cumentació europea que hauria d 'incentivar les seves 
actuacions i fer arribar als ciutadans molta més infor
mació, i emprar per una vegada la imaginació per cercar 
la forma d'arribar als ciutadans i informar-los. 

El Sr. MartÍnez de Dios, tot reconeixent que hi 
ha hagut tota una convulsió des que nosaltres vare m 
presentar aquesta Proposició no de lIei, el més de se
tembre, fins ara; es manifesta en contra que s'aprovi la 
Proposició no de llei, i que per tant que el Govern as
sumeixi aquesta necessitat. Miri, Sr. Martínez de Dios, 
voste torna insistir que Esquerra Unida ha quedat en 
solitari demanant un referendum, aquesta via .... No hem 
proposat la celebració de cap referendum. El contingut 
de la nostra proposta era molt més senzill, demanava 
simplement que s'informés els ciutadans. i és un fet, Sr. 
MartÍnez de Dios, que el debat ha polaritzat l'activitat 

~~~=:=:========================================================================~ --
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política. 1 és ver, ha dividit Esquerra Unida, com ha ha fet 
amb la dreta a Franc;;a de forma, per cert, molt més dolorosa 
i segurament que amb conseqüencies molt més irreversibles. 

El debat és al carrer. Hi és a Franc;;a, hi és a Dina
marca, hi és a Irlanda i també a I 'Estat espanyol, encara que 
aquí no és precisament enmig del carrer perque s'hagi fo
mentat aquest debat des de les institucions públiques. 

Anacronisme a la nostra proposta? Anacronisme 
informa? Sr. Huguet, anacronisme informar? Crec que hem 
de ser seriosos. Mal parats poden quedar davant I'opinió 
pública precisament aquells que des de les institucions públi
ques no fan res per donar als ciutadans els elements de judici 
per coneixer una qüestió que els ha d'afectar, i molt profun
dament. Miri, Sr.Martínez de Dios, alegres campanyes són 
les que acostuma a fer el Govem, assumint despeses evi
dentment exagerades per anunciar la bondat d'uns imposts -
canon, li diuen, l'aigua no sé que- o es permeten publicar 
pagines i pagines anunciant a una illa actes organitzats per 
una determinada conselleria precisament a una altra illa, 
quan a cap ciutada li interessa en absolut que succeeix a 
aquella illa respecte d'actes als quals evidentment no hi po
dra acudir. Aquesta és I'alegria que hem de corregir. 

Si el Govem d'altra banda, Sr. MartÍnez de Dios, és 
incapac;; d'organitzar una campanya on s'expliqui que és 
Maastricht i com ha d'afectar els ciutadans -és molt complex, 
deia voste- realment potser és millar que no la facin, perque 
podria sortir capgirada, no tendria la menor importancia. 

Diu el Sr. MartÍnez de Dios que ningú no sap que 
és Maastricht, que entrar en un debat sobre una qüestió 
bizantina ... PerillosÍsima, llavors, l'actitud deis seus correligi
onaris a Madrid, quan al Congrés deIs Diputats, sense dub
tar, voten a favor del contingut de Maastricht. Ningú no sap 
que és, i ha voten a favor. Valen dir que són capac;;os d'una 
incoherencia com aquesta, o valen dir simplement que voste 
els té en tan mala consideració? 

(Remar de veus a La sala) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. En tom de contrareplica, el Sr. 
Planells té la paraula. 

El SR. PLANELLS 1 COSTA: 

Gracies, Sr. President. Sr. Orfila, he entes que no 
ens donava suport a la nostra proposta, pero crec després 
d'haver-Io escoltat, i d'haver escoltat el portaveu del Grup 
Popular, que realment la nostra proposta anava ben encami
nada, perque el contingut del tractat de Maastricht és subjec
te de di verses interpretacions. Aleshores el nostre Grup no 
vol donar suport a la seva proposta, deixant la informació a 
mans del Govem. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Planells. El Sr. Martínez de Dios té 
la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS : 

Gracias, Sr. Presidente. Yo en mi exposición lo 
que he tratado de poner de manifiesto es el hecho, no 
afirmado por mi, sino por la generalidad de los comen
taristas políticos, de que el tratado de Maastricht es un 
documento complicado , de difícil digestión, en donde 
se mezelan conceptos de los más variados, desde lo 
político hasta lo jurídico. En consecuencia, lo que he 
mantenido aquí es que una campaña para explicar pura 
y simplemente la literalidad del tratado no nos llevaría 
a ningún resultado positivo. Por eso he hecho esa refe
rencia, si quiere usted un poco dramática, a todos los 
acaecimientos que desde la fecha de presentación de esta 
Proposición no de ley hasta el día de la fecha se han 
producido. Y la realidad es que todo el mundo era feliz 
con que el uno de enero de 1993 entrase en vigor el 
tratado de Maastricht y la unión europea fuese una 
realidad, pero ésta no se ha encaminado por estas vías, 
y en este momento está sine die la fijación de la fecha 
en que pueda entrar en vigor. 

Cuando hago referencia a estas complicaciones, 
me refiero al hombre de la calle, al hombre normal, que 
tiene otros problemas mucho más importantes. Puede 
usted estar seguro de que el Partido popular votó en el 
Congreso plenamente consciente de lo que hacía, como 
lo haría yo, sabiendo que el símil es aquel del novio 
que se casa por conveniencia, abandona todos sus apoyos 
de soltería, y una vez contraído matrimonio se en
cuentra con que la fortuna de su esposa no tiene esa 
solvencia que él pensaba. Yeso es lo que nos ha ocurri
do con Maastricht. Nos hemos desmantelado en todos 
los aspectos y al final, cuando pensábamos vivir de sub
venciones, de ayudas, de regalías y de beneficios, se nos 
han acabado. 

Por eso ayer Don Felipe González lanzaba ese 
grito de guerra de la nueva alianza europea, que es una 
de las críticas que se le hacen al tratado de Maastricht 
para crear esa nueva alianza y salvar a Europa. Y con 
eso también quiero señalar que sería muy feliz de que 
la pusiese en marcha, porque a lo mejor el Partido So
cialista se le acababa el candidato para las próximas 
generales. 

(Remar de veus a la sala) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies Sr. MartÍnez de Dios. Canelos el debat, 
passarem a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor del 
text de la Proposició no de Llei, es valen posar drets, 
per favor? Gracies, es poden asseure. 

-
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Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 

I
n posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure. 

va e 

Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, 

P
oden asseure. 

es 

8 vots a favor, 31 en contra, 18 abstencions. Queda 
rebutjada la Proposició no de Llei número 2985. 

1I.2) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 3208-
/92. PRESENTADA PEL GRUP PA,RLAMENTARI PSM 1 
EEM, RELATIVA A CONGELACIO DE LES PERCEPCI
ONS ECONOMIQUES. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al Proposició no de Llei número 3208, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a 
congelació de les percepcions economiques. Té la paraula, 
pel Grup proposant el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Interessa 
la política que aquí feim als ciutadans de les Illes? 

És aquesta una pregunta que formulada en una en
questa i concretada al carrer sol ser contestada de manera 
negativa per la majoria de ciutadans que indefectiblement 
acaben la seva res posta marcant distancies entre ells i aquells 
que, no obstant a<;o, han estat elegits per ells per tal de dur 
a terme una de les funcions teoricament més nobles dins 
qualsevol societat, la gestió deIs interessos públics, la políti
ca. 

Per que, lIavors, aquest rebuig a la política? És ben 
cert que I 'activitat política no és d 'allo més ben considerat 
en aquest momento En I'intent de preparar aquesta inter
venció he repassat l'hemeroteca recent, de l'etapa democrati
ca, i cap for<;a política de les que aquí ten en representació 
ha deixat, a un nivell o a un altre, de lamentar-se pública
ment d'aquesta realitat. 1 tots, o practicament tots han mani
festat en alguna ocasió almenys la urgencia i la necessitat 
d'una regeneració de la vida pública, així com de la necessa
ria recuperació de la dignitat i la bona imatge d 'aquells que 
elegits pels seus conciutadans, han decidit dedicar una part 
del seu temps a la gestió, des de els institucions públiques, 
deis interessos col·lectius. 

. La imatge que de I 'activitat política tenen moIts de 
Clutadans és la de cosa confusa, poc comprensible, amb in
cabables baralles de poder. En el pitjor deIs casos s'arriba a 
manifestar la creen<;a amb la qual els que la realitzen es 
preocupen, abans de res, del seu propi intereso 

Aquesta insatisfactoria realitat de la qual ens podrien 
dOnar testimoni els mitjans de comunicació, moltes vegades 
receptors d 'aquest sentiment, és no obstant present a la 
majoria de societats democra.tiques, al qual cosa no és d'altra 

> 

banda cap consol. És bo, pero, coneixer-ho, per enten
dre que contra aquest mal no hi ha solucions miraculo
ses, i la prova n 'és la dura batalla, amb mitjans i encerts 
diversos, que enfronten les forces polítiques per tal 
c\'arrabassar fragments d'aquest important segment de la 
població que, desencantada de la política, practica l'abs
ten ció sistematica davant qualsevol consulta electoral. 

Pero si bé és cert que no existeix cap poció 
magica capa<; de transformar aquesta realitat, també ho 
és que els eletalls, les formes, les actituds solidaries, 
solen ser sempre o quasi sempre ben rebudes. 

Així, i elavant la crisi economica que travessam, 
són ja diferents els signes, els senyals que es fan eles 
d 'algunes aelministracions públiques en el sentit de com
partir la situació de precarietat que fa necessaria acabar 
amb les alegries en les des peses públiques i també pri
vaeles. És per a<;o que quan el president del Govern de 
l'Estat espanyolllan<;a el missatge d'austeritat, assenya
lant que hem viseut per sobre de les nostres possibilitats, 
j que és l'hora de prenelre mesures correctores, consci
ents que els actuaeions deis governants tenen sempre un 
caracter exemplificador, els presidents de la Comunitat 
de Maelriel, ele Galícia -d 'ideologies contraposaeles
s'afanyen a fer pública la voluntat ele congelar les despe
ses d'alts carrees, i concretament les percepcions del Go
yerno 

De llavors en<;a, Aragó, Andalusia, Valencia, 
prenen decisions semblants i ho fan tots ells des d"una 
actituel respectuosa amb els sectors més desvalguts als 
quals, curiosament, se'!s elemana la immediata aportació 
al gran volum de sacrifici que ha ele fer falta per sortir 
d'una crisi que, com sempre, afecta amb més intensitat 
aquells que tenen les rendes més baixes. 

No entrarem analitzar el fet que els alts carrecs 
de l' Administració creixin de manera sorprenent an y 
rera any. No ens aturarem en consideracions respecte de 
la necessitat o no d'haver passat de 208 directors gene
rals a 311, ]'Administració de l'Estat. No entrarem a 
discutir si són o no necessaris els múltiples assessors que 
el Govern de la nostra Comunitat té prevists al projecte 
de pressuposts per al 1993, i que ens han de costar quasi 
200 milions de pessetes. 

N'hi ha prou, entenem, amb donar cinc dades, 
cinc, que parlen per elles mateixes i que han estat notí
cia elarrerament als mitjans de comunicació: La crisi 
economica afectara les nostres illes de manera més 
gravosa que les altres comunitats autonomes. El Govern, 
el Gobierno, de Madrid, fixa en 47.945 pes se tes la pen
sió mínima de jubilació. La mitjana deis salaris de Bale
ars és entre les cinc més baixes ele les 17 comunitats 
autonomes. Espanya continua sent el penúltim país ele 
la Comunitat Europea en el percentatge del producte 
interior brut declicat a elespeses socials. Caritas informa 
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que creixen de manera alarmant les xifres de pobresa, de 
gent necessitada, a tot I'Estat pero també e les Illes Balears. 

És demanar massa, que els alts carrecs i els propis 
diputats renunciem a incrementar, per poc que sigui, les 
nostres percepcions davant una situació en que s'anuncien 
tancaments d'empreses, augments de l'atur, disminució deIs 
drets deIs treballadors a I 'hora de rebre les percepcions per 
atur, congelació del creixement económico Ciar que segura
ment no era necessari parlar tanto Quan els partits homónims 
deIs que són majoritaris en aquesta Cambra fan pro postes de 
congelació de sous -a al tres comunitats- quan els propis 
companys deIs diputats del PP acaben d'anunciar que presen
taran propostes per reduir en 160.000 milions la despesa 
pública a partir de la supressió de 5.000 alts carrecs a nivell 
de l'Estat; quan avui mateix a un diari -al diari Menorca
surten cartes, una del PSOE "Los presupuestos del Consell", 
rallant de sous, "Hablando de sueldos" Junta Local del Parti
do Popular de Mahón; quan els representants del Partit Po
pular han presentat i han defensat apassionadament al par
lament de Catalunya no tan soIs la congelació de sous, sinó 
la supressió de directors general s i d'alts carrecs, arribant a 
proposar la supressió de conselJeries per tal de disminuir la 
despesa pública, per donar exemple als ciutadans, deia la 
seva intervenció, i iniciar una política més austera; no cal 
davant aquesta situació, i atesa la coherencia que ha d'omplir 
les actuacions de tots els diputats aquÍ presents, no cal espe
rar sinó un vot unanime de tots els grups presents a aquesta 
Cambra a una proposició no de llei que no fa més que reco
llir la sensibilitat manifestada pels seus correligionaris a aItres 
comunitats. 

De cap manera pue pressuposar actitud s incoherents, 
aquelles que fan tenir una política per quan comandes i una 
per quan ets oposició. No ho pue ni ho vull pressuposar. 1 
per tant, des del convenciment de trobar el suport unanime, 
no creim necessari afegir una sola argumentació nova a les 
que ja he donat. Gracies, senyores i senyors diputats, per la 
seva ateneió. 

(La Vicepresidenta primera substitueix eL Sr. President 
en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes graeies, Sr. Orfila, pel Grup Parlamentari 
MIXT té la paraula el Sr. Vid al. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN. 

Gracies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. 
Parlaré des de'aquí per dir que seré molt breu, en primer 
lloe per dir que ens pareix bé aquesta Proposició no de Llei 
que presenta el Grup Parlamentari PSM-EEM. Li donarem 
suport als dos punts, tant el que demana que es eongelin les 
pereepcions eeonomiques deis membres del Govern i els alts 
carrecs, eom la que fa referencia a les pereepcions deIs par
lamentaris i els seus grups, perque entenem que en l'exposi
ció de motius expliquen d'una manera que eompartim per 

que es presenta aquesta Proposició no de Llei, per la 
preocupant situació de l'economia a tot l'Estat espanyol, 
i també a les Illes balears, que es vulgui o no estan im
merses a una crisi economica -encara que alguns diguin 
que només és financera, que naturalment és una conse
qüencia de l'economica- i perque creim que s'ha de 
donar exemple des deIs carrecs executius, i també deIs 
polítics i deis parlamentaris, davant la nostra comunitat. 

Els exemples que posen de Valencia, Madrid, 
Galícia, Aragó i Andalusia són prou eloqüents; i a més 
si se'm permet per acabar, ja que no hi ha hagut moltes 
aportacions molt felices a la xistografia d'aquesta Cam
bra, diré també que així no caurem en la tentació de 
construir-nos luxosos xalets i coses per I'estil. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA té la paraula la Sra Magaña. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. 
Davant la Proposició no de Llei que el Grup PSM 1 
EEM ha presentat i defensat, el nostre Grup vol mani
festar el seu suport i per tant anunciar el vot favorable; 
encara que voste, sr. Orfila, ho ha posat molt negreo 

Pero sera aixÍ prineipalment perque a les nos
tres propostes de resolució eom a eonseqüencia del 
debat general sobre l'estat de la Comunitat Autónoma, 
el nostra portaveu ja va defensar l'imprescindible d'una 
reforma en aquesta administració. Una reforma que 
hauria de fer-se amb eriteris d'austeritat, funcionalitat i 
eeonomia. 1 aquesta reforma, que hauria d'anar més 
enIla de la congelació de les percepcions económiques, 
seria sense dubte una mesura important per reduir i 
controlar la despesa corrent. Per tant, no bastaria man
tenir només sense increment per I'any 93 les retribuci
ons i dietes deIs consellers, alts carrecs i assessors d'a
questa comunitat autónoma. 

Per altra banda, en aquestos moments, que voste 
ho ha dit molt bé, en que la situació económica deman
da, com a conseqüencia de la recessió, austeritat i mode
raeió, és absolutament necessari adoptar mesures d'a
quest tipus, i més ara en el marc del debat immediat 
deIs próxims dies deIs pressupostos del 1993 que es 
veuran en aquesta Cambra. A més a més, des de tots els 
carrecs públies, socialistes o no socialistes, i des de tots 
els carrees institucionals representatius, és necessari 
poder transmetre posicions de coherencia, i per tant, si 
aquesta Proposició no de llei no prospera, el nostre 
Grup plantejara esmenes d'aquest caire, restrictives, dins 
el debat de pressupostos. 
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Esperam que també avui el Grup PP-UM modifiqui 
I seva postura que va er contraria els passats dies 16 ¡ 17 
da octubre quan nosaltres varem pJ'esentar resolucions d 'a-

ues t t ipus, e ntre altres coses perque -ca m també ho ha di t 
ql Sr. O rfila- altres comunitats autonomes com Valencia, 
~ladr id . Galícia i Andalusia així com lambé el propi Par
lamenl de Catalunya ja han acordat la congelació de le 
percepcions economiques als seus te rritoris. Gracies, Sra. 
Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Magaña. Pel Grup Parlamentari 
pp-UM té la paraula el Sr. MartÍnez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Gradas, Sra. Presidenta. De nuevo tengo que em
pezar mi intervención cuestionando la oportunidad de una 
Proposición no de ley, como la que hoy se debate y se trae 
aquí a aprobación cuando estamos en período de debate 
también de los presupuestos de la Comunidad, que sería el 
lugar adecuado, en sus comisiones, en sus ponencias, para 
tratar de estas cuestiones, 

Por eso, y en fin me molesta tener que recurrir él 

estos argumentos, considero que toda esta exposición es una 
fácil concesión a la demagogia. hay mucha imprecisión, hay 
mucha inexactitud y, claro, inevitablemente tengo que hacer 
referencia a los documentos básicos de cuál es la política del 
Gobierno de esta Comunidad respecto a los gastos de perso
nal para el próximo ejercicio, y así en la diferente documen
tación, en la memoria, en los anexos que se acompañan al 
presupuesto, se señala que las retribuciones de los altos car
gos al servicio de la administración de la Comunidad Au
tónoma, incluido el sueldo del presidente, para 1993, serán 
las correspondientes a 1992, con la misma estructura, yapli
cando la normativa para este ejercicio, se incrementarán en 
la cuantía que se establezcan para los funcionarios públicos. 

Es decir, que hay una total equiparación entre las 
retribuciones de los funcionarios públicos y el personal de los 
altos cargos, pero no quiere decir que este incremento del 
que se habla seda un incremento real. Para eso me remito 
también a lo que el Ministerio de Economía y Hacienda, en 
al presentación de los presupuestos generales del Estado, 
dOcumento o información que tienen todos ustedes, nos dice 
con toda claridad: "No obstante, pese a que el Proyecto de 
ley de presupuestos establece que las remuneraciones de los 
empleados públicos, tanto funcionarios como laborales, no 
experimentarán variación alguna respecto de las vigentes de 
1992" -y ahí están los movimientos de protesta del funcio
nariado ante esta decisión del Gobierno de la nación en sus 
pr:sltpuestos generales- "la cuantía final de las mismas po
dra ser modificada por la aplicación de la revisión salarial 
~ue. habrá de llevarse a cabo al final del ejercicio de 1992, 

ablda Cuenta de la desviación existente entre el Índice de 
precios al consumo registrado en el período noviembre 

1991-noviembre 1992, Y el IPC estimado que se cifró en 
un 5% para dicho período" . 

Luego, quiere decir que la regla es congelar las 
retribuciones, pero no que su valor absoluto disminuya, 
porque claro, lo que no se puede pretender es que la 
gente gime menos, y se le trata de compensar, y de ahí 
la palabra "incremento" que aparece en los presupuestos 
de la comunidad, referido a esa compensación por el 
cálculo de lo que es el índice de precios al consumo, 
que el gobierno estimaba en un 5% , i que la Comunidad 
Autónoma, en lo que son sus presupuestos, ha fijado en 
un calculo puro y simple del 4%, de tal manera que la 
retribución o la cuantía total de las cifras destinadas a 
retribuciones de altos cargos de la Comunidad Autó
noma asciende a la cifra de 399.200.000 pesetas. Y este 
incremento, si se produce, del 4% del Índice de precios 
al consumo, supondrá como incremento de retribucio
nes para los altos cargos, un total de 15,2 millones de 
pesetas. 

Bien, seguimos manteniendo que todas estas 
exposiciones en una situación tan apurada como la que 
viven algunas comunidades, unas más y otras menos, es 
una concesión a la demagogia, y debían evitarse que 
planteásemos estas situaciones de discusión ante una 
cámara, y buscásemos la solución a los problemas por 
otra vía. 

Por otra parte, la referencia a la lógica respecto 
a lo que ganan los presidentes de otras comunidades, 
pues claro, el desfase con relación al presidente de esta 
Comunidad Autónoma es bastante sensible, Por ejemplo, 
el presidente de la Comunidad valenciana gana un 12'-
63% más, el de Madrid un 6,43% más, el de Galicia -
que es del PP- un 19,99% más, el de Aragón un 16,67% 
más, el de Andalucía un 6,42% más. Luego quiere 
decirse que hay cierta moderación en cuanto a las retri
buciones de los altos cargos de esta Comunidad respecto 
al de otras. 

Por otra parte usted, Sr. Orfila, también hacía 
una referencia hacia la dignidad de los cargos políticos, 
de la necesidad de la honestidad en el ejercicio de los 
mismos y, desde luego, saliendo al paso y de manera 
accidental a otra afirmación que se hace aquÍ, con nin
guno de ellos se podría hacer el chalé al que se refería 
un diputado de esta Cámara, por la modestia de estas 
retribuciones. 

Por eso, señores, yo creo que toda esta referen
cia tenía que llevarse allá donde se tiene que llevar, que 
es en las sesiones de discusión del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma. Y por otra parte, porque no 
resisto la tentación de buscar las situaciones en donde se 
plantean con demagogia los hechos en esta publicación 
del Ministerio de Economía hay un párrafo cuyo conte
nido no me resisto a leérselo a ustedes, y luego lo po
drán releer y meditar. Dice "las remuneraciones de los 
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empleados del sector público van a experimentar, pues, en 
1993, una evolución más desfavorable" -si esto no es jugar 
con las palabras: "más desfavorable" , ¿es que antes eran favorables?-
"que en ejercicios anteriores, no obstante, no puede olvidar

se que la retribución media de los empleados públicos inclui
dos en la mesa general de negociación ha registrado entre 
1988 y 1992 un incremento global del 41,8%" -es decir, que 
los funcionarios públicos en ese período han incrementado 
sus retribuciones en un 41,8%- "con una tasa de variación 
interanual del 9,2%. Para el mismo período los precios han 
experimentado un incremento del 28,4%, estimándose una 
variación del IPC en 1992 de un 6,4%" -es decir un punto y 
casi medio más de la previsión que se hacía en el párrafo 
anterior- "Por consiguiente, en los cinco años considerados, 
anteriores a 1993, el poder adquisitivo medio de los funcio
narios'representados en la mesa general se ha incrementado 
en un 10,4%". Esto es aplicable, mutatis mutandi alIas altos 
cargos de la administración, incluso la autonómica, que es la 
regla que se ha seguido aquí. 

También tengo que añadir. y para terminar, que 
nosotros, que tratamos de huir de la demagogia, no recurri
mos a esas retribuciones subterráneas de las bufandas, com
pensaciones, dietas, viáticos -Sr. Alfonso, ya está usted calen
tando motores, y tenga cuidado porque yo soy bastante buen 
ametrallador, así que lo puedo derribar- ... 

(Rialles) 

Esos procedimientos no los seguimos nosotros, 10 
que pasa que se ,les caJienta tan pronto se les hace una pe
queña insinuación, y todo aquello que llevan dentro no lo 
pueden dejar de manifestar, especialmente los veteranÍsimos. 
Gracias por su atención. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Sr. Alfonso, li prec 
silenci, no esta en ús de la paraula. El Sr. Orfila té la pa
raula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Vull agrair al Grup MIXT i 
al Grup SOCIALISTA el suport que han manifestat que 
donaran a la no tra Proposició no de Llei, un suport que 
espedlvem, evidentment pergue havien de ser coherent a 
alió que Val1 donar suport i propasar, fins i tot, en el debat 
sobre J'estat general de la Comunitat Autonoma. 

L'ametrallador MartÍnez de Dios fa punteria contra 
el meu blanc, i qüestiona l'oportunitat, considera inoportú, 
que en pedode de debat de pressuposts presentem una pro
posta com aquesta, que no la presente m dins el debat pres
supostari en forma d'esmena. Fa unes quatre setmanes al 
Parlament de Catalunya el seu Grup presentava unes propos
tes que deien "El Parlament de Catalunya insta el Consell 
Executiu a" unes quantes coses, per exemple: "reduir en un 
20% les partides corresponents a estudis i treballs tecnics, 

reduir en un 20% les partides corresponents a despeses 
de representació i publicitat institucional, eliminar els 
programes no basics en els quals el 60% de la seva dota
ció de gestió i administració, agrupar les conselleries 
d 'ensenyament i cultura en una sola, agrupar les conse
lleries d'indústria i comen;, consum i turisme en una 
sola, suprimir el departament de ... ", "reduir en un 50% 
els alts carrecs de designació" , 

1 a<;o és coherencia? És inoportuna aquesta 
presentació de propostes al Parlament de Catalunya? O 
alla on comanden és inoportú que se'ls esmeni la plana, 
i alla on no comanden vostes sempre són oportuns en 
les seves propostes? 

La regla, ens deia el Sr. Martínez de Dios, és 
congelar retribucions, pero no que es guanyi menys, 
evidentment -segons la se va postura- almenys per als 
carrecs i almanco per als pressuposts de l'any 1993 en 
relació -les previsions, no estan aprovats- amb els de 
l'any 1992, consolidats i al final de la seva execució. 1 
posarem exemples. Aritmetica, no sigui que m'acusin 
com han fet altres vegades de fer literatura. 1 no diré 
noms, cree que els noms s'han d'obviar en aquest debat. 
Un membre del Govern cobrava l'any 19929.956.150, 
previsió per l'any 1993: 10.514.614, augmenta 558.464. 
Un director general cobrava 8.080.000 pessetes, en co
brara 8.594.000, un augment de 514.000. Un altre direc
tor general en cobrava 8.065.000, en cobrara 8.751.000, 
augmenfa 686.000 pessetes. Un conse11er cobrava 9.470-
.000 i en cobrara 10.981.000 -si no augmenten e1s pres
suposts- un augment de 1.510.000 pessetes. Un director 
general d'aquesta conselleria s'augmenta un milió de 
pessetes. Aquestes són previsions que són a la memoria 
deIs pressuposts, en el tom 6, relació de 110cs de treball 
i dotació pressupostaria. 

M'ha acusat finalment el Sr. Martínez de Dios 
de fer una fkil concessió a la demagogia amb la meya 
intervenció. Trobarien vostes demagogic dir. -citaré- és 
a dir, i parlant de sous i deIs problemes que té la ciuta
dania, és a dir, que mentre les famílies deIs ciutadans de 
Mallorca, Menorca i Eivissa, amb ingressos de dos mili
ons anuals hauran de pagar aquest any 60.000 pessetes 
més d'impost sobre la renda, i les de 5 milions 200.000 
pessetes més, mentre els malalts mallorquins es disposen 
a pagar els seus medicaments cada vegada que agafin 
grip, o pateixin reuma, o una infecció intestinal, mentre 
els ciutadans mallorquins han de cotitzar més temps per 
cobrar un subsidi d'atur més baix, mentre molts d'agri
cultors mallorquins després de quatre o cinc generacions . 
de pages veuen com s'ha d'acabar la seva explotació 
familiar. Mentre passa tot aixo el president s'autoregala 
nous assessors, el govern contracta nou personal de 
confian<;a, s'augmenten e1s sous de manera substanciosa, 
prou important. 

És aquesta l'austeritat que demanam als ciuta
dans? Trobarien demagogic dir a~o, Sr. Martínez de 
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· '1 És exactament el que el seu portaveu al Parlament feia 
DJO~~tre setmanes justes en la seua defensa de les pro postes 
fa q ue li he parlat abans. 
de q 

Si no és una qüestió de coherencia, i aquesta cree 
1'0 es pOl exigir, 00 ro horo és coherent, és alm~oco una 

q~~e lió de sensibilita[, uoa qüestió de sol idaritat. Es aquesl 
q.lI~e aq uest senyal que de mana la ciuladania a la qual de-
5tg • . b ' 1 I J 

0"'111 que s'estrenyl la bossa, que co. rara cae a vegac a mes ma " . 
e subs idi eI'atu r a aquells empresans que es veuen abocat 

~°tarlca .. ¡'empresa i que I'administració sera incapa~ ele 
~onar-li resposla a les demandes que fa d'ajut per mantenir 
el Ilocs de feina que havia creat, a aqlleUs que la pensió de 
jubilació arribara a quarat~ta i pO~lI~ . mil de pessetes, ~s u.n 
signe, un senyal, una actlCud solldarta amb aqueJls, es d i!' 
"oosaltres també" i no proposam la cosa facil de clir que el 
govern congeli els seus sous. La nostra pro posta comem;:a per 
nosaltres mateixos. La caritat ben entesa comen¡;a per un 
mateix, deien els evangelis -les referencies a l'Evangeli tal 
vegada a vostes tal vegada els fan efecte, ha dubtam-. Co
meneen per nosaltres mateixos en el sentit de dir que seran 
els pro pis parlamentaris, seran els grups parlamentaris els 
que renunciaran de forma explícita -si així ha aprova el 
Parlament avui- a veure incrementades les seves retribucions, 
i després proposam el mate ix per als alts carrecs i per als 
membres del Govern. 

És aixo demagogia, o és ser mínimament sensible al 
que pensen i diuen els ciutadans d'enmig del carrer. Troben 
estrany vostes , senyores i senyors diputats, que cada vegada 
hi hagi més abstenció? que cada vega da més ciutadans pren
guin actituds menfotistes, de passar de la política, de pensar 
que els polítics tots són iguals, de pensar que el primer i 
l'únic que ens preocupa és la nostra situació personal? Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. En tom de contrareplica, el Sr. 
Martínez de Dios té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Perdón, Sr. Presidente. Sr. Orfila, mire usted, yo no 
puedo abdicar de mi afirmación de que hay demagogia en 
este debate. No puedo abdicar. ¿Por qué razón? ¿Porque 
Usted me habla de unas cifras absolutas de incremento pre
supuestario que no corresponden exclusivamente a los suel
dos, sino a los gastos que implica para la administración la 
existencia de un cargo, puesto que se incluyen gastos de 
Seguridad Social que no perciben en mano los titulares de los 
cargos? 

Eso por un lado. Por otro ¿El Partido Popular actúa 
en Cataluña de esa manera? Me parece muy bien, y yo creo 
que ha encontrado usted un ejemplo para seguir. Siga ese 
mOdelo, porque será un modelo de eficacia. Pero también le 
qUiero recordar una cosa. Cuando yo estaba aprendiendo él 

leer, en la cartilla, en aquellas modestas cartillas de mi tiem-

po, había unas figuras que ponían "hombrazo, hombre
cillo, perrazo, perrillo". Pues aquí tenemos un presu
pestazo, que es el de Cataluña, y un presupuestillo, que 
es de esta Comunidad Autónoma. Y es un presupuestazo 
el de Cataluña porque las colaboraciones se pagan bien. 
y están por ahí, por su lado, quienes nutren ese presu
puesto de la Comunidad. O es que acaso exigir el 100% 
del impuesto de rendimentos del trabajo personal era un 
invento de esta Comunidad y sus gestores, o era una 
idea de Don Jordi Pujol. 

Yo se 10 digo para que tenga en cuenta, cuando 
hace comparaciones, que no tenga esa diferente vara de 
medir, ias cantidades que se comparan, o los conceptos 
que se comparan tienen que ser homogéneos y no tener 
esa disparidad en cuanto a cuantificación de un presu
puesto de una comunidad y otra. 

Estoy de acuerdo en que hay mucha deficiencia 
en las prestaciones sociales, y en los salarios que retribu
yen el trabajo en esta nación, y en que las medicinas 
cada vez son más caras. Estoy de acuerdo con usted, 
pero eso no es culpa nuestra, también es culpa de quien 
usted sabe. De quien usted sabe, eh? 

Por último, no puedo abdicar de mi referencia 
a la demagogia, porque aquí no se trata de que fulano 
cobre 9 millones por el desempeño de su cargo, y ahora 
se le incremente un 4% para compensarle de la diferen
cia. Lo que tenemos que mirar es en cuántos sitios co
bramos. Y finalizado ese computo de por cuántos sitios 
cobramos, y cuántas asignaciones tenemos, como gru
pos parlamentarios, como grupos municipales, como 
personas que somos concejales, conselleres, diputados, y 
ejercemos una profesión particular, saber el montante 
que tiene cada uno; y si somos solidarios, renunciemos 
al 25, al 30, al 40 o al 50% en beneficio de los demás. 

Por eso termino diciendo que no se puede apo
yar esa Proposición no de ley, porque aquí hay mucha 
demagogia. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Acabat el debat passarem, 
en conseqüencia, a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, 
es valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseu
re. 

Abstencions? No n'hi ha. 

26 vots a favor, 31 en contra. En conseqüencia, 
queda rebutjada la Proposició no de llei número 3208. 



DI) DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE 
LA PROPOSICrÓ DE LLEI RGE NÚM. 3432/92, PRESEN
TADA PEL GRUP PARLAMENTARl SOCIALISTA, RE
LATIVAACREAcrÓDELFO SDECOOPERACJÓMU
NICIPAL DE LES ILLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al darrer punt de l'ordre de l dia, que té per 
motiu veure la Proposició de lIe i número 3432, presentada 
pe! Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació del 
Fons de cooperació municipal de les Illes Balears. 

Per fer la presentació de la Proposició de llei, per 
part del Grup SOCIALISTA té la paraula el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats . Qualsevol 
ciutada de les nostres illes, o de l'Estat espanyol, o de la ma
joria deis estats democratics dins el nostre entorn reconeixen 
que la institució més próxima, la que és més a! seu abast és 
la institució municipal. L'ajuntament el batlle, els regidors, 
La casa de la vila, són per a tots els ciuladans els elements 
polítics per exceHencia de referencia. No sois per la proxi 
mitat física de les persones i de la institució, sinó especial
ment per ser la que resol els pj'oblemes més immediats j 
urgents de vida social i col·lectiva. 

El munícipi és qui d'una manera més directa actua 
damunt la creació d'un niveJl de qualjtat de vida deis ciuta
dans. L'urbanisme, I'esport I'escola, el medi ambient, les 
relacions ciutadanes, la qualitat de l'aiglla, la neteja, la segu
retat, o bé són gestíonades directament pels ajuntaments, o 
bé sense ells no es poden realitzar. 1 no oblidem el seu papel' 
de foment de I'economia, de la incidencia en el benestar 
global de la coHectivitat com a factor de desenvolupament 
económic i cultura!. Els serveis socials als marginats, a la 
joventut, a la tercera edat, als problemes de la dona, difícil
ment es poden ajudar j afavorir la seva realització eficac; 
sense el concurs de I'actllació municipal. 

És per aixó, per la importancia que tenen els muní
cipis a I'hora de configurar el nostre país, la nostra comuni
tat autónoma, que els socialístes de les Balears duim a la 
consideració d'aquesta Cambra un document, una Proposició 
de llei, que no voldríem que es consideras com un document 
tancat, sinó com una aportació que el nostre grup, per la 
seva tradició municipalista vol aportar com a document de 
consenso 

1 hi insistesc, i ho volem repetir, com a un document 
de partida per arribar a un consens unanlme d aquesta Cam
bra. Voldríem allunyar els legítims interessos partidaris per 
considerar l'esfore; comú que ens suposara per a tots arribar 
a un document de trobada volguda, no imposada ni manco 
obligada. 

Els ciutadans d'aquesta üla ens ho agrairan si 
som capac;os de fer l 'esforc; i arribar a una conclusió. 
Per facilitar-ho, els socia listes de les llIes, fent ús deIs 
drets parlamentaris que ens ho permeten, peró repetesc, 
fent ús també de la tegitimitat histórica de la practica 
política, ens hem alrevit a presentar un document a les 
seves manso Ningú, ta l volla . ho havia fet abans, i per 
aixó I'bem presentat ara creient que és el moment més 
opodú, per un co tal per la difícil situació económica 
en que es troben les institucions locals. Reso.1t ja el pa
per que han ele jugar dio la nostra ComUlutat Autóno
ma el consells insulars, per la Llei aprovada en aguest 
Parlament, i pel grau de conso lidació competencial i 
económica en que es troba, o és en camí de trobar-se 
la nostra comunital autón oma. 

1 hi voldríem aíegir que potser mai havia estat 
tan criticat, o criticat tan durament com ara el paper 
dels ajuntaments, acusats de tots els mals, deIs mals 
urbanístics, deis mals tríbutaris, de les deficiencies de 
serveis, quan sens dubte han estat les institucions que 
amb menys recursos han hagut d'afrontar i resoldre les 
mancances de les altres ínstitucions públiques. El paper 
deIs municipis dins el context de les diferents instituci
ons politiques que configuren l'Estat, ve perfectament 
dibuixat dintTe deIs textos legals. L'organització de l'Es
tat, d 'acord amb la Constitució espanyola, s'organitza 
territorialment en municipis, en províncies, en el nostre 
cas en consells insulars i les comunitats autónomes que 
es consti tueixin. Aquestes institucions configuren l' Estat 
social i democralÍc de dret que és Espanya. Totes aques
tes entitats gaudeixen d autonomia per a la gestió deIs 
interessos respeclÍus article 137 de la nostra Constitu
ció. 

L'autonomia local, per tant, s'ba de situar d'a
cord amb aquests princípis, dintre els elements nuclears 
que la Constitució contempla per a la total estructuració 
de l'Estat. 

La nostra Comunitat Autónoma articula la seva 
organització territorial en illes i municipis. Les instituci
ons de govern de les illes són els consells i les deIs mu
nicipis els ajwltaments, com diu )'Estatutd'Autonomia. 
1 segueix dient: amb els principis d'efidcia, jerarquia, 
descentralització, desconcentració. delegació i coordina
ció entre els organlsmes administratius i autonomia en 
els ambits respectius. 

L'article 42 del nostre Estatut diu que la Co
munitat Autónoma exercira les seves funcions adminis
tratives mitjan~ant els ens i els organismes que depenen 
del Govern de les Illes Balears, així com a través deIs 
consells insulars i deIs munícipis. A més, la Comunitat 
Autónoma té I 'obligació de vetllar pel seu propí equili
bri territorial, especialment entre les diverses illes que la 
formen, a fi de fer possible la plena realització del prin
cipí de solidaritat. 



OIARI DE SESSIONS / Núm.50 /10 de novembre del 1992 2013 

És, per tant, responsabilitat estatutaria de la Comuni-
Autónoma de les llles Balears re oldre de manera solida

l~t Is óesequilibris ter ritorials tant en deticit de la gestió 
na ~l1istraliva, com en els serveis finalistes que afecten e l 
IId~Ul1t lels ciutadans. Complint aquest mandato la Comuni 
con~L1lÓnOma ele les lIJes Balears i el eu Govern tendran la 
wt 

essaria autoritat moral per exercir el poder polític i cle
~;~vOlupar , per tant , e ls objectius coHeclius que li donen raó 

de ser. 

Pero el municipi és l'entitat basica de l'organització 
erritorial de l'Estat, i així ho diu l'article 11 de la Llei de 
~ases de regim local, i de maxima proximitat de la gestió 
administrativa deis ciutadans, de conformitat amb els princi
pis de descentralització. Aquestes afirmacions, segurament 
que no necessiten massa aclariments. Que la institució més 
próxima als ciutadans, que millor poden controlar ells matei
xOS, i que de manera més efica($ pot resoldre els desequilibris 
territorial que sofreixen, és el municipio 

Creim que no ho pot dubtar ningú, ni creim que cap 
de vostes ho faci. Peró si aixó mateix ho referim a la realitat 
territorial de la nostra Comunitat Autónoma, molt més enca
ra. La nostra Comunitat es configura en quatre illes habita
des i 67 municipis, deIs quals n'hi ha més del 50% que no 
pass en deis 'j.OOO habitants, n 'hi ha 25, que no arriben als 
3.000, i 11 de menys de 1.000 habitants. Es clar, per tant, que 
els ciutadans de les nostres illes no gaudeixen d'un equilibri 
territorial adequat, ni pels seus serveis administratius, ni pels 
que requereixen la contribució deIs ajuntaments a la qualitat 
de vida exigida a la nostra Comunitat. Els ciutadans, per tant, 
demanden ser igual s davant l' Administració, i volen un tracte 
de mínims igualitari per a tots els que són baix una mateixa 
administració, en aquest cas autonómica. 

És per aixó que el factor equilibrador territorial ha 
de ser aportat per aquest Parlament legislant la manera de 
fer-ho , j el Govern de les Illes Balears duent-Io a la practica. 
1 en les solucions que aportam no podem oblidar tampoc el 
paper deIs consells insulars, com a ajuntament d 'ajuntaments 
i Com a equilibradors deIs diferents desequilibris insulars. 

Pero és fer una reflexió, abans, de caracter general, 
de relacions polítiques entre institucions i el paper que ha de 
jugar cadascuna d'elles enfront del ciutada. Si als orígens 
medievals l'autonomia local és el municipi urba, la ciutat 
que neix lliure contra el món senyorial, ja de capa caiguda j 

opressor de la Ilibertat, que feía dir a aquells hornes medieval 
que "I'aire de la ciutat fa lliure" , o bé en el sentit del sorgi
meot de l'estat constilucional que caracteritza el municipi 
cOm a un tot un ordre loca l de competencia. Evidentment 
cap d aquestes dues realitats ni la medieval ni la del segle 
XVm són realitats que es conformen avui en món de trans
Po í'ts , de comunicacions facils i rapides, d ioterrelacions 
cO~ercials mundials i de necessitat de erveis cada vegada 
mes sofisticats i tecnificats, on les demandes del dutada, tant 
a nive ll de burocracia administrativa, com de serveis finalis
~es, SÓl1 cada vegada més exigents. Tal volta més complicat 
1 amb necessitat de recursos lIunyans, peró a la vegada han 

de ser més próxims i calents a I 'hora de prestar-se als 
ciutadans. 

Es tracta per aixó, d'articular els ens locals en el 
si d'un ordre constitui't, d'un Estat complet on cada 
institució té un paper diferent a jugar. Pero no és pos
sible entendre els poders públics com a estructures mo
nolítiques construldes en cascada de major a menor i 
en competencies relativament estables i diferenciades. 
La realitat social, cultural, tecnologica i económica han 
trencat situacions singulars i d'alllament. Avui la socie
tat se'ns presenta com un tot continu on la distancia que 
abans explicava autarquies necessaries ha estat esmico
lada pels medis de transport, per les ones de I'aire i per 
la dependencia d'un mercat únic cada vegada més am
pla. 

El municipi, per tant, és part d'un conjunt insti
tucional d'arquitectura complexa on cadascuna de les 
parts té raó de ser en funció del tot, pero articulant-se 
entre elles, no per principis formals, sinó per criteris 
materials que tracten d'adaptar les diferents competenci
es als interessos en joco Com diu la mateixa exposició de 
motius de la L1ei de bases de regim local, un és el ciuta
da i la seva natural coHectivitat social i económica, i els 
problemes administratius i de desequilibri els han de 
resoldre dins cadascun deIs ambits competencial que 
s 'interfereixen , pero aconseguint que la simplicitat i la 
deguda eficacia en la descentralització, desconcentració 
i coordinació es faci amb total sotmetiment a la llei i al 
dret. 

Oiferents comunitats autónomes de l'Estat es
panyol han intentat resoldre aquesta conjunció d'esfor
($OS de diferent manera. Per !lei del Parlament específi
ca ho han fet Galícia, Caste!la-La Manxa, i Castella i 
L1eó. Altres ho han fet ineloent-Ia dins eines generals de 
pressuposts de desenvolupament regional, i altres ho han 
fet, com Andalusia i Navarra, a través de decrets i parti
des económiques que s'articulen i el ponderen. Moltes 
són les maneres en que s'ha fet, adequant-se a la realitat 
territorial de cadascuna d'e!les, peró aixo sí, tates ha 
fan per refor($ar el protagonisme de les institucions 
locals, del municipi, afavorint la seva capacitat economi
ca i lligant-la a la capacitat i als projectes de la comuni
tat autónoma, a fi de donar resposta als desequilibris 
territorials d 'una manera més efica<;, descentralitzada i 
proxima als ciutadans. 

Per aixo avui presentam a la seva consideració 
un text obert a totes les aportacions, pero que contem- . 
pla els següents trets: inelou en primer 1l0c el text que 
presentam tots els ajuntaments de les IIles, exceptuant la 
ciutat de Palma, per considerar que pel seu pressupost 
propi, gairebé de la mateixa entitat que el de la Comuni
tat, i per la consideració de capitalitat de la nostra Co
munitat Autonoma. Per aixó rep, precisament, un trac
tament diferenciat per l'Estat, cosa que també, entenem, 
lí hauria de donar la Comunitat Autónoma de les Illes 
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Balears, creant una re la ció , un estatus especial. Contempla, 
per altra part, el refon;;ament deIs consells insulars, fent-los 
depositaris i distribu'idors deIs ajuts que es produeixin, així 
com promotors i !loc de debat de les memories anuals i de 
les liquidacions en un termini previst, memories que els 
consells hauran d'ajudar a elaborar als ajuntaments en funció 
deIs objectius que amb el necessari di:Ueg amb la Federació 
d'entitats locals s'haurien de fixar de mutu acord. Les aporta
cions economiques, per tant, no serien finalistes, respectant 
I'autonomia deIs ajuntaments, pero sí l'exigencia de definir 
i aprovar a la memoria anual, així com a la seva correspo
nent liquidació els objectius a que es pensen dedicar, donant
los transparencia i eficacia política col'lectiva i solidaria, 
aconseguint d'aquesta manera les finalitats de la llei: superar 
els desequilibris territorials. 

L'aportació que s'hauria de fer, així com la seva 
distribució per part del Govern de les Illes Balears es faria de 
manera equitativa i no arbitraria, fugint per tant de cliente
lismes de qualsevol casta. Altres comunitats autonomes han 
aplicat s criteris diferents de distribució. Nosaltres proposam 
a la nostra Proposició de llei els mateixos que té l'Estat i que 
han estat ratificats per la Federació estatal de municipis i 
províncies. També acceptam i creim que es poden conside
rar al tres propostes que millorin aquesta realitat de solidaritat 
d'equilibri territorial. Es fixa a la llei un percentatge del 
pressupost a fi que d'aquesta manera fugim de consideracions 
conjunturals i entrem dins un equilibri pressupostari corregit 
i complementari de les diferents institucions públiques de les 
Illes. 

Creim que d'aquesta manera es pot resoldre la reali
tat del desequilibri territorial, i cobrir amb la solidaritat de 
tots els necessaris mÍnims de serveis administratius i finalis
tes que han de prestar les nostres institucions municipals, 
ajudant-Ies a resoldre els greus problemes economics que les 
paralitzen i en conseqüencia pateixen els ciutadans de la 
nostra Comunitat. Ajudar les institucions basiques de la 
nostra coHectivitat, fer que el ciutada senti la solidaritat i 
l'exerceixi, és construir país i és construir nació. 

Per aixo deia que aquesta llei, a més, no suposa 
increment pressupostari, sinó transferencies de capital entre 
institucions. Entenem també, que en cas de que s'aprovas 
aquesta lleí, certament duria la "barra noranta-tres", la qual 
cosa suposaria també tenir-lo present als pressuposts que en 
aquest moment són en aquest Parlament per discussió. 1 tot 
aixo ho hem de fer, a més, sense clientelismes ni oportunis
mes que debilitin una necessaria vertebració institucional, 
suport que evidentment hauria de donar aquest Govern si 
realment fos un govern responsable, que no estas en mans de 
problemes interns promoguts moltes vegades pels pro pis 
interessos ... 

EL SR PRESIDENT: 

Li prec que acabi, Sr. Obrador. Té el temps esgotat. 

EL SR OBRADOR 1 MORATINOS: 

1 vull acabar amb el que deia al principio Aixo 
que presentam, aquest documents que teniu en els vos
tres mans, és un document per debatre i per consensuar. 
Si no ho feim així, ho patiran les institucions, i en el 
fons els ciutadans. 1 si som capa<;os de demostrar aques
ta unanimitat i aquesta solidaritat, i aquesta responsabili
tat per part del Govern, evidentment que haurem avan
<;at en la construcció del nostre país. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. D'acord amb I'article 
126.3 del Reglament , i ates que ha tengut entrada al 
Registre del Parlament la Comunicació deIs criteris del 
Govern en relació a aquesta Proposició de Llei, prec al 
secretari segon que faci lectura del criteri del Govern. 

EL SR SECRET ARI SEGON: 

Sí, Sr. President: 

"Francesc Gilet Girart, secretari del Consell de 
Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
certifica que el Consell de Govern de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, a la sessió tinguda dia 5 
de novembre del 1992 adopta, entre d 'altres, el següent 
acord: 

Fons de cooperació municipal de les Illes Bale-
ars. 

El Consell de Govern. a proposta del conseller 
d'Economia i Hisenda, adopta l'acord següent: 

Primer: el Consell de Govern manifesta la seva 
disconformitat en la presa en consideració i tramitació 
de la Proposició de llei de creació del Fons de coopera
ció municipal de les Illes Balears, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, RGE núm 3432/92, i aixo 
en consideració als criteris que provenen de l'esmentada 
Proposició de llei, els quals no són acceptables pel que 
fa a la seva erronia concepció, al mate ix temps que la 
seva aprovació determinaria la necessaria dotació de 
credits pressupostaris no prevists. 

Segona: donar compte del contingut deis pre
sents acords al Parlament de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. En consequencia, ido, en 
aplicació de l'article 126.2 decau la tramitació i no hi ha 
lloc a la presa en consideració." 

1 esgotat l'ordre del dia, conc1ou aquesta sessió. 
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