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1._ Debat de l'esmena a la totalitat RGE núm. 122-
/93, presentada pel Grup Parlamentari. SOCIALIS;'A al 
Projeete de llei RGE núm. 3240/92, relatm al Pare d mno
vació balear. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes a tots. Comen<;am aquesta sessió plena
ria d'avui, que té eom a primer punt de l'ordre de l'ordre del 
dia el debat de l'esmena a la totalitat número 122/93, presen
tada pel Grup parlamentari SOCIALISTA al Projecte de llei 
número 3240/92, relatiu al Parc d'innovació balear. 

Té la paraula, per fer la defensa de l'esmena en nom 
del grup proposant, el Diputat Sr. Triay Llopis. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Quins són 
els objectius d'aquest projecte de llei anomenat de creació del 
Parc d'innovació balear. Crear o definir l'entitat pública 
gestora del parc tecnologic? Definir els objectius del parc 
tecnologic? Dotar la iniciativa de parc tecnologic de recursos 
economics? Rotundament no, aquests no són els objectius 
d'aquest projecte de llei. 

És l'objectiu d'aquest projecte de llei fer un concurs 
entre propietaris que tenguin grans finques venals per ubicar 
el parc tecnologic, un concurs-prospecció de mercat, que no 
vincula en cap sentit l'executiu? És l'objectiu d'aquesta llei 
poder fer aquest concurs? Sembla que no, perque el Govem, 
logicament, sense cap llei té totes les possibilitats de fer les 
prospeccions del mercat immobiliari que consideri oportunes 
en qualsevol moment; i per tant de convocar els propietaris 
que vulguin vendre, especialment si no es té l'obligació de 
comprar a cap d'ells, perque no és aquesta la conseqüencia 
que s'ha de treure d'aquest projecte de llei. 

Aquest projecte de llei tracta de rescatar per al Go
vem competencies urbanístiques transferides als consells 
insulars, o indiscutiblement propies deis ajuntaments; per tal 
no tan sois de decidir l'empla<;ament del parc tecnologic, que 
és una decisió certament supramunicipal, sinó a més substi
tuir les administracions locals en el procés administratiu 
urbanístic, i a<;o és el que motiva la nostra esmena de devo
lució al Govem. 

El parc tecnologic, es preveu en aquest projecte de 
llei com un element important de l'estructura del territori de 
les Illes Balears? Hem de contestar que sí. Si llegim l'exposi
ció de motius i llegim l'articulat, trobarem referencies al fet 
que estam davant una actuació de repercussió interinsular -a 
l'exposició de motius-, trobarem referencies a l'article 2 que 
els parcs d'innovació balear tenen un ambit d'influencia 
interinsular. Per tant, crec que hem de deduir, i podem com
partir que clarament el parc tecnologic, el parc d'innovació 
balear, és un element supramunicipal i estructurant del terri
tori. 

Quasi diria que si llegim el conjunt del projecte 
i de l'annex que l'acompanya, i de la filosofia que a una 
serie de documents complementaris es va perfilant, 
estam davant una nova ciutat en el cas de l'illa de ma
llorca, amb importants exigencies de situació, respecte 
a l'aeroport, respecte a la xarxa d'autovies, respecte a la 
ciutat, respecte als centres universitaris ... , que esta m 
davant una actuació urbanística i territorial importan
tíssima. Per tant, senyores i senyors diputats, és ciar que 
és una decisió propia d'unes directrius d'ordenació 
territorial. Unes directrius anunciades pel Sr. Cañellas fa 
deu anys, i que les seves decisions, segons diu la Llei 
d'ordenació territorial, seran vinculants per l'urbanisme 
municipal. 

Nosaltres realment esperam que les noves tec
nologies, Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, xarxa 
telematica, les investigacions mediambientals siguin a la 
nostra comunitat més assequibles del que ho són les 
directrius d'ordenació territorial. Que les directrius 
d'ordenació superen les seves possibilitats? Que no es 
poden comprometre, que no poden planificar, perque 
aixo suposa seleccionar opcions i descartar-n e d'altres, 
i el seu Govem no pot sortir de l'ambigüetat de dir que 
no a ningú, i ha de tenir les mans lliures per decidir 
cada dia sense cap compromís de planificació? Que no 
és possible per al Govem conservador fer una ordenació 
territorial, ni quan eren en minoria, perque el Parlament 
els contrariava, ni ara que són en majoria, perque ja no 
tenen en qui descarregar la responsabilitat de les seves 
actuacions? Que decidir amb transparencia i participació 
-o sigui, planificar- no és compatible amb la seva forma 
d'ocupació del poder? 

Tot aixo té una resposta clarament que efectiva
ment és així, que el Govem no pot fer unes directrius 
d'ordenació territorial. En aquest cas tenen més meca
nismes a la Llei d'ordenació territorial per prendre 
decisions de Govem, que són els plans directors sectori
als. És perfectament possible, i crec que seria idoni, en 
aquest cas d'incapacitat, d'impossibilitat, d'impotencia 
per fer unes directrius d'ordenació territorial, fer un pla 
director sectorial de sol per a la ciencia i la tecnologia, 
o un pla director sectorial deis parcs d'innovació tecno
logica, o qualsevol altre nom que tengui el maxim de 
mercadotecnia, de futurisme i de inteHectualitat i de 
modemitat. 1 aixo és segur que el Govem, amb els estu
dis multimilionaris que encarrega, no tendria cap difi
cultat per un títol formós a un pla director sectorial en 
aquesta materia. 1 estaria dins les seves competencies, i 
jugaria el paper que li correspon dins la distribució 
competencial de les Illes Balears en materia d'urbanisme 
i d'ordenació del territori. El que no és acceptable, és 
que es deixin de banda les eines de que es disposen, els 
de la Llei d'ordenació territorial, i entrin a agafar les 
eines que són propies de les administracions veinades, 
els consells i els ajuntaments. 
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El Projecte de llei diu a l'article 1 que la planificació 
rbanístíca del Parc es fara mitjan<;ant unes norme subsidi

~Iríes i complementarie ele planejament la formulació, tra
a,itaciÓ i aprovació definitiva de les quals correspondra al 
11 C. , 
Govern de la omullltat Autonoma. 

Que són unes normes subsidiaries i complementa
ríes?, primera pregunta que s'ha de fer qua n es parteix d'a
quest tipus de contradiccíons. S'ha d'anar a la legislacíó 
estatal, cap legislacíó de la Comunitat Autonoma ho defineix. 
1 la legislacíó estableix aquestes figures de les normes subsi
di aries i de les normes complement:hies, i precisament ho fa 
d'una manera actualitzada en el text refós de 1992 en mate
ria de sol i urbanisme. 1 unes normes complementaries són 
una regulacíó d'aspectes no prevists o insuficientment desen
rotllats deIs planejaments municipals, mai per dassificar sol, 
mai per convertir sol no urbanitzable en urbanitzable. És dar 
que les normes complementaries no serveixen per als desitjos 
del Govern de fer directament la planificacíó del Parc tecno
lógico 

1 que són les normes subsidiaries? Són una normati
va per a municipis d'una províncía, o part d'una províncía, 
que no disp,osin ni de pla general ni de norma subsidiaria 
municípal. Es dar que aquesta no és la situacíó a que el Go
vern pretén donar solucíó, quan realment el que vol fer és 
qualificar i ordenar els terrenys per fer una determinada 
actuacíó urbanística. Normes subsidiaries són també l'or
denacíó per a municípis que no tenen pla general. Potser 
sigui a aquest cas, que el govern es vol acollír, afer unes 
normes subsidiaries per a municípis que no tenen pla gene
ral, o que en tenen i es vol revisar des del Govern el pla 
general o les normes d'aquests municípis. 

Pero en aquest cas el Govern conculcaria la legislacíó 
basíca en aquesta materia, perque la Llei de sol, el seu text 
refós, artide 109, de ca rae ter basic, diu -que a més és una 
doctrina acceptada de sempre- que els plansi normes subsi
diaries d ambit municipal seran fonnulats pels ajuntaments. 
Pels ajuntaments, punt i final; i per tant no pel Govern de la 
Comullhat Autónoma. EIs plans igurn plans generals, iguin 
normes subsidiaries, són estrictament d'inicíativa municipal. 

Si el Govern vol prendre les decisions relatives al 
pare tecnologic, ho pot fer i ho ha de fer, pero ho ha de fer 
amb la lJei c1'ordel1ació territoria l, perque les nonnes sub j

diaries sóo figures munieípals, i per tant d iniciativa munici
~al. Aquest projecte ele Uei no la idea d 'un pare tecnológic 
es una agressió als municipjs afectats, als qual es disminuei
xen greument les seves competencies urbanístiques Suposa 
la revisió del planejament municipal des del Govern. Real
l~ent amb aquesta lIei el Govern es subroga en les compe
tencies m u n icipals sense que els municipis hagin incomplert 
cap de les seves obligacion , que sempre és la base de la 
St~brogaeió de les se ves competencies per admini tracions 
d ambit superior. 

. L'adaptació, revisió, redacció i aprovació de plane-
r Jament municipal a les Illes Balears correspon als ajuntam-

ents i als consells insulars, i aixo aquesta llei no ho res
pecta. La Llei 9/1990, d 'atríbució de competencies als 
consells insulars en materia d 'urbanisme és molt cIara: 
"per la present llei s'atribueixen als conseIls insulars de 
Mallorca, de Menorca j d'Eivissa i Formentera, i amb 
caracter de propies, totes les competencíes assumides 
per la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, en 
relació amb la legislacíó del sol i ordenacíó urbana i 
disposicions reglamentaries i concordants en els territo
ris respectius ". Totes les competencies en materia de sol 
i d'urbanisme a les Illes Balears, totes, són deIs consells 
insulars. Amb aquesta llei el Govern, sense fer-ne men
ció, deroga parcialment la llei d'atribucíó de competen
cíes urbanístiques als consells insulars, l'única llei de 
transferencia de competencíes als consells insulars en els 
10 anys d'Estatut que enguany celebram, que resulta 
c1arament devaluada pel projecte del Govern. Passa a 
passa anam cap a un desordre legislatiu, cap a un caos 
legislatiu. 

En resum, senyores i senyors diputats, deixant 
per un altre dia i per les esmenes parcials que sense 
dubte haurem de debatre, el disseny del parc tecnológic 
que el Govern pro posa; deixant per un altre dia el com
ponent d'especulacíó immobiliaría que els disseny que 
el Govern proposa duu dedins; qualcú ha dit que l'espe
culació del sol és el llevat de l'actuació turística, pero 
sembla que la via balear a l'alta tecnologia també passa 
per l'especulacíó immobiliaria; potser l'especulació del 
sol sigui una senya d 'identitat del nostre poble i de la 
nostra societat, i que no ho haguéssim reflexionat prou, 
i en aquest cas ho hauríem de reflectír a l'Estatut, a la 
bandera, a l'himne, als símbols de la nostra comunitat; 
el Govern per intentar una cosa bona -si més no, arris
cada- agredeix sense motiu els municípis, desposseeix 
sense cap raó els conseIls insulars, desarticula cada vega
da més el marc jurídic, cada nou projecte de Ilei aporta 
el seu gra d'arena afer caotic el mare jurídic autono
mic, modifica, altera, reforma la lIei anterior, conculca 
la legislació basica de 1 'Estat en materia d 'urbanisme en 
relació al que és el contingut de l'autonomia municipal. 

Senyores i senyors diputats, senyors del Govern, 
no esperin deIs socialistes les actituds destructives inici
als que per exemple Convergencia i Unió va practicar 
davant la iniciativa del Pare tecnologic del Valles, que va 
ser promogut per la Corporació Metropolitana de Bar
celona, preeisament perque aquesta corporació tenia 
majoría socialista. No esperin aquesta actitud. Podem 
compartir molts deis components del projecte de Parc 
tecnologic; pero el camí pres pel Govern per dur-ho 
endavant el consideram intransitable. El Projecte de llei 
és ofensiu per als poders locals de les Illes Balears. L'au
tonomia legislativa d'aquest parlament ha de ser respee

·tuosa amb l'autonomía deIs poders locals, deIs ajunta
ments i deIs consells, i aquesta llei no ho éso Moltes 
gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Triay. té la paraula el Conseller 
d'Ordenació del Territori, Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila) 

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores 
diputados. Después de la intervención del portavoz del Gru
po SOCIALISTA nos volvemos a encontrar en una posición 
que ya viene siendo reiterada y reiterativa, que es la oposi
ción a cualquier iniciativa que tome el Gobierno en cualquier 
materia. Cualquiera de ellas siempre tiene la oposición del 
Grupo SOCIALISTA. naturalmente no la oposición de fon
do, eso sería difícil, pero sí la oposición de forma, lo sufi
ciente para intentar bloquearla. Digo yo que sería difícil que 
adoptase una oposición de fondo que se opusiese a la crea
ción de un parque tecnológico, naturalmente porque cuando 
sus compañeros, cuando están en el gobierno, no en la opo
sición, lo vienen promoviendo por todas partes, de las mis
mas características que éste, los que promueve la Junta de 
Andalucía en la Cartuja, en Málaga, son de las mismas ca
racterísticas que el nuestro; y naturalmente no puede opo
nerse al parque, porque a sus propios compañeros del Ayun
tamiento de Inca, por ejemplo, les parece muy bien la crea
ción del parque, y 10 único que proponen -eso sí- es que se 
modifique la ley para dar más ventajas a Inca en detrimento 
de otros municipios, cosa, por lo demás, humanamente acep
table, aunque tenga la curiosidad de que esgrimen como 
argumento básico para que se ubique en Inca que dispondrá 
de una autopista de acceso a la que se oponen rotundamente, 
pero bueno, eso forma parte de sus contradicciones. 

Claro, no pueden oponerse al parque, tienen que 
buscar un procedimiento de oponerse en la forma: liNo, yo 
quiero parque, pero no el que ustedes proponen 11 , igual que 
nunca se han atrevido a decir lino quiero puertos deportivos, 
no quiero campos de golfll. No lo pueden decir, porque sus 
compañeros de la Secretaría de Estado de Turismo, cuando 
vienen aquí, piden que se promuevan campos de golf y 
puertos deportivos. Lo que pasa que no les gusta nuestro 
plan, aunque sea igual que el que hacen en la Junta de Anda
lucía; no les guste nuestra ley, aunque utilice los mismos 
procedimientos que se ve obligado a utilizar su conseller de 
Valencia, al que se llamaba la atención de que le obligasen a 
emplear aguas residuales depuradas para regar los campos de 
golf, seguramente porque pensaba que en Valencia después 
del trasvase del Ebro no iban a necesitar agua. Claro, lógica
mente no pueden oponerse. Tienen que oponerse a la forma, 
no al fondo; y en este caso volvemos a estar en lo mismo; y 
pretenden sacar de contexto cual es el marco en el que pre
tende moverse esta ley que el Gobierno sometió a la aproba
ción del Parlamento. 

Mire, no vaya hacer una defensa de la necesi
dad del parque, entre otras cosas porque efectivamente 
no la han atacado ustedes, y en todo caso creo que el 
Conseller de Economía y Hacienda lo haría mucho 
mejor que yo, si es necesario; pero sí al tema del plan
teamiento urbanístico. Efectivamente, ésta no es la ley 
de creación del parque, sino que como dice su artículo 
primero, el objetivo es precisamente regular determina
dos aspectos relativos a su planificación, ejecución y 
financiación; instrumentaliza los medios necesarios para 
la creación del parque. No es la ley del parque. Y es una 
ley en la que propone una iniciativa del Gobierno. El 
Gobierno de la Comunidad es el que impulsa, es el que 
gestiona el parque. Y ¿Por qué lo va a hacer el Gobier
no? Pues mire usted, porque esto forma parte de nuestra 
política de previsión de futuro, forma parte de la polí
tica de previsión de un desarrollo económico en el futu
ro no basado estrictamente en el modelo turístico que 
tenemos en estos momentos; y esa política la impulsa el 
Gobierno. Y por eso tiene que tomar la iniciativa. Por
que desea no sólo crear un marco, sino que desea que 
este marco fructifique y se desarrolle en la existencia de 
un parque. 

y por otra parte es la actuación habitual en toda 
Europa. Los parques tecnológicos se mueven a iniciativa 
de los respectivos gobiernos regionales, por ejemplo, en 
los que lógicamente debemos de mirarnos en el espejo, 
porque vale la pena aprender cosas, todos los que están 
en la ruta de las altas tecnologías que el gobierno regio
nal del Sur de Francia ha montado en Aix-en-Provence, 
Aviñón, Marsella, Niza, Toulouse, etcétera. Por otra 
parte es una actuación que se define como de ámbito 
comunitario, de ámbito interinsular, y lógicamente la 
iniciativa le corresponde no a un ayuntamiento determi
nado, aunque el parque pueda ubicarse en un municipio 
concreto, no a un consell insular, sino al Gobierno, con 
competencias de ordenación en las tres islas; ya que el 
parque territorial mente se va a desarrollar en las tres 
islas. 

Por eso el impulso, la gestión, le corresponde al 
Gobierno. Y ¿Por qué hemos utilizado la fórmula de las 
normas subsidiarias y complementarias de planeamien
to? Pues porque es una fórmula adecuada para regular 
la ubicación del parque en un municipio que a priori no 
sabemos cual va a ser, que puede estar ordenado por un 
plan general, o por unas normas subsidiarias tipo A o 
tipo B, o siquiera tener simplemente delimitación del 
suelo urbano. Bien, las normas son precisamente el 
instrumento adecuado cuando el Gobierno quiere, o de 
una manera subsidiaria o complementaria, que así se 
definen las normas, como subsidiarias y complementa
rias, en función de la figura de planeamiento que ten
gan, digo que es la fórmula adecuada para que el Go
bierno pueda intervenir en el planeamiento municipal, 
y me extraña que en estos momentos a usted le llame la 
atención que la utilicemos para crear el parque, cuando 
el Gobierno a petición del Parlamento la utilizó reitera-
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d 
lente para modificar Lo planeamientos municipales en 

an ., I I . I P . den a la proteCClO11 e e os espacIos natura es. reClsamente 
or . f' I b 'd ' . d 1 lllilizó la rn1Sma ormu a: normas su SI larIas e p anea-
~l~iento redactadas Y aprob~das por el gobierno, ~ a las que 
lebían de someterse postenormente los planeamlentos mu
~licipales en la primera revisión que efectuasen. 

Esa es exactamente la misma figura que estamos 
proponiendo, Y llama la atención que en estos momentos, si 
se trata de crear un parque sea un ataque virulento y agresi
vo, y no sé cuantas cosas más a la autonomía y a las compe
tencias municipales; y en cambio no lo fuese cuando se trata
ba de proteger los espacios naturales. En uno y en otro caso 
la razón era la misma. Estábamos hablando en aquel mo
mento de proteger unos espacios, cuya protección tenía un 
interés supramunicipal. Estamos en estos momentos tratando 
de planear una actuación de carácter económico, pero con 
un asiento territorial importante, cuyo interés es claramente 
supramunicipal. Es el mismo tipo de argumento en un caso 
y en otro. No sé por qué en uno de los casos era perfecto 
que el Gobierno utilizase esta fórmula, y en cambio en este 
caso es un gravísimo atentado contra la autonomía munici
pal. 

y mire usted, precisamente la ley contiene lo necesa
rio para evitar la ~speculación de los terrenos. No queremos 
ninguna renfe en Baleares, en absoluto. Precisamente el 
procedimiento de selección de terrenos -que no es el objetivo 
único de la ley, pero que lo contempla y es parte importante 
de la misma- prevé una actuación que está abierta a la ini
ciativa privada, evita cualquier especulación y cualquier enca
recimiento, tiene una transparencia absoluta, cualquiera 
puede participar en esta selección, y no cierra ninguna puer
ta a que el Gobierno utilice todos los mecanismos que la ley 
pone en sus manos si es necesario utilizarlos, pero también 
deja la posibilidad de que cualquier privado pueda ofertar su 
terreno y no pueda especular con el precio de estos terrenos 
en función de que previamente el Gobierno haya selecciona
do una ubicación. 

Efectivamente, esto podría haber estado contempla
do en las directrices de ordenación territorial. Cierto, no 
vamos a discutir una vez más. A usted le gusta mucho, yo no 
vaya entrar en el juego de discutir una vez más si están o 
no están hechas las directrices. Ciertamente que en ausencia 
de las directrices podría haberse recurrido a un plan director 
seclorial; y si tratásemos de colocar una colección de par
ques, a lo mejor habría va lido la pena bacer un plan director 
sectorial en el marco de la LOT, pero en este caso es absolu
tamente innecesario. No es necesario para ubicar un parque 
que haya que hacer previamente todo un plan director de 
parques. Cumple los mismos requisito el procedimiento que 
nOSOtros hemos propuesto en esta ley y desde luego de una 
manera mucho más simple, porque queremos que e haga 
no queremos empezar a provocar desarrollos planificadores 
que lo hicieran fuese ir enreciando. 

¿Y por qué no marcamos la ubicación exacta? Tanto 
en forma de directrices, como en forma de ley, como en 

=--

forma de unas normas de aplicación directa, podía el 
Gobierno haber suspendido el planeamiento y haber 
redactado las normas en un punto determinado, y no lo 
hace; porque del estudio de las condiciones que vienen 
en el anexo se deduce claramente que hay muchas posi
bilidades d eemplazamiento. No hay ninguna razón 
objetiva que pueda marcar un sitio determinado, salvo 
que haya intereses creados en este sitio determinado. 
Hay muchas posibilidades. 

Indudablemente alguna de las fórmulas que 
pueden conducir a un éxito y no a un fracaso del par
que, es que la ubicación no tenga ni la oposición de los 
ayuntamientos ni tenga la oposición de los propietarios 
afectados, sino muy al contrario, tenga la colaboración 
y la participación activa de unos y otros. Y esto es lo 
que se puede conseguir a través del procedimiento que 
nosotros hemos establecido. 

Si por el contrario desde el principio hubiéra
mos marcado un sitio, y hubiéramos reclasificado un 
sitio determinado, se habría podido decir que este, 
como cualquier terreno, tiene nombres y apellidos. Cual
quier terreno que hubiéramos fijado de los muchos que 
tienen posibilidad de albergar un parque, se podría 
haber dicho que este terreno tenía nombres y apellidos, 
y que por esto se marcaba uno determinado. Y si por 
otra parte empieza un proceso de participación propio 
del desarrollo de cualquier planeamiento urbanístico, 
inmediatamente -y usted lo sabe perfectamente, Sr. 
Triay, porque ha hecho planeamiento- surge la especula
ción sobre los terrenos que tienen posibilidades de al
bergar o no albergar. Mientras que si previamente, y 
antes de hacer la selección se ha hecho una oferta públi
ca que compromete al precio al que se está dispuesto a 
vender estos terrenos, ya no hay ninguna posibilidad de 
especular sobre los mismos. El precio lo han tenido que 
fijar los propietarios previamente cuando todavía no 
sabían si iba o no iba a ser seleccionado. Ésa es preci
samente la fórmula que garantiza que no haya tipo de 
especulación, ni inmobiliaria, ni rústica, ni cualquier 
otro tipo de especulación. 

Indudablemente, repito, esta ley no crea el par
que. Tampoco sería necesaria, esta ley no está creando 
ningún condicionante especial para el parque, está cre
ando los mecanismos suficientes para que el gobierno 
pueda promover la creación del parque. ¿Qué duda cabe 
que los ayuntamientos podrían tomar la iniciativa? Y 
los consells insulares también. Pero no la ha tomado 
ningún ayuntamiento, no la ha tomado ningún particu
lar. Y usted sabe perfectamente que la experiencia indica 
que ningún particular va a tomar la iniciativa de una 
realización como ésta si no cuenta previamente con el 
apoyo decidido del gobierno correspondiente que está 
dispuesto a llevar adelante este parque. 

Bajo este punto de vista es cierto, no sería nece
saria una ley. Es que si la ley no tuviera que regular los 
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condicionantes urbanísticos, que de una manera incoherente 
-a mi modo de ver- plantean ustedes en las enmiendas par
ciales, critican por una parte que la ley sólo tiene contenido 
urbanístico; efectivamente proponen el cambio de título 
para transformarlo en ley de atribución de competencias 
urbanísticas al Gobierno, y después le quitan todo contenido 
urbanístico, y pasan a regular exclusivamente el contenido 
industrial del parque, contenido que esta ley no regula. Cual
quier ayuntamiento en estos momentos podría dentro de su 
planeamiento proponer una calificación de terrenos suficien
te para poder albergar un parque de estas características, y 
se podría aprobar. Sin embargo esto no se ha hecho, Y cual
quier actuación que dejase en manos de los ayuntamientos 
respectivos que se desarrollase o que se iniciase la tramita
ción del parque, podría quedar muerta si el ayuntamiento no 
tenía ningún interés en hacerlo. Y el Gobierno sí que tiene 
interés. Y por eso se propone actuar de manera directa, y se 
dota de los mecanismos necesarios. No conculca ninguna 
competencia urbanística, utiliza las competencias que la 
actual ley del suelo le permite, i que desde luego vienen 
ratificadas por la actuación de este parlamento, si aprueba 
esta ley, que tiene competencia exclusiva plena en materia 
urbanística. No se distorsiona la legislación urbanística, se 
utiliza correctamente. Y no se distorsiona la atribución de 
competencias a los consells insulares, sino que se está tratan
do de una actuación que por tener su carácter claramente 
pluriinsular no le queda más remedio que estar reservada al 
Gobierno de la Comunidad, y no a los consells insulares. 

Creo sinceramente que si hay que hablar de incohe
rencias, tendríamos que hablar de la incoherencia de ustedes, 
señores del Partido Socialista; de la incoherencia de ustedes 
entre el planteamiento de apoyo al parque, pero rechazo de 
la ley que posibilita este parque; incoherencia de apoyo a la 
existencia de parques, pero la interposición de cuantas difi
cultades que pueda entenderse que servirán para obstaculizar 
la tramitación; incoherencia entre la enmienda de devolución 
y las enmiendas parciales con las que pretenden mejorar el 
contenido, sin duda mejorable, de esta ley, pero que desde 
luego no se va a mejorar por el camino de quitarle el conte
nido urbanístico. Con eso 10 que se pretende es indirecta
mente anular los efectos de esta ley, y poner el parque en 
tales condiciones que no pueda hacerse. 

A mi me sabe mal repetir las cosas, pero no puedo 
menos que recordar que muy poco después de que ustedes 
desde este mismo salón de sesiones pusieron cuantas dificul
tades pudieron cuantas dificultades pudieron a la prolonga
ción de la autopista de Inca. Tuvo que venir el vicesecretario 
general de su partido para, en un mitín en el palacio de 
deportes, decir que naturalmente que sí. ¿Cómo iban a opo
nerse a una autopista que quería todo el mundo? Lo que 
pasa que no la haría el gobierno del Partido Popular, la 
haría el gobierno del PSOE cuando gobernase. Afortunada
mente, como en tantas cosas, no fue profeta. Aquí estamos 
exactamente en lo mismo: señores del Partido Socialista, no 
se atreven ustedes a decir que se oponen a la creación de este 
parque que puede suponer la alternativa económica de futu
ro, que puede suponer este cambio de planteamientos eco-

nómicos claros en el modelo territorial que tenemos en 
estos momentos, y en el modelo de desarrollo económi
co que tenemos en estos momentos. Ustedes saben que 
no pueden oponerse porque hay un consenso generaliza
do de que el futuro, especialmente en las islas, está en 
el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. en el 
aprovechamiento de las tecnologías de la telecomunica
ción que borra las barreras físicas propias de una isla. 

Saben que no pueden oponerse. Entonces, ¿Cual 
es el procedimiento? Encontrar objeciones que poner al 
procedimiento de actuación para que no pueda llevarse 
a cabo. Creo, señores míos, que eso no es honrado para 
con nuestras islas. Muchas gracias. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. Dins la qüestíó incidental té 
la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Conseller. La solució que aquest parlament va aprovar, 
i que es va dur endavant d'autopista, la solució de con
sen s va ser impulsada pel grup SOCIALISTA. Per tant, 
no falti a la veritat. No falti a la veritat, voste és un 
mestre de la demagógia, reconegut per tots els diputats 
d'aquest parlamento Peró no és un mestre de la veritat, 
aixó no. Perque, Sr. Conseller, a Espanya hi ha molts de 
parcs tecnológics. Voste ha sap, i ha sap molt millar el 
Sr. Forcades. A Barcelona, a Valencia, a Andalusia, a 
Astúries, a Madrid, al País Basc, a Castella i Lleó també 
se n'han posat un en marxa. 

Em contesti, per favor: quin d'aquests ha neces
sitat una llei com la que aquest parlament discuteix aquí 
avui? Té una resposta clara, aixó. Per poder dur enda
vant aquestes iniciatives -algunes d'elles clarament exito
ses, altres el temps ho dira- han necessitat una llei espe
cífica com la que aquí avui es vol aprovar? Aixó no és 
un problema de forma o de fans, no. Jo no he posat cap 
objecció, i les que he posat, les he deixat per les esmenes 
parcials. Al disseny del parc tecnológic, a la idea del 
parc tecnológic, cap ni una. Que voste vol que hi estem 
en contra? Peró per que hem d'estar en contra? Per que 
ens vol treure de la idea que donem suport al parc tec
nologic? Peró, quina comunitat autónoma ha necessitat 
una llei que buidi de competencies els municipis -per
que consells insulars aquestes comunitats autonomes no 
en tenen-? Per que el Govern no diu c1arament no diu 
clarament que modifica la Llei d'atribució de compe
tencies als consells insulars?, única llei en deu anys 
d'atribució de competencies, i ja la buidam, perque diu 
que tates les competencies urbanístiques són deIs con
sells insulars. Aixó posa en qüestió la possibilitat de dur 
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endavant la possibilitat de dur endavant el parc tecnologic? 

:En absoluto 

Jo li he dit: si vostes tenen uns instruments, i a més 
, absolutament legítim que els utilitzin, perque el parc 
eecnológic és una iniciativa d 'illllbit de c01l1unitat autónoma, 
~ per tanl és logic que sigu i impulsada des del Govern i per 
tant els utilitzin amb els mecanhmes de la LJei d 'ordenació 
territorial. A voste no li agrada que parlin de directrius d'or
denació territorial, dar, amb el pecat que du a damunt, de la 
incapacitat de desenrotllar-le~, no m 'estranya que no li agra
da. A nosaltres ens agrada. Es un mancan<;a gravíssima del 
Govern en deu anys de gestió. Pero ja esta, no poden fer les 
directrius d'ordenació territorial, ho comprenem. Té una 
incapacitat absoluta? Faci un pla director sectorial. Diu, lino 
un pla director sectorial no, perque només per fixar un 
empla<;ament a cada illa ... " En el Pla de residus solids tam
poc no va fixar gaire cosa més que un empla<;ament a cada 
illa, una so lució a cada illa, i va ser un pla director territorial , 
el Pla de residus solids. 

Per que ha d'entrar voste a tocar els instruments que 
a més li poden posar en perill fins i tot la solució, perque 
aixo és legislació basica de l'Estat, que les normes subsidia
ries i el planejament general és d'iniciativa municipal. 1 no 
és el mateix que la qüestió deis espais naturals, no és el 
mateix. Jo li reconec la seva capacitat d'argumentar i de girar 
els arguments, pero no és el mateix, perque aquí no hi ha 
cap suspensió de planejament. 1 és la suspensió de planeja
ment I'única que legitima el govern -que no seria el Govern, 
que seria el consell insular- a suplir immediatament el plane
jament suspes fins que el municipi revisi el seu planejament, 
condició sine qua non, perque és absolutament provisional. 
El que passa és que aquí després han fet un Llei d 'espais 
naturals, perfectament delimitada. 1 aixo ja és una altra qües
tió. Per tant no és la mateixa situació. 

Jo crec que en aquest tema, no sé per quina raó ha 
han de dur per aquest camÍ. Jo no die que siguin els ajunta
ments que promoguin el parc tecnológic; ja estaria bé que es 
fes en col'laboració amb l'ajuntament afectat. La majoria de 
parcs tecnologics -pero aixo tampoc té per que servir de 
mostra- estan fets amb tres iniciatives simultanies i conjun
tes: la del Govern de l'estat o regió, la de la universitat o 
centre tecnologic més important, i la del municipi on s'ubi
ca. Per tant, tampoc no veig que sigui tan descabellat pensar 
que els municipis hi venguin d'acord i col'laborin; pero jo no 
he defensat aixo. Jo he defensat que voste utilitzi els instru
ments d'ordenació territorial. 

Perque, anem a veure: Si la Universitat desenvolupa 
el campu universitari , esta ciar gue la Universitat té molt 
que d~r obre el campus universitari que vol, i gue és el pro-

.. tagonlsta, i que no vol cedir a ningú la iniciativa de dur-ho 
el1dav~nt. Pero a ningú li ha passat pel cap que a la Universi
~~1 se tI han donar les competencies urbanístiques per classi
ICar ~I ,01 i. aprovar el planejament que després executanl. 

. o alXO es manté en mans deIs municipis i deIs consells 
Insulars Que la . ., d l' ' .. . I enovaclO e aeroport es una actuaclO 

~ -

importantíssima, i que suposara -tots sabem- inversions 
de magnitud com maí en aquestes illes s'havien manejat. 
Pero el fet que a l'aeroport es faci una inversió impor
tantíssima, amb una incidencia de primer ordre sobre 
el territori, no vol dir que a Aena, l'empresa estatal 
d 'aeroports, se li don in les competencies urbanístiques 
perque classifiqui el sol, o perque aprovi parcial. No, 
continuen en mans deis ajuntaments, que tindran uns 
instruments i ells duran la iniciativa, peró no entreguen 
les competencies urbanístiques a ningú. 

Per tant, no veig la lógica de la seva argumenta
ció. No veig la necessitat en absolut d'entrar amb aguest 
tema, no veig la necessitat de buidar els consells insulars 
d'una competencia. No veig, quan amb el mateix esfor<; 
que voste fara unes normes subsidiaries, no podríem 
fer un pla director sectorial; perque ja dic que de direc
tríus d'ordenació territorial, que hem d'anar a dir?, 
voste té raó, que hem de fer, parlar de directrius d'or
denació territorial, si tanmateix és un tema absoluta
ment abandonat i perdut? Pero un pla director sectorial, 
per que no l'hem de poder fer? 1 aixo vincula el muni
cipi, pero des d'un nivell superior, no des del seu nivell. 
Ningú no li fa el seu pla general ni les seves normes 
subsidiaries. Ells el fan perque un planejament superior 
els obligara a fer-ho, igual que sera amb qualsevol de les 
determinacions que dins els plans que es desenvolupen -
supos que qualque dia s'aprovaran- per part de la Co
munitat Autonoma. 

Per tant, lament la seva extemporania interven
CIO, quan realment aquí del que es tracta és estricta
ment d 'un mecanisme peculiar de que vostes es volen 
dotar, que no ha estat necessari enlloco L'única llei que 
hi ha a Espanya de parc tecnologica, que és la de Cas
tella i Lleó, és per dir que la sodetat Polígono indus
erial el Boecillo sera el promotor del parc tecnologic. 
Res més. No fa cap referencia a cap tipus de competen
cia urbanística ni a cap tipus de tramitació especial, ni 
crea cap figura nova, ni res de res. Tot aixo, a totes les 
comunítats, s'ha fet pels mecanismes ordinaris; la matei
xa argumentació que li varem donar quan varem discu
tir en els seu dia la Llei de camps de golf. Per que a les 
Balears és necessaria una llei específica de camps de 
golf, quan totes les comunitats autónomes que es posa
ven com a exemple de dur una política de creació d'una 
oferta important de camps de golf, no l'havien necessi
tada. Per que? El mateix podem dir aquí avui. 

Per que és necessaria aquesta agressió a compe
ten des urbanístiques municipals? Ja estan prou casti
gats els municipis. la tenim uns municipis prou mendi
cants, si els tenim de genolls! Ja tenim uns municipis 
que han d'aguantar .... "Tu, mentre siguis batle, no en 
tendras, de residencia de vells"; municipis que han d 'a
guantar aquests tipus de desqualificacions. Tenim uns 
consells insulars que en lloc de tenir uns presidents que 
vetlin per la seva autonomia són sergents del president 
de la Comunitat Autónoma. Estan a les ordres. 1 com 
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que estan a les orclres, no venen aquí a defensar ara que el 
seu consell insular és agredit per aquesta lIei; per molt que 
vulguin un parc tecnologic per molt que estiguin c1·acorcl 
amb aquesta idea innovadora de posar messions a aquest 
repte de futur. Per molt que hi estiguin d'acord aquesta lIei 
lesiona les competencies que tant va costar donar a aquest 
parlament, j que desgraciadament ón les úniques· encara no 
hem aconseguit donar-n'hi cap més. 

Per tant, crec que estan en un camí equivocat, i 
nosaltres no estam en contra del parc tecnologic. Voste ho 
ha dit: Gran part deis parcs tecnologics que hi ha a Espanya 
són promoguts per administracions governades pels socialis
tes. Per tant, nosaltres no estam en contra en absolut, no hi 
estam; pero estam en contra d'un camÍ singular de poders 
excepcionals, d'estats d'excepció en mans del Govern de la 
Comunitat. 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. per tancar la qüestió té la paraula 
el Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados, 
Sr. Triay muchas gracias. Muchas gracias no sólo por defi
nirme como maestro en demagogia, sino más por darme una 
lección más. Gracias a Dios, en diez años he aprendido mu
cho de tenerle que escuchar, y efectivamente me acaba usted 
de dar una lección más de demagogia. Pero a mi no me 
gusta descender a las cuestiones personales; yo. en tocio caso. 
si hago demagogia 10 hago bajo otros conceptos, y no insul
tando y denigrando a las per onas. No tengo por co tumbre 
hacerlo, ni con usted ni con sus compañeros de partido sea 
cual sea el puesto que ocupen. O es éste mi estilo y por lo 
tanto por aquí no voy a continuar. 

Yo no le puedo decir exactamente cómo se han ba
sado todos y cada uno de los parques tecnológicos que hay 
en España. Alguno sí se que tiene -el de Tres Cantos, de 
Madrid- una ley específica de actuaciones urgentes. No lo 
sé, la verdad es que no lo sé. tampoco sé que clase de legis
lación tienen ni cuales son las condicionantes que tienen sus 
parques. Aquí, ciertamente, nosotros hemos llegado a la 
conclusión -repito- que si queríamos por una parte seleccio
nar los terrenos necesarios para ubicarlo sin estar sometidos 
a esas especulaciones o a esas presiones o a esos dedos que 
señalan un sitio determinado. Si queríamos hacer una selec
ción abierta, que es la misma como base para esta ley, como 
base para estas normas, o como base para un plan director, 
o como base para unas posibles directrices. 

En cualquier caso el problema que se plantea es el 
mismo, ya le he dicho, y no sólo con la propiedad de los 
terrenos, en los propios ayuntamientos. Ya le he dicho cómo 
un ayuntamiento está pidiendo que la ley se modifique para 
que tenga ventajas con respecto a sus municipios vecinos, y 

así sucesivamente; por lo menos que todas esas cosas se 
hagan claramente y abiertamente. Y por la vía de las 
normas subsidiarias y complementarias, que no me ha 
acabado usted de explicar por qué servían para atentar 
contra la autonomía municipal y modificar y entrar a 
saco en sus planeamientos cuando se trataba de defender 
los espacios naturales, y no sirve cuando se trata de 
propugnar algo interesante para la economía de toda la 
Comunidad Autónoma. No sé por qué sirve en un caso 
sí y en caso no. La ley no hace ninguna distinción en 
absoluto. 

Repito que el procedimiento de participación de 
los municipios, de la participación pública, es exacta
mente el mismo o superior en la previsión de tramita
ción de estas normas que el que se obtendría con un 
plan director sectorial. Y, en cualquier caso, la conse
cuencia sigue siendo la misma; los ayuntamientos ten
drían que adaptar posteriormente su planeamiento al 
contenido del plan director sectorial, o lo tendrán que 
hacer al contenido de estas normas subsidiarias. La dife
rencia es que éstas permiten directamente el desarrollo, 
mientras que si se hace por la vía del plan director 
sectorial, este desarrollo de los planes parciales tendría 
que estar supeditado al desarrollo municipal. 

Yo estoy seguro de que cuando se llegue a un 
acuerdo de emplazamiento, el ayuntamiento que resulte 
afectado, o I.os que resu lten afectados, por este empla
zamiento no van a poner ninguna pega al desarrollo de 
este plan. Pero si la pusiesen, si hubiese algunos incon
venientes como algunos ayuntamientos han puesto in
convenientes a la delimitación del los espacios naturales 
que modificaban sus planeamientos, el Gobierno tendría 
la posibilidad de, en aras a un interés supramunicipal, 
poder actuar directamente con los planos parciales de-
arrollo ele estas normas, cosa que no ocurriría si pre

viamente tenían que desarrollarse los planes generales 
o las norma municipales, porque los planes parciales 
sólo pueden desarrollarse en desalTollo de un planea
lUiento de orden supedor, no directamente desde un 
plan director sectorial. 

Le repito: Nosotros queremos que se haga este 
parque, y por esto hemos previsto una actuación legisla
tiva, con lo cual la soberanía popular queda a salvo a 
través de sus representantes en esta cámara, si es que 
aprueban la I.ey pero que a su vez prevé un sistema de 
planificación y de participación típico de la legislación 
urbanística española desde hace muchos años. No queda 
conculcado nada. Ni siquiera recurrimos a las actuacio
nes del Estado -y recuérdelo, Sr. Triay- que se reservó 
cuando hizo la transferencia a las comunidades autóno
mas de un artículo que le permitía, en caso de que 
quisiese desarrollar alguna infraestructura de interés 
nacional, que estuviese en contra del planeamiento mu
nicipal, poder él directamente modificar este planeami
ento para que se pudiese desarrollar esta infraestructura. 
Eso es lo que pasaría si algún ayuntamiento se atreviese 
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ponerse al desarrollo del aeropuerto. No es que tenga que 
(1 ~rar en el detalle urbaní lico, pero sí en la ubicación del 
en 'orJuerto y todo el contenido que tiene que tener el mismo. ael . , 
Esa es una competencJa qll . se reservo el Es.tado, q ue ~e 
reservó su Gobierno cuando hiZO la transferenCia en matena 

rbanística. Nosotros no hemos llegado a tanto, nosotros 
~asamos por el Parlamento para pedir esta autorización. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. Altres grups que vulguin intervenir 
en torn a favor o en contra? Pel Grup Parlamentari MIXT té 
la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estam 
davant una esmena a la totalitat a la Llei del parc d'innova
ció balear. Per comem;ar jo voldria tenir una mica de sentit 
d'humor, preguntant-me a veure quina és aquesta casta d'in
novació tan especial que és la innovació balear. Que és que 
aquí innovam diferent de Catalunya, o innovam diferent 
d'AustraIia? No ha sé, jo no ho entenc aixo; pero jo pens 
que aixo d'innovació balear sana una mica a bolero balear, 
i jo em qued amb el bolero en cas que hagi de triar entre les 
dues coses. 

Aquí tenim una esmena a la totalitat que demana la 
devolució al Govern per motius de forma i no per motius de 
fons. El Sr. Triay ha dit que els socialistes ales distintes co
munitats autonomes de I'Estat espanyol han promogut parcs 
tecnologics, i que no s'hi oposen. Nosaltres tampoc no ens 
oposam al parc tecnologic, j nosallres que aquesta lIei es pot 
modificar sense haver d.e tornar perque efectivament si s'ha 
de fer un pare teenologie, I'hem de fer tan prest com igui 
possible. Ara bé també hem d.e dir que hem presentat a una 
lIei que té nou articles escassos bem hagut de pre eotar 29 
esmenes parcials, perque si bé creim que és subsanable a
questa llei de tipus urbanístic, sí té gravíssims inconveni
ents. I per eomenc;ar jo voldria dir que tenc la impressió que 
per anar ele pressa podem anar més poe a poc, sen yo res i 
~enyors del Govern, senyores i senyors de la majoria; perque 
es possible que hi hagi un recurs d inconstitucionalitat contra 
aquesta llei. El Sr. Triay n'ha parlat una mica. De moment 
tenim, concretament, una llei basica, que esta recurrida, pero 
que de moment el Tribunal Constitucional no ha donat la 
raó a les comunitats autonomes, co.m és el Decret legislatiu 
1!19:'2 la LLei 8, i el Decret legislatiu crec que també que 
I artJde 109.1, que esta considerat com a basic. cliu que la 
f~:mlllació del plans generals i de les normes subsidühies 
d, ambit municipal, corresponen, cliu 11 eran formulats pels 
<ljuntaments". 

b' Primera qüestió: s atempta contra una legislació 
aSlca de I'Estat. Ara després veurem si hi ha justificació o 

no n h' h 
de 'u ~ . . a. ~~ crec q~e absolutament no que ~o n'hi ha cap 

J stlflcaclO perque es pot fer el pare teenologie comptant 
amb els ajuntaments. Pero és que fin i lol encara hi ha més 

=---

argumentacions: una llei singular, perque aixo és una 
llei que pretén regular un pare tecnologic de 150 hec
tarees dins mallorca, que representa el 0'5% aproxima
dament del territori de 1 'illa de Mallorca, o de 25 a I 'iIJa 
d'Eivissa o de Menorca, que també corresponen aproxi
madament al mateix tant per cent: 0,5%0, perdó: he dit 
per cent, i és per mil. 1 el Govern té por que si un ajun
tament se li rebeli i no vulgui el parc tecnologic. 1 jo em 
pregunt: si només necessitam un 0,5%0 del territori per 
fer el parc tecnologic, que és, que hem fon;ar un ajunta
ment a fer el pare tecnologic al seu municipi si no el 
vol? Fins aquí hem d'arribar? 

Tornant al fet de la llei singular: Aixo es tracta 
d'una llei singular? Una llei específica. 1 jo em pregunt: 
constitucionalment, una llei específica, singular, pot 
sostreure una competencia que genericament tenen els 
ajuntaments? S'ho han pensat, aixo? Aixo és com a 
complement a I'argument que he dit abans, de l'articIe 
109.1 del Reial decret legislatiu 1/1992. 

Pero si aquí hi pot haver problemes d'inconsti
tucionalitat, que jo cree que hi són, i que el president del 
Govern de l'Estat, o qui sigui, pot posar un conflicte de 
competencies davant el Tribunal Constitucional, la qual 
cosa seria gravíssima, perque aturaria el procés del parc 
tecnologic per una bajanada, perque el que pretenen 
vostes de sostreure competencies als ajuntaments és una 
bajanada, i consieleram l'argumentació final del Sr. Saiz 
quan diu que els ajuntaments no posaran pegues. Ido i 
si no posen pegues, per que no han d'aprovar els plans 
ells? Per que ha de ser el Govern de la Comunitat Auto
noma? Per que ens hem de ficar en aqueixes arenes que 
se mouen, en aquests pantans? Per que en hi hem de 
ficar, en tot aixo? Perque jo vull creure, i crec, que aquí 
no es vol fer una cosa especulativa. Ho vuIJ creure; pero 
és que no ho entenc per que amb una cosa tan senzilla 
i tan simple com pot ser arribar a un acord amb els 
ajuntaments corresponents, i si són de dos ... , perque hi 
ha una altra varíant, aquí, Sr. Saiz, que voste no l'ha 
dita, que és que la Llei del sol diu que si s'ha de fer una 
actuació que afecti dos ajuntaments, el que ha de trami
tar, el que ha d'aprovar, no és cap deIs dos ajuntaments, 
és la diputació, o sigui el consell insular, amb la qual 
cosa tendríem que si el parc tecnologic afectas dos 
municipis: aprovació inicial consell insular corresponent, 
l'aprovació provisional desapareix, i hi hauria una apro
vació definitiva elesprés de les audiencies corresponents, 
naturalment als ajuntaments i al tres organismes. 

Per tant, jo no entenc tota aquesta historia. 
Francament, no l'entenc. A més d'aixo, també vull dir 
que, cIar, després hi ha una altra cosa. no és només que 
hem de fer les normes subsidiaries, després hem de fer 
el pla parcial que ve darrere: tot ho ha de fer el Govern, 
tot. L'ajuntament no pot fer res, ho ha de fer tot el 
Govern. 1 també al Sr. Saiz ti vull recordar una cosa: Jo 
no em cree de eap manera que el Sr. Saiz no sapiga que 
les normes subsidiaries que ha aprovat fins ara el Go-
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vern pels espais naturals són transitories. No m'ho crec. 1 si 
ho he de creure, he de dubtar de la seva capacitat per estar 
a la conselleria. 

Pero el Sr. Saiz és un senyor que en sap, d'urbanis
me, i per tant que no ens vengui aquÍ a passar-se de llest. Sr. 
Saiz, no ens vengui aquÍ, no ens expliqui histories, que nos
altres també l'ham estudiada, la llei del sol; i sabem que les 
normes subsidülries derivades d'una suspensió de planeja
ment són transitories; i a més no obliguen el planejament 
que ve darrere, encara que voste ho digui. No obliguen. Altra 
cosa és que després ho imposi la Comissió d'urbanisme, 
pero no obliguen. Són transitories. 

Per tant estam en una situació, com he dit, que con
culcam una competencia municipal. 1 aixo em preocupa, em 
preocupa aquest procés de centralització de la Comunitat 
Autonoma, derivat d'una majoria absoluta, que de moment 
és dolenta per la comunitat, perque aquí aquesta centralit
zació no és només aquesta llei. La setmana o l'altra tendrem 
ocasió de parlar de la Llei de transferencies als consells insu
lars, que també un altre procés de centralització, etcetera, 
etcetera. 1 donam competencies, com dei a el Sr. Triay, i jo 
he d'estar d'acord amb ell, doma una competencia d'urba
nisme -a proposta de l'oposició, naturalment- i després tor
nam enrere i ens queixam de 1 'Estat quan ho fa en relació 
amb la Comunitat Autonoma. Aixo no és seriós. 

Sen yo res i senyors diputats, aquÍ estam, en resum, 
davant una llei de centres i zones d'interes turÍstic bis. Jo 
m 'imagin el Sr. Saiz o el Sr. F orcades amb la cara del Sr. 
Fraga quan era l'any 1963, quan era ministre d'Informació 
i Turisme, que havien de fer urbanitzacions aprovades des de 
Madrid, des del Consell de Ministres. Ido aquÍ hem de fer 
parcs tecnologics aprovats pel Govern, passant per damunt 
els ajuntaments. Aixo, senzillament, no és de rebut; aixo s'ha 
de rectificar. El parc tecnologic s'ha de fer, pero és molt 
f,lcil arribar a un acord, un conveni entre l'ajuntament cor
responent entre el consel1 insular cO.Tesponent -si és que ha 
de ser de djversos municipi -, j el Govern. 1 jo estic d'acord 
amb una cosa: amb la gestió. Amb aixo, les esmenes que hem 
presentat veul"él que estam d'acord. El Govern ha c1 ' jmpul ar 
aquest parc tecnologic, la qual cosa em pareix molt bé. Sí ha 
de tenir l'expropiació, no en benefici no de l'ajuntament o 
del consell, sinó del Govern. 1 veuran vostes a les esmenes 
que hem presentades eom admetem que el beneficiari, si s'ha 
de fer pel sistema d'expropiació d'un deIs parcs tecnologics 
o de diversos, sigui el Govern que expropii"; o sigui, pel 
Govern. 

Pero una cosa és aixo i l'altra, repetesc, és llevar 
eompetencies als ajuntaments, que arnés, com he dit, s'ex
posen que una vegada gue s'aprovi aquesta lJei si surt així 
com esta, qualcú la c1ugui al tribunal Constitucional i sigui 
suspesa. 1 en 1I0c de tenir un parc tecnoJogic avui, el tendrem 
ad kalendas graecas. Si eLs agrada aixo, enhorabona, pero jo 
crec que van equivocats. 

(La Sra. VicepresidelUa primera substitueix el Sr. 
Presidenl en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gnlcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors 
diputats. Confés que el grup Parlamentari del PSM
Nacionalistes de Mallorca i Entesa de l'Esquerra de Me
norca, estava confós davant aguest projecte de llei, i avui 
a aquesta confusió s'hi afegeix 11i afegeix la perplexitat. 
No presentarem e menes a aguest projecte de llei, per
que creiem que era una idea un projecte que venia en 
un moment que la nostra societat necessita de projectes 
il·lusionadors, d'esperan<;a, de superació d'una situació 
economica dificil. Enteníem que aquest era un projecte 
capa<; el i1·1uslonar no tan o ls un Govern de poques 
idees, de tradicionalment poques idees, sinó que fins i 
tot podria il·lusionar l'oposició i podia iHusionar tota la 
societat. Era un projecte que aquÍ hagués pogut sortir 
amb un grau de consens important. Era un tema que a 
més ens podia donar credibilitat a l'oposició, a una 
oposició que no boicoteja per sistema -com s'ha dit fa 
un moment- totes les idees del Govern, sinó que volia 
votar a favor d'aquest projecte de llel; perque, qui pot 
estar en contra de promocionar la investigació i el de
senvolupament, de vincular I'aetivitat universitaria amb 
l'economia, de captar empreses no contaminants. Aixo 
és meravellós: qui pot estar en contra de tot aixo? 

Pero el nostre disgust, la nostra frustració, el 
desencÍs que tenim avui, és que ens pensavem trobar 
amb un debat, com deia, iHusionador; amb un conseller 
d 'Economia i Hisenda que ha escrit innombrables article 
sobre el tema, que ha fet conferencies; ens pensavem 
veure el Sr. Forcades dalt de la tribuna, amb aquesta 
iHusió característica convencer-nos de la bondat d'a
quest projecte, admetent les suggerencies de I'oposició 
amb un debat viu i ric, sobre la necessitat d ' impulsar 
aquest projecte; i la frustració és que en trobam una 
vegada més amb un debat sobre eompetencies urbanÍs
tiques, un debat ric -si tant volen- que ens ha obert 
moltes perspectives entre dos especialistes, perdó, tres 
especialistes, fins ara -oblidava el Sr. Pascual- en temes 
urbanÍstics. Pero no era el tema d'avui. 

És una llastima que el debat vagi per aquí. És 
una llastima que perdem el temps no discutint de la 
bondat, de la necessitat, de les possibilitats d 'impulsar 
aquest projecte de llei, sinó que tornam parlar de com
petencies urbanÍstiques deIs consells insulars i deIs 
ajuntaments. 1 aquÍ és on nosaltres tampoc fins ara no 
entenem aquesta llei. 1 com a mÍnim fins ara, a no ser 
que se'ns convenci del contrari, ja hem pres la decisió al 
grup de donar suport a algunes de les esmenes parcials. 
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Nosaltres havíem demanat una ampliació d~1 pe:~ode de 
resentació d'esmenes parcials, esperant amb 11·luSIO aquest 

~ebat d'avui, perque sincerament no enteníem la necessitat 
d 'aquest proj~cte d~ ll~i. Sincera~ent,. ~os~es pensen que 
mb la situacio economlca actual, SI es dmgelxen a qualsevol 
~juntament de les Illes Balears, com a Govern, i li diuen 
"Hem valorat la possibilitat que dins el seu terme municipal 
s'ubiqui un parc d'innovació balear d'aquestes característi
ques", vostes no creue.n qu~ 9~alsevo~ ajuntam,ent posara tots 
els mitjans a la seva dISpOSlCIO, que S adequara a les recoma
nacions que vostes els faran perque adeqüin el planejament 
a les necessitats del parc d'innovació balear. 

Era necessaria aquesta llei? Nosaltres sincerament 
pensam que no. 1 aquesta llei podria sortir amb un grau de 
coosens practicament unanime, no només de la totalitat de 
forces polítiques que hi ha dins la cambra, sinó fins i tot 
conselIs insulars i ajuntaments; perque és un projecte bo, és 
un projecte necessari que compartim totalment i al qual 
desitjam que arribi a bon port, li desitjam el millor deIs exits. 
1 comptin amb nosaltres; i crec que poden cQmptar amb tots 
els grups parlamentaris, sincerament. Ara, aquest debat d'a
vui realment és esteril, infructuós, i que no ens du enlloc. 

Temes que podríem parlar avui? L'article 1 parla 
que aquesta llei vol regular la planificació, l'execució i el 
finan<;ament. Planificació? Ja veim que ho vol en fer amb 
unes normes subsidiaries de planejament, al nostre entendre 
també innecessaries. Com s'executara?, quines empreses ja 
s'ban posat en contacte amb vo tes? quines característiques 
tendra aquest parc el innovació? com és finanr;ara? , que 
tampac no en parlam aquí. Totes aquestes coses avui havien 
de sortir a Ilum i transcendir a I'opinió pública per també 
iHusionar la gent, il-(usionar possibles empreses d 'aquí que 
hi poclrien participar' i aixó de momeIlt, no és en aquest 
debat el avui i ho trobam a faltar. 

Sincerament, la nostra opció crec que no sera de 
donar suport a l'esmena a la totalitat, perque encara creim 
en aquest projecte. Ara, ja els anunciam el suport a totes les 
esmenes parcials que en certa manera respectin les compe
tencies deis conseIls insulars i deis ajuntaments, en no ser 
que el Govern ens convenci de la necessitat d'aquesta lIei, 
que sincerament fins ara -em sap greu,. Sr. Saiz- no ens ha 
conven<;ut. moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnkies, Sr. Sampol. Té la paraula el conseller 
d'Bisenda, Sr. Forcades. 

(
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 

Alexandre Forcades i Juan): 

p. Gracies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. 
d all~r cl 'esperanr;a i de futur m 'ha animat a sortir. Després S: dlr .que vulJ felicitar públicament la defensa que ha fet el 

l. Salz d ' ul1 proJ'ecte de llei que modestament hem fet 
CQ • " 

I1Juntament: ell com a per ona que entén d 'urbanisme, i jo 

--

creant.-li molts de problemes davant una actuació que 
creim singular, que hem d'innovar, que no podem fer 
com els catalans, perque hi ha uns problemes de finan
<;ació gravíssims, hi ha unes relacions amb Europa que 
obliguen que nosaltres tenguem una actuació singular, 
que noi podem competir en finan<;ació amb cap altre 
parc, i que les darreres paraules del Sr. Pascual m'han 
paregut positives, de gestió i expropiació; pero li vull 
mostrar les dues cares: aquesta cara de dir "per aquí ens 
entendrem ", pero l'altra cara, la proxima vegada que em 
digui centralista, jo com a conseller d 'Hisenda acudiré 
a determinats territoris i faré determinades acusacions. 

Pensin que si en aquest moment hem plantejat 
aquel! d'aquesta manera, va ser també for<;at per un 
tema. Quina pena que no parlem d'iHusió i de futur, i 
que parlem d'especulació. Quan preparavem aquesta llei 
va sortir el tema de Renfe. Si el Sr. Saiz ha dit en veu 
baixa -que ho havia d'haver dit en veu alta- "no volem 
cap Renfe", volem fer les coses transparents, no volem 
cap empresa interposada, no volem empreses amb per
dues, no volem problemes d'IV A. 1 jo parlaré del futur, 
pero també vull mostrar l'altra cara, i dir que li convé 
llegir Noam Chomsky, i pensar que vostes apliquen la 
quinta llibertat al regne d'Espanya. 

Estam en una situació, senyores i senyors, preo
cupant. Estam en una autentica revolució tecnológica, 
que no percebem més que amb una inquietud. Jo pens 
que aquesta inquietud de tants d 'empresaris, de tants de 
ciutadans, no solament és degut a la crisi de determinats 
sectors, no solament és degut al feble creixement de l'e
conomia, sinó perque passa quelcom al món molt im
portant, quelcom al món que ens dóna a tots una inse
guretat, quelcom al món que fins j tot aquells que van 
bé i gU3nyen doblers saben que només tenen cinc anys 
per endavanL Estam davant una revolució tecnológica 
que ha de transformar profundament totes les coordena
des en que es desenvolupa l'activitat humana actual
ment, i aposta em permet de parlar del futur. 

Aquestes noves tecnologies, que no és informa
tica, que no són xips, que no són telematica, que és 
quelcom que necessiten tots els nous productes, siguin 
agrícoles, siguin nostres, siguin els endogens per poder 
competir, estan canviant, condicionant totes les políti
ques de desenvolupament regional. 1 converteixen en 
obsoletes les formes tradicionals d'aquestes polítiques. 
No obstant aixo, a pesar que es percep el mimetisme 
provoca un fals determinisme; i aleshores davant situaci
ons d'exit -no el que hem citat aquÍ, encara, perque 
nosaltres no podem competir- s'han fet parts amb els 
nostres doblers. Ja no tenim doblers per fer parts. La 
Cartoixa es fa amb els nostres doblers, i amb mimetisme, 
perque ha anat bé, Sant Josep a Oakland, o per exemple 
la ruta 128, es copia en aquests moments a tot el món 
determinats esquemes. I hem de pensar que si feim el 
mateix, ens podem trobar que condicionarem un desen-
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volupament d'unes illes que estimam per un simple mimetis
me. 

Vull, per tant, fer una crida a l'atenció sobre el rigor 
extremat amb que ham de tractar qualsevol iniciativa de 
política economica; i si avui hem comen~at per urbanisme, 
és perque el plantejament ha estat urbanístico Que no volí
em parlar d'urbanisme, volíem parlar de futur, volíem 
parlar de noves tecnologies avui , que era un moment impor
tant, no quan es presenten interpeHacions a veure si feim el 
parc devora la Universitat o a Llucmajor, per exemple; noves 
tecnologies que formen part ja de tots els processos econo
mics i socials en que farem feina, estaran involucrats per 
unes noves tecnologies; d'aquÍ que el principal impacte 
regional que tendrem, tant a l'agricultura com als sectors 
industrials tradicionals , seran les noves tecnologies. 

1 de fet, aquest impacte pot ser dolent, o per mime
tisme, o per omissió. 1 jo pens a partir d 'ara, d 'ara a 25 anys, 
hi haura desenvolupament regional amb noves tecnologies o 
sense noves tecnologies. El que no apliqui les noves tecnolo
gies quedara subdesenvolupat. En aquest sentit esta m dins 
una economia mundial cada vegada més integrada, i aquelles 
regions a les quals no es pugui permetre una articulació en 
aquest espai economic dominant, salvant el que és nostre, 
salvant el que estimam, ens convertirem en regions margi
nals. 1 per altra part, qualsevol productivitat, parlam de l'a
tur. Ningú diu que l'atur tal vegada, a part d'unes lleis labo
rals obsoletes en relació a la mitjana europea, és com a con
seqüencia que la productivitat crea atur, com aquí el creava 
el mate ix turisme. 1 hauríem de pensar més en crear empre
ses que no pensar en l'atur. De manera que, o tenim un 
nivell tecnologic, o sabem xupar d'altres regions aquest nivell 
tecnologic, si no , quedarem endarrerits. 

Hem de pensar que avui en dia qualsevol automobil 
que es ven a Palma, té més informatica instaHada ja que 
qualsevol ordinador personal. De manera que no em venguin 
aquÍ tal vegada parlant deIs ordinaclor personals; és tot. 1 
per tant resulta molt perillosa i falsa una dicotomia entre 
desenvolupament regional basat en noves tecnoJogies, O des
envolupament de sectors traclicionaJs sen se tecnologies. 1 vulJ 
dir que estic absolutament d 'acord amb paraules que surten 
del seu grup, que no hem d 'oblidar els sectors tradiciaoals. 
1 a vegades, parlant de futur die que no ha vull oblidar, pero 
vulJ que els seetors tradieianals s incorporin a les tecnologies 
sjgui I 'agricultura, sigui I agraalimentació siguin aquests 
forats que tenim, que ho importam tot, i que si sabem trabar 
determinats productes que importam al nostre país alesho
res tendrem també riquesa i benestar per als ector tradicio
nal. 

1 vull afirmar que a curt termini cap sector tradicio
nal no sera factor de desenvolupament sense una modernit
zació tecnologica. 1 és un desenvolupament que no es dóna 
entre productes primaris industrials o de serveis, i nous pro
ductes. Qualsevol activitat, primaria, secundaria, industrial, 
de serveis, tradicionals, fins i tot el turisl11e, o s 'hi incorporen 

les noves tecnologies, o no podrem competir, serem 
marginals i ens empobrirem. 

Per tant, qualsevol modernització passa en pri
mer lloc per l'adaptació a les noves tecnologies, natural
ment adequades a les necessitats de cada regió; i en 
segon lloc, en desenvolupar una serie de vincles entre la 
nostra economia regional i qualsevol font d'innovació 
que ens pugui interessar. Dins aquest context pensal11 
que una economia de les Illes Balears, a J 'Europa de 
més enlIa de l'any 2000, exigeix actuacions que respon
guin a aquestes noves circumstancies, i des cl'una socie
tat que tenim un cost de vida elevat i que estam molt 
qualificats, i només pode m competir amb noves tecnolo
gies, no amb productes tradicionals. 1 no podem compe
tir ni amb l'Est d'Europa ni amb el Sudest. Fins i tot els 
temps canvien, aposta no som partidari d'una realpolitik 
de planificació, som partidari d'uns estudis no miliona
ris, flexibles, perque fa dos dies abans de la eaiguda de 
la cortina d'acer, tenÍem propostes d 'americans per fer 
tints aquí, tres americans amb 50 universitaris. Ja no ho 
volen? En tenen 200 i 300, de químics, més preparats 
que els nostres, que a lo millor ells no saben fer una 110

11 

amb un tassó, pero que tenen dins les universitats d'
Hongria, de Polonia, de TxecosJovaquia, una formació 
teorica amb una quantitat que ja no podem abordar 
aquests projectes. 

Aleshores en aquest sentit eonsideram que a mig 
i llarg termini la q¡íllor per peetiva de futur la proporci-
0115 la generació i atraeeió d'empreses d 'alt vaJor afegit 
i de professionals. 1 pen amb els d'aquí, pens amb els 
mallorquins, pens amb els menorquins eivi senes i for
menterencs; pero amb les experiencies que ens duen la 
gent que va per clavant, ens diuen que a vegades és 
important dur qualcú amb efecte sinergia, i en aquest 
moment per exemple un tema nou, pel qual el11 diran 
especulador, urbanitzador, és que ens diuen gent que en 
saben, com és Newscatle, que ens convendria atreure 
determinats professionals. Vostes saben que en aquesl 
moment dins le IlJes jo li pue dir aJla on vise jo en tres 
quilómelres viu una gent importantíssima: presidents de 
ocietats, enginyers que dissenyen, arquiteetes, empresa

ris de eantants com en Michael Jacksan -pos per exem
ple- que duen I'empresa des d'aquí, i que no podem 
abordar per no ferir la intim.itat. 1 ens duen que hem de 
dur professionals, perque tal vegada aquests professio
naIs en ' duran empreses. 

Aleshores amb la finalitat que les empreses i els 
professionals es puguin instal'lar a Balears, per desenvo
lupar activitats avan~ades d'ambit internacional són 
necessaries tres condicions, sen yo res i senyors diputats: 
Primera, promocionar la investigació i el desenvolupa
ment tecnologic. Vincular, segona, l'activitat universi
taria amb l'economia, i oferir un entorn adequat i que 
sigui disponible per ser ocupat rapidament en bones 
condicions de finan~ació i en bones condicions de su
port per part de l'Europa comunitaria. 1 aixo s'ha de fer 
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rnb una optica que tengui en compte sempre la nostra con-

da·ció d'arxipelag i la transformació d'unes illes en un espai 
1 . 
lematic. Les illes no percl!-an el seu encant no necessltarem 

teromoció immobiliaria gnkies a la telematica que ens situa
~a al centre d 'Europa, i e l cor del no tres c1esenvolu pament 
:era el capital huma que tenim, gracies al turisme, i la te le-

matica. 

Doncs bé, el terme de Balears com a megaparc tele
matic, que ha estat díguem-ne comentat jocosament per 
determinats membres avui absents, és el resultat d'una visó 
a llarg termini en la qual és patent configurar Balears com 
un espai de qualitat per atreure activitats avan~ades, i que 
utilitzin de manera avantatjosa les telecomunicacions. 1 quin 
és el concepte de megaparc?, que avui en volía parlar, i 
parlar de futur m'ha donat aquesta possibilitat. Jo crec que 
avui en dia, per posar un exemple, podem dir que Balears 
turístico Ja ho éso 1 s'entén per que és un megaparc turístic, 
perque és un economia basada fonamentalment en el turis
me; i des que va comen~ar aquesta activitat, l'any 45, o l'any 
50 o 53, el territori de les Illes ha experimentat profundes 
transformacions i s'ha estructurat al seu voltant, 1 vulguem 
o no vulguem, avui en dia estam immersos dins un món 
turístico 

De cara al futur, propugnam que Balears sigui també 
un megaparc telematic, i aixo s'entén amb una economia 
basada en empreses i residents -i quan dic residents, logica
ment die fonamentalment mallorquins menorquins, eivissencs 
í formenterencs- que realitzin activitats d'alt valor afegit 
d'ambit internacional, que són els únies amb que pode m 
competir amb Europa; per la qual cosa utilitza de manera 
continuada els avan~os de la telematica, que no és contami
nant i que no su posa involucrar el territori amb una falsa 
modernitat. 

És important destacar que els recursos són el maxim 
cap.ital de les societats i empreses del futuro Les regions, 
nosaltres, les empreses capaces de formar. atreure retenir, 
treballadors de Olés alta qualificació comptaran amb un 
decisiu avantat.ge competitiu . Dins la nostra explicació deim 
que si hem sabut ser competitius per dur turistes per dur 
genl que vulgui residir' no podem ser també competitius pe!" 
dur feina, per dUf gent que vulgui fer feina aquí amb un 
efecte llavor, que doni feina als nos tres universitarís, que no 
hagin c1 'emigrar, perque si no emigraran com emigraven pe!" 
I.any 40. 1 qua n die aixo. no és que DO vul.gui que els univer
Sltaris vagin afer viatges d estudis naturalment que sí· pero 
el que no vuU és que minvin . 1 tenguin en compte que estic 
parlant per vostes i per molta gent del meu partit que no é 
aquí, o ón simpatitzants, que diuen cada día que estic invo
lucrant-meen el mercat, que faig coses que no he ele fer, que 
~a ele fer la societat, i jo cree que un govern el que ha de fer 
es
l 

orientar la societa t, dir el que pot passar, per entusiasmar 
a gent. 

1 Voldria que entre tots creassim un ambient particu
arment propici, amb un missatge d 'il·lusió intentar crear-li 

Un reflex condicionat en relació a aquesta lIei. El que voldria 

=--

és que realment aquesta llei cadascú la perfeccioni com 
pugui, pero que davant la societat, una vegada més, i no 
ha estat pel PP-UM, no parlem d'urbanisme, no parlem 
d'especulació, no parlem de centralisme. 

Estam en una epoca en que la principal mate
ria deIs nous processos productius sera la informació, 
juntament amb avan~os de transports, en telecomunica
cions, i pensam que en aquest moment Balears podra 
convertir situacions de desavantatge en repte. 1 jo vull 
dir en aquest moments que sense estudis milionaris -que 
el primer estudi milionari que farem, que m'han dema
nat informació, que és el Pla de competitivitat, és un 
estudi sobre el qual a preguntes parlamentaries per que 
es fa- i es fa també per demanar una situació especial 
per a les Illes Balears, que des que despusahir les illes 
gregues varen aconseguir un estatut especial amb l'IV A, 
som els únics d'Europa que no tenim un estatut especi
al. 1 es fa per aixo també. per fer-ho via BrusseHes. 
Volem, naturalment basat en les telecomunicacions i 
basat en la informació, un país que fins ara era petit, 
amb poc territori, amb una indústria que consumia 
territori, se situl al centre d'Europa. 1 volem convertir 
la insularitat en un avantatge. 

En definitiva, pensam que Balears, així com uns 
antecessors nostres varen veure el turisme, i gracies al 
turisme tenim un nivell de producte interior brut, per
que per producte interior brut continuam sent els pri
mers, per renda mai no ho en estat, i sempre m'he quei
xat que ens mirassin per renda; poguéssim acabar un 
desenvolupament equilibrat. Vos tes s'imaginen que a 
l'any 45 o a l'any 50 hi hagués hagut aquest parlament, 
i persones inteHigents que hi ha assegudes per aquí, 
haguessin dit "anem a veure, imaginem-nos que sera 
Balears d'aquí a 30 anys com a conseqüencia d'aquesta 
nova indústria que és el turisme. Veritat que haguessin 
fet les coses molt millor? Doncs en aquest moment, si 
hem de parlar de futur una vegada en la vida, pensem 
en el que ens ve, i a veure si entre tots som capa~os 
d'imaginar-nos el que ha de venir, i sense caure en mi
metismes poder planificar el futur amb la modestia 
d'una persona que l'únic que vol és orientar, i no vol 
imposar, no vol planificar. 

1 per arribar al megaparc, el primer objectiu és 
el parc d'innovació balear. Consideram que ha d'estar-i 
escoltin bé- localitzat a un medi urbanitzat d'alta qualí
tat, d'alta qualitat europea, competitiu, que pugui com
petir amb la part millor de la zona costanera de Ni~a. 1 
no em referesc a les barbaritats que hi ha a Ni~a, que a 
NÍ(;a a la zona costanera hi ha moltes més barbaritats 
que aquí, encara; sinó competir amb un territori que 
esta com d'aquí a Son Vida, per cert fet espais naturals, 
perque alla l'ajuntament va cedir al govern regional, 
com que l 'havien declarat espai natural, no hi podien 
res, varen cedir 4.600 hectarees per fer Sophia AntÍ
polis, tot s'ha de dir i s'ha de saber. 
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1 quin és aquest concepte del parc d'innovació, que 
a vegades se m'ha dit "voste no explica". Jo m'intentaré 
contestar dues preguntes: Per que un parc?, i quin tipus de 
parc? 1 he de dir simultl'miament que si som capa<;os només 
de dissenyar un parc que correspongui a la realitat del mer
cato Vostes mirin els parcs que hi ha buits, els parcs que van 
bé, que estan dos anys sense empreses, i amb la nostra men
talitat de fenicis, d'especuladors i de comerciants, aguanta
rem aixo si no estam conscienciats, si parlam que darrere 
aixo hi ha especulació? Un parc que respongui no solament 
a la realitat del mercat, sinó a la nostra propia realitat social, 
economica, tecnologica. 

1 quins són aquests atributs que nosaltres veim amb 
els estudis que hem fet, estudis a cop de calcetí, estudis 
contestant, en aquest moment saben vostes, jo em pens que 
l'oposició és tan inteHigent que ha dit "avui el Conseller té 
••• 11 avui es fa a Palma, i dema, un congrés mundial de te
letrebaU, en que bi ha de cent persones els 75 especialistes 
mé importants del món. Hi ha un senyor de Singapur que 
ens mostrara (a seVa visió d'una illa inteHigent com és Sin
gapur. 1 die jo, com que tenia, i ho tenc dema, doncs avui de 
matÍ m'han posat una presentació deIs imposts de l'any 
passat, avui horabaixa tenc aixo del parc, etcetera. Doncs 
avui es discuteix aixo. El futur del teletreball mundial es 
discute ix aquÍ, un tipus de treball que diuen que és el que 
produira més nivell d'ocupació, perque afecta les petites i 
mitjanes empreses, que són les que donen més 1I0cs de tre
ball. 

Jo crec que el parc ha de tenir, si no m'equivoc, les 
següents condicions: Primera, ha de tenir un caracter ins
trumental, com la llei; és a dir, que ha de servir la nostra 
estrategia de desenvolupament. 1 aquest caracter ha de reco
llir aspectes territorials, aspectes industrials, amb noves tec
nologies, o els que realment pugui abra<;ar. Ha de ser compe
titiu. L'altre dia em varen dir "voste no parla nacionalista", 
ho som més que mai, pero crec que en aquest moment el 
millor bé que puc fer a Balears és parlar de competitivitat, 
que ens anirem tots a fons, no per res, no pel Govern, per
que hem de ser competitius, perque hem guanyat massa 
doblers, en general, i estam massa contents, i avui en día 
tothom va per la competitivitat. M'agradaria donar-Ji un 
aspecte huma, pero hí ha competencia entre nacions, hi ha 
competencia entre regions, hí ha competencia entre ciutats, 
hi ha competencia entre empreses, i el que esta content, 
aquest morira economicament. 

Ha de ser un parc que pugui estar reconegut interna
cionalment. Arribam practicament els darrers. Unes illes com 
les nostres, amb la seva qualitat de vida, amb els seus avan
tatges competitius si no elonam una imatge d 'espai sofisticat 
i amb qualitat no farem res. S'ha de fer mirant el futur, A 
mi quau em diueo "i voste, 00 el posaria", die libé, jo no el 
posaria perque hi ba una Jlei farem un eoneurs etcetera" 
pero el que vull dir és que estie aben a tot. L 'altre día em 
varen "i que vos te no el voldría posar devora la Universi
tat?", Naturalment. És que Sant Josep, no és devora Stan-

ford? Si Sant Josep i la Silicon Walley esta devora Stan
ford, el puc posar a Alcúdía. Naturalment que sí. 

Ha de mirar el futur, no ha de mirar el passat, 
i ha de ser atractiu, comercialment parlant. Quin parc i 
per que un parc? Perque tenim una estrategia ambicio
sa, parlam de futur, senyores i senyors, i quan un parla 
de futur ha de ser ambiciós. Quan un prepara un exa
men, si vol aprovar, ha d'anar per matrícula, ja l'apro
varan; si va per aprovat, mala cosa. 1 per convertir Bale
ars en un megaparc telematic, en un Uoc de qualitat, que 
la gent pugui fer feina amb productes d'alt valor afegit, 
necessitam un simboJisme exemplar, que exigeix un salt 
quaJitatiu, que possibiliti a la societat civil participar-hi 
d'una manera coordinada, i que permeti concentrar els 
esfor<;os. Mai hi ha doblers, i encara que n'hi hagi, si no 
es focalitza amb actuacions concretes, diu Clausewitz, 
pare de l'estrategia moderna, que avui en dia és utilitzat 
fins i tot pels més alts especialistes de marqueting, que 
la millor estrategia és la defensiva, perque dos exercits 
que s'enfronten tenen un 30% de baixes, pero que si tu 
esperes el guanyes. Guany el que és capa<; de concentrar 
més tropes en un punt-determinat. 1 perdoni la versió, 
que estic parlant d'Opel, de Bic o de Gillette; no parl de 
guerres, par! de guerres comercials. L'altre dia a un fill 
meu li vaig mostrar un llibre que deia "Marqueting de 
guerra". Diu "mon pare, hi ha un tanc, hi ha un carro 
de combat a la portada, no el vull llegir", "Home, deu 
ser un llibre de guerra, eh?" 

Volem, doncs, un parc d'innovació balear que 
serveixi per situar Balears com a model de desenvolu
pament regional per moltes regions costaneres insulars. 
Tal com recomana ara, senyores i senyors diputats, va
rem fer un estudi -no multimilionari- que es deia Bale
ares 2000, el varem presentar, i després Europa ha 
editat un fullet i diu "les ilIes ele l'any 2000, han de 
comenC5ar per turisme, i acabar en tecnopolis". Exacta
ment el mateix que nosaltres havÍem dit un any abans, 
i exactament el que ara ens acaben de beneir, dient 
"vostes van bé, van per aquest camÍ". 

Sincerament, si no partim amb l'ambició neces
saria, no valdria la pena fer un parc d'innovació balear, 
que jo diria que acabarÍem fent un parc industrial ero
titzat, que no té res a veure amb un parc d 'innovació 
balear. Aquest parc -a veure si almenys sortim amb la 
idea del parc, i no amb la idea de pedres i d'urbanisme
oferira una combinació, i ho dic per endavant, perque 
em diran especulador, urbanitzador, combinada d 'arees 
productives, d'arees residencials, d'arees recreacionals, 
d'arees socials, i d'arees comercials, amb un espai de 
prestigi internacional, amb una bona qualitat de vida, 
amb un bon exemple d'eco-urbanisme, a Mallorca, a 
Menorca, a Eivissa i Formentera, que generi, fomenti , 
atregui empreses i residents, que realitzin activitats d'alt 
valor afegit, utilitzant de manera quotidiana els avan<;os 
telematics. Sense carreteres, podem estar i discrepar en 
la quantitat, no es pot circular; sense la telematica no hi 
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l aura economia. Ha de repre entar el menor cost possible 
1 er l' Administració pública perque ha de ser una actuació 
P ue sigui renelible pergue s ' hi pugui fical' la iniciativa priva
da, nO tenir fi11an~ació. Hem ele cercar per finan<;ar amb un 
control de vostes, amb un control del Govern' perque el 
parc ha de respondre a unes especificacions, i no ha poder 
entrar al parc el que no el reconegui; i que el Govern, com 
a soci, pugui treure els beneficis per crear el fons Bit. He 
parlat de Pib, parc d 'innovació balear; fons Bit: fons balear 
d'innovació i tecnologia. Amb els recursos que obtenguem, 
que els preocupa, entre la diferencia del preu de venda a 
preu de mercat, i el preu de cost, crearem un fons per inves
tigació , un fons que posarem a disposició de la Universitat i 
deIs empresaris, perque el teixit productiu tengui els millors 
resultats. 

1 volÍem introduir el concepte nou, que justifica un 
parc, que la llei que planteja Obres Públiques sigui diferent 
a altres. la sap que la Llei actur, actuacions urgents urbanÍs
tiques, que és una llei especial de Tres Cantos, que el Govern 
socialista regional s'hi ha recolzat continuadament. Concepte 
de residencies productives avan<;ades, que estiguin vinculad es 
al Centre balear d 'innovació i estrategia, a la Comunitat 
Europea, jo fins que tengui el paper no faré roda de premsa, 
la faré divendres, la Comunitat Europea -ja ho han filtrat 
determinats diputats- ha aprovat ja el Centre d'innovació i 
estrategia balear, que és un projecte que varem presentar, i 
que ha tengut moltes dificultats, perque el lobby frances ho 
tenia signat des de fa més d 'un mes i mig per un director 
general que ens dóna suport, perque creuen que és la forma 
com s'han de promocionar unes illes, i el lobby frances -vull 
dir que és important aquest tema- ho ha estat returant, amb 
l'excusa que eren dob1ers que el Govern central, que ens 
havia donat suport, havia detret de Valencia, i deia "han de 
tornar a Valencia, els francesas! perque creuen que Balears 
sera la gran competencia del sud de Franc,;a. 

Ha han aprovat, vull veure el paper, m'han cridat de 
BrusseHes, esta firmat pel comissari, quan tengui el paper 
firmat els informaré. 1 volem concedir la maxima importan
cia al teletreball com una etapa inicial per generar un procés 
endogen de creació d'empreses innovadores que després de 
passar per aquestes residencies passarien a una incubadora, 
que en tramita m una ja per Eivissa, és a dir que aixo és un 
megaparc: per Eivissa tramitam una incubadora, per Menor
ca els ún ies fons Feder que hi ha hagut per Balears han anat 
a I'}nstitut ele tecnologia de Menorca, perque pensam que a 
h:avés e1 'aquí es generaran aquestes empreses. 1 quines acti
Vltats? Sí, el fet que jo digui incubadora i hi hagi determi
nat e1iputats que se or prenen, vol dir les poques vegades 
que jo he parJat c1 'aquestes coses, perque realment és un 
tem~ que jo crec que avu i en dia, qualsevol nin sap que és 
una II1cubadora el empreses. Pero, en fi, aquí ens preocupen 
coses d'alta política. i 110 saben que és aixó. 

. Activitats? Cercam empreses innovadores, industrials 
I ele . erveis, sobretot en el camp de la telemati~a, el medi 
amblent ', j . V . e lUnsme. a sortlr aquest concurs, en aquest 
mOment h . . ero concursat el que podna ser l'antena del Plb, 
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hem concursat la possibilitat de fer un grup d'empreses 
de medi ambiento En aquest moment intenta m promoci
onat com a antena d'aquest parc, que volen el Govern 
d'interlocutor, i nosaltres intentam: "no és que aixo el 
consell insular, és que l'ajuntament, és que les nor
mes ... 11 per veure si cinc o sis empreses punteres d 'infor
matica presenten gratu"itament els seus productes aquí, 
perque la base tecnológica de vídeo-conferencies amb 
ordinadors personals es pugui fer, i hi pugui haver ja 
una gran base de dades de medi ambient, de manera que 
qualsevol senyor que vulgui sabre quelcom d 'aquest 
medi ambient, estigui en aquest consorci; que venguin 
laboratoris, i que també aquestes grans companyies que 
financen els jocs olímpics diuen que volen associar -
diuen, no esta firmat- el seu nom, es digui Coca Cola, es 
digui Kodak, és digui el que sigui, a Balears. 

Volem institucions i empreses que cerquin una 
ubicació de qualitat, i que estiguin interessades en parti
cipar en programes d'investigació i d'innovació. Volem 
institucions dedicades a formació, i volem institucíons i 
empreses dedicades a l'oci, a la cultura, a I'art i a la 
tecnologia; i volem també institucions mediques d 'a
vantguarda. 1 volem habitatges principals i semi-per
manents per a empresaris i professionals, i entenem -
com he dit abans- per habitatges semi-permanents, aque
Hes segones residencies en les quals es puguin combinar 
el treball amb l'ocí. 1 veim unes arees empresarials, o 
bussiness area, i sera un sol en el qual fonamentalment 
hi haura indústries, oficines, orientades a la ubicació 
d'agencies internacionals, a empreses laboratoris, centres 
medics, institucions d'investigació, indústries no con
taminants, que creln i difonguin innovació i afavoreixin 
la qualificació professional. 1 distingim dos tipus d'activi
tats, aquelles punteres, aquelles grans empreses d 'investi
gació, a les quals tal vegada els haurem de donar el sol 
gratis per fer-los venir, perque el primer que et dema
nen és "i voste que ens ctóna?" exempció d'impostos, el 
25% a fons perdut, com fan a Andalusia ... ? No, no, res. 
Si és una gran empresa, diguem d 'investigació, una 
empresa que es dedica a fer coses de medi ambient? tal 
vegada aquestes poden tenir. 1 altre tipus de ... avan<;a
da, en que, com he dit abans, entre el preu de mercat 
normal i el preu de cost sera destinada a finan<;ar el 
fons Bit, el fons d'investigació a disposició deIs empresa
ris i els investigadors per crear un autentic teixit. 

1 volem una area residencial, en aquest pare, 
una zona orientada a residencia de professors, de pro
fessors universitaris, d'investigadors. d'empresaris, de 
professionals, que vulguin fer teletreball, no treball a 
domicilio Hi ha una gran diferencia, avui en dia a totes 
les revistes -I'altra dia va sortir- hi haura per les grans 
multinacionals una contaminació de marqueting que 
volen fer treball a domicilio Molt bé, aixó no és el nos
treo Teletreball no és treball a domicili, teletreball és 
treball a distancia, i fan faIta al tres condicions. A part 
que, com diuen molt bé els americans, a Europa els 
habitatges particulars de moment no permeten el tele-
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treball. Aquesta area residencial sera per concentrar perso
nes innovadores del camp de la investigació, de la tecnica, de 
la cultura, i també per facilitar la se va integració. 

I volem també una area d'oci, recreativa, amb uns 
allotjaments per contribuir afer congressos, a poder comple
mentar amb una bona qualítat el nivell de vida de la gent que 
sigui aBa, i contribuir a fer un Boc atractiu per empresaris, 
per trebal!adors i per professionals. 

Tot aixo, que és la idea del megaparc, que és la idea 
del Pib, obliga a una llei singular, obliga a una llei innovado
ra, obliga a una llei que pugui permetre al Govern amb tran
sparencia, tal com ha dit el Sr. Saiz, poder negociar i aconse
guir una bona finant;ació, recomanant una vegada al Sr. 
Triay que llegeixi Noam Chomsky, moltes gracies, senyores 
i senyors, per l'oportunitat de parlar del futur. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Forcades. Per contestar la qüestió 
incidental, té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, podem estar 
d'acord amb mol tes de les coses que voste ha dit, perque 
n'ha dites moltes, i per tant n'ha dites també un alt percen
tatge d'encertades, i per tant no li qüestionarem, perque li 
donam suport a pesar de les seves megavaloracions, a pesar 
de les seves exageracions, que poden desanimar per l'exage
ració, poden fer realment pensar que estam davant persones 
visionaries, i no persones realment pragmatiques, i que per 
tant aixo és una especie d 'histeria, i aixo no seria una bona 
política. Pero estam d'acord en la major part deIs planteja
ments, i ja ho he dit jo, que per part nostra contra el parc 
tecnologic, contra la idea en sí, no hi trobara objeccions, 
perque creim que les peculiaritats que se li donin a les Illes 
Balears perque puguin prosperar, tenint en compte que entre 
els 15 i els 25 anys no se sap si ha prosperat, si ha tengut 
exit un parc tecnologic. Partir d'aquesta diguem-ne escala 
vital per poder saber si l'hem encertada o no, pero crec que 
val la pena jugar aquest repte. 

Pero per arribar a un objectiu tan bo, per que han 
triat uns mecanísmes tan limítants, tan poc respectuosos amb 
els poders locals? Perque vostes no han fet una llei innova
dora, com ha dit voste aquí, vostes han fet simplement una 
llei involucionista, vostes han fet simplement una !lei de des
confiant;a als poders locals, una llei centralista, i aixo sí que 
li cou, perque a voste li agrada anar als congressos del PSM, 
i fer manifestacions que desbordin el conjunt del Govern en 
aquesta materia, i ciar, 1i diuen centralista i aixo és com un 
qui li posen un clau a la butaca. Pero realment és així, vos
tes fan una !lei centralista dins l'3mbit de les Illes Balears. 
que desposseeix els consells insulars d 'una cosa que tant els 
ha constat aconseguir. 

Voste diu que no parlem avui d'urbanisme, avui 
parlem de les noves tecnologies, de totes les possibilitats 
i de tot el que han fet els que ho han fet millor. Pero és 
que el projecte de llei que avui tenim aquí, i que és 
objecte de debat, és una Ilei estrictament d'instruments 
i de competencies urbanístiques. No n'hi ha més, dins 
aquesta llei. Aquesta llei és un camí, per nosaltres equi
vocat, per arribar a un objectiu que podem compartir. 
Pero així i tot voste ha dit una serie de coses a les quals 
m 'agradaria fer un comentari, encara que crec que sera 
més ampli aquest debat amb motiu de les esmenes parci
als. Voste ha fet aquí, ara, en aquesta intervenció, al 
final, la gran apologia de la necessitat que aquest parc 
tecnologic tengui un gran component residencial, de 
segona residencia. com diuen clarament els documents, 
de tipus comercial, de tipus recreatlu. 1 la veritat és que 
aquí no estarem tant d'acord, perque creim que urba
nitzacions a les Illes Balears ens en sobren; perque creim 
que cascos historics deprimits, d'altíssima qualitat ambi
ental si són rehabilitats, ens en sobren, de pobles que 
perden població ens en sobre, i que per tant per cercar 
qualitat, la qualitat la podem anar a cercar al que tenim, 
i que es deteriora, i que no trobam els mecanismes cap 
de les administracions que s 'han enfrontat amb el pro
blema, d'aixecar. I creim que per aquí trobarem molta 
més qualitat. 

Vos te ens cita el Sophia Antípolis i aquestes 
coses, i ens ha passat una documentació -hem hagut 
d'insistir perque ens la passas, pero ens l'ha passada- i 
l'hem llegida, ciar, ja que ens l'ha passada . 1 el Sr. Ga
mello, que és un deIs senyors que voste ha citat amb 
molta freqüencia, diu que al parc de Sophia Antípolis -
crec que es diu així- també hi ha 1.200 habitatges, diu, 
agrupats formant quatre petits pobles dotats d'instal-la
cions comercials, escolars i esportives. Diu que" aquesta 
experiencia no ha tengut molt d'exit. Bona part deIs 
habitatges no són ocupats, i la major part deIs empleats 
acaben per viure en els pobles autentics deIs voltants". 
Prengui bona nota, no sigui que aquí, per la via d'asse
gurar la viabilitat de l'actuació, i d'assegurar que hi hagi 
solars per fer habitatges, i d'assegurar que hi hagi solars 
per fer instal·lacions comercials, no acabem per tenir 
una altra urbanització, i ens falli la part principal que 
perseguim, que és la innovació tecnologica i científica. 
Perque també aquí mateix hi ha comentaris sobre els 
problemes que poden dur determinades instal-lacions 
quan realment s'estableixen únicament i exclusivament 
com a prestigi del parc, i no com a instaHacions autofi
nant;ades. 1 també hi ha un comentari -aixo és del Sr. 
Molini, al qual també voste lí ha pagat bons estudis 
perque l'assessori sobre aquest tema- aquí on diu que 
s'ha de tenir especial atenció amb els equipaments el 
cost del manteniment deIs quals, com el golf, no sigui 
justificat, etcetera. 

o sigui, vull dir que no tothom coincideix amb 
aixo que voste diu, que el parc tecnologic sigui una new 
town, per dir-ho en termes ja antiquats, una nova ciutat 
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fora ele les ciutats existents aquí on sembla que han de venir 
L1 na especie de marcians que han de tenir UD medi ambien t 
especial, la capsula aquesta que aquests dies ha fracassal 
perque s' han barallat els que hi vivien a c1ins, aquesta ca psu
la en que havien de viure uns quants anys a un esta'l de feli 
ci tal absoluta i aIllats completament de tot t ipu de e ntami
nació aquests espaeials eientífics que han de venir a ocupar, 
resulti que reblltgin camps de goLf rebutgin habi tatges unifa
miliar que puguin teniJ' a ila, i vulguin viure a sa Calatrava, 
¡ n O tinguem sa Calatrava a punt pe!" o fer ir un tipus d 'habi
ta lge de maxima qualitat mecliterrania dins el que é la eiu
tat de Palma, o els pobles del Pla i de la Serra, que seran 
molt millors, sense cap dubte, que les urbanitzacionetes d'ha
bitatges unifamiliars de segones residencies que voste pugui 
promoure. 

Per altra part, voste ha parlat també de la ubicació: 
"i ara aquí que no ens distreguin amb si ha de ser a Llucma
jor o a la Universitat". Perdoni, Sr. Forcades, l'únic doeu
ment que hem vist on parla de les ubicaeions, és un docu
ment del Govern, aquí on parla que si a Llucmajor, que si 
al Pla i l'autopista, o si a la Universitat. Són els únics conei
xements que tenia d'aquest tema, és un document del Go
vern, que el Govern ens ha enviat al Parlamento Voste sabnl 
per que ha escollit aquestes tres ubicacions com aja alterna
tives, abans de fer tot aquest sistema que posa en marxa 
aquesta llei. 

Crec que el Sr. Pascual ha estat molt encertat, quan 
ha dit que realment aquí estavem creant una nova llei de 
centres i zones d'interes turÍstic nacional, amb el que tenia 
de centralista, de desconfian~a absoluta en els municipis , que 
potser en aquell moment era una desconfian~a ben justifica
da, tampoc no vuIl posar en dubte, perque els ajuntaments 
del moment en que es va fer la Llei de centres i zones d'in
teres turístic nacional, eren uns ajuntaments de molt de 
cuidado. Peró les Actur també són de l'epoca franquista. 
Sembla que és un argument a favor seu "nosaltres feim una 
lIei com la de l'Actur, que a Madrid han utilitzat per Tres 
Cantos" Per favor, cada cosa al seu lloc. Les Actur són pre
vies a la democracia. La Llei d 'actuacions urbanístiques 
urgents és previa a la democracia; és molt previa a la Co
munitat Autónoma de Madrid. La Comunitat Autónoma de 

," Madrid, entenc jo, voste en sabra més, que realment ha 
trobat un sol industrial ja preparat, i n'ha agafat una part 
molt important per desenvolupar un parc tecnologic; no el 
Contrari. 1 en qualsevol cas, cap altra comunitat, ni tan soIs 
lleis pre-democratiques ha necessitat per dur endavant aques
tes iniciatives. 

Per tant, compartint gran part del seu remolí d'ex
pressions en aquestes qüestions, nosaltres insistim que l'es
~ena a la totalitat és una esmena que esta justificada pel que 
SIgnifica ele coneulcació, i de derogació i ele modificaeió del 
Status urbanístic deis conseLls insulars, que realment, com 
tarnbé ha dit molt bé el Sr. Pascual -i jo ho anotava en a
quell moment, quan ell ho de.ia- ha xerrat molt el Sr. For
~a les, moHo Li han hagut de fer senyes di verse vegades des 
Ce la Presidencia , i no de la Presidencia del ParJameot de la 

Presidencia de la Comunitat Autónoma, perque anas 
acabant. Per tant , ha estat molt encertat quan ha dit que 
com és possible que necessitem una Ilei especial contra 
els municipis, si donam per fet -i jo ho compartesc- que 
qualsevol municipi voldra que dins el seu terme munici
pal se situl el parc tecnológic, perque evidentment se 
su posa que no pot tenir mes que elements positius. Si 
a<;ó és aixó, per que necessitam una lIei de desconfian
~a, i no una actuació coHaboradora, no una actuació de 
cooperació? Per que per anar cap a les noves tecnologi
es hem d'anar amb sistemes centralitzants, autoritaris? 
Jo cree que és una mica contradictorio Aixó és el que li 
volia observar, gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Altres grups que volen inter
venir en la qüestió incidental? Sr. Pascual... Sr. Forca
des, entenc que voste tancara després la qüestió inci
dental, després de les intervencions del Sr. Pascual i el 
Sr. Sampo!. Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. El Sr. 
Sampol ha dit que aixó era un debat esteril. 1 jo voldria 
afegir que pot ser que sigui un debat esteril, peró que 
desgraciadament és un debat necessario Desgraciadament 
hem de parlar d 'urbanisme, degut a la llei que ens ha 
duit el Govern, i ara després de la intervenció del Sr. 
Forcades, que hauria de ser no avui per discutir una 
esmena a la totalitat, sinó que hauria d'haver estat en 
una aItra ocasió parlar de parc tecnológico 

1 ara voldria parlar de parc de tecnológico El Sr. 
Forcades diu que vol, i jo coincidesc totalment: un pare 
tecnológic per a professionals -i jo afegiria la paraula 
"punters"- i per a empreses d'alt valor afegit. Totalment 
d'acord. Molt bé, fantastic. 1 diu que hem de fer un 
nucli urbanitzat d'alta qualitat europea; s'ha referit al 
que hi ha per aIla, pel sud de Fran~a. Fantastic. Ens ha 
explicat durant quasi una hora tota una serie d'argu
mentacions a favor del pare tecnológic per convencer no 
ser a qui, perque estam tots conven~uts. A mi m 'han 
agradat coses que he sentit; amb unes altres, cree que 
voste és una persona que té un gran entusiasme -i no li 
vull llevar, sinó que li vulI aplaudir- pero que em fa la 
impressió que a vegades aquest entusiasme el du a anar 
directa contra la muntanya, i hem de cercar els camins, 
els va lIs per travessar aquesta muntanya. 

1 el que s'ha oblidat de dir, Sr. Forcades, i jo 
vulI remarcar, és que si nosaItres volem professionals 
punters, que ens duran empreses d'alta tecnologia, per
que els que decidiran seran els directius, els executius, 
sera si nos al tres tenim una alta qualitat de vida, peró no 
només dins la urbanització, es desengani. Aixó que deia 
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el Sr. Triay, de la bombolla aquesta d'una urbanització, i 
després tenir una Mallorca degradada. Anam malament, si 
pensam només en la urbanització. 1 jo not a faltar, Sr. Forca
des, que quan aquí es discutía, per exemple, la reforma de 
la Llei d'espais naturals , que s'oposa que vengui gent perque 
deterioram la qualitat de vida, voste no ha dit ni una paraula. 
1 també li vull dir que voste diu que necessitam doblers, 
pel'q ue se 'n duen 100.000 milions, ho ha dit al tres vegades, 
i avui ha dit que no en tenim i no podero competir. 1 jo li 
dic "voste eS queixa pero voste firma el financ;ament auto
nomic. i hi esta conforme. 1 també ti vull d ir que si nasal tres 
volem tenir totes aquestes coses de professionals punters i 
d'empreses d'alt valor afegit, també necessitam decidir el 
nostre futur, i necessitam tenir autonomia, com tenen els 
catalans. 1 digui per tant als companys del seu partít que no 
aprovin la reforma de l'Estatut que ve a continuació. Nosal
tres necessitam tenir totes aquestes coses, que són col.laterals, 
pero que són tan necessaries com la llei que parla només de 
la urbanització anomenada parc tecnologic, o parc d'innova
ció balear, mal anomenat. 

1 finalment , voste se m'ha enfadat perque jo li he dit 
centralista. No Ji he dit directament, li he dit que el veia amb 
la cara del Sr. Fraga quan va fer la Llei de centres i zones 
l'any 1963. Pero jo li he de dir que centralista és qui centra
Jitza, i voste s'ha confessat autor, juntament amb el Sr. Saiz, 
d'una llei que lleva les competencies als consells insulars i als 
ajuntaments per dur de cap a la Comunitat Autonoma. 1 aixo 
és un procés centralitzador. 1 jo, s'enfadi o no s'enfadi, i 
m'amenaci amb treure no sé que, que ho pot treure quan 
vulgui, jo 1i he de dir que aquesta actuació seva és una actua
ció centralista. 1 li he de demanar que recomani al grup 
parlamentari que Ji dóna suport, que admeti les esmenes 
descentralitzadores, o sia que lleven el centralisme d'aquesta 
llei. Aixo és tot. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Pascual. El Sr. Sampol té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Aquesta doble qüestíó inci
dental que s'ha suscitat, coma mÍnim ens ha donat l'oportu
nitat de veure les dues cares del Govern. Al Mister Hyde que 
ens ha parlat d'urbanisme, que és aquesta cara del Govern 
urbanitzadora, de desarrolisme, que tantes vegades hem criti
cat, ha succei't el Doctor Jeckyll vehement, il'lusionador, que 
ens parla del futur, del medi ambient, de tecnologies netes" 
de tecnologia punta. 1 aquest era realment el debat que no
saltres volíem sentir , que esta m contents d'haver provocat, 
a pesar de la llargaria. 

Ens ha parlat el Sr. Forcades deJs objectius d aquesta 
llei, deIs objectius que ha de perseguir el pare tecnológic, que 
són: promocionar la investigació i el desenvolupament, vin
cular l'activitat universitari a amb l economía i oferir sól 
adequat a les empreses. Pero pareix que aquí només s'actua 
en la tercera de les propostes, oferir sol adequat a les empre-

ses. 1 haurem de vigilar molt atentament les altres dues 
condicions, que són les que faran possible el parc tecno
logic; o , si no, només ens quedarem com sempre amb 
actuacions urbanístiques de creixement desordenat. 

A partir d'ara haurem de veure el Butlletí Ofi
cial per saber que es fa per promocionar la investigació 
i el desenvolupament, que es fa per vincular I'activitat 
universitaria amb l'economia. Haurem de veure que fa 
el Govern per empenyer aquestes dues terceres parts de 
les condicions necessaries perque aquest projecte arribi 
a bon port; un projecte que, com li hem dit amb anterio
ritat, compta amb el nostre total recolzament. 

Per que el debat avui ha anat a temes urbanÍs
tics? Simplement, perque li han duit, i pareix que ha 
estat un accident la segona qüestió incidental. pareix que 
el tema si no l'haguéssem provocat, hagués quedat pu
rament en un debat de temes urbanístics. 1 aquí ens fa 
arribar a les aHusions que ha fet al turisme. Aprenguem 
del turisme, que ha estat font de riquesa, pero també 
font de destrueció, i que ara hem d'utilitzar recursos 
públics importantíssims, que fins i tot obliguen a l'en
deutament de la Comunitat Autonoma, per reparar les 
actuacions negatives que s'han fet fins avui en dia. Per 
tant, aprenguem del turisme, i no facem actuacions 
negatives amb l'excusa del pare tecnologic, que de mo
ment aixo ens fa actuar com aquests animals escalivats, 
perque les actuacions que se'ns presenten avui són sim
plement urbanístiques. 

Per tant, a partir d'ara quina sera la nostra 
contribució al projecte? Des de l'oposició l'únic que 
podem fer és vigilar l'execució de la llei, vigilar que 
efectívament promoguin la investigació i el desenvolu
pament, que vinculin l'activitat universitaria amb l'e
conomia, que aquests projectes urbanÍstics no siguin 
desarrollistes, que siguin respectuosos amb l'entorn. 1 la 
promesa que d'aquÍ a un any els interpeHarem, i veu
rem per que ha servit aquesta llei. 1 esperam tornar 
tenir un debat tan positiu com el d'avui, al final no 
haura estat esteril, Sr. Pascual, al final crec que haura 
estat positiu, maldament els companys de Menorca i 
Eivissa perdin l'avió. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Per tancar la qüestió el Sr. 
Forcades té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HI
SENDA (Alexandre Forcades i Juan): 

Dedicat a Menorca i Eivissa, telegraficament, a 
tots em remet a la me va intervenció. Totes les línies. Al 
PSM 1 EEM, moItes gracies per parlar de futur, i tots, 
una frase de George Bernard Shaw: "sempre les grans 
veritats una part de la societat les ha agafat com a heret
gies ". Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Dins el torn d'intervenció deIs 
distints grups quedava pendent la intervenció del Grup PP
UM. Té la paraula el Sr. Gonzalez Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Lo más brevemente que 
pueda vaya fijar la posición del Grupo. El debate ha sido 
largo, creo que efectivamente interesante; y han quedado yo 
creo que algunas cosas claras, y otras a mi juicio más dudo
sas, pero que permiten de alguna forma definir con claridad 
y con precisión la postura de nuestro grupo parlamentario en 
esta cuestión. 

El primer tema que parece claro es la conveniencia 
en sí del impulso y la construcción de este parque de inno
vación balear, de este parque tecnológico, embrión de un 
futuro mejor para las Islas. Parece claro también, y no se ha 
discutido por ninguno de los grupos, el carácter supramuni
cipal u suprainsular de la gestión, y sobre todo del impulso, 
de la promoción -diría yo- de esta iniciativa. No vale, pues, 
la pena detenerse en este aspecto tampoco. Tampoco se 
discute, ni siquiera eso, o al menos no se ha discutido con 
claridad, el método que permita mediante un concurso pú
blico evitar la especulación e incorporar las plusvalías de 
una probable calificación o recalificación de suelos, dada la 
extensión que ser requiere para la construcción de éstos 
parques, es evidente que va a tener que echarse mano de 
suelo con calificación de no urbano, con suelo rústico, en 
definitiva; y por consiguiente la recalificación de ese suelo, 
la plusvalía de la recalificación de ese suelo, parece también 
fuera de toda duda que está bien tratada por este proyecto 
de ley; que el sistema de hacer un concurso en el cual pue
dan participar todos con un suelo al precio de participación, 
no al precio de recalificación, permite -como digo- la con
currencia de todo el mundo y la incorporación de una plus
valía a la comunidad. Parece, por consiguiente, que eso 
tampoco es objeto de discusión. 

¿Cual ha sido el objeto de discusión? Fundamental
mente, desde luego, uno de carácter urbanístico, el método 
para llegar a esto. Se plantean tres posibilidades eso es evi
dente aquí se han expuesto ele alguna forma, y creo que 
están en la mente de cualquiera que aborde este tema o que 
se le plantee este problema. Una primera posibilidad es que 
sea un municipio, varios municipios, o en su caso un consell 
insular, los que aborden, una vez hecho el concurso, la califi
cación o recalificación necesaria de los suelos, para permitir 
la ejecución de este plan. No se le oculta a nadie tampoco, y 
creo que por ello el sistema no es bueno, que una cosa que 
promueve el Gobierno recaiga la obligación de modificar 
~sos planeamientos, y por consiguiente de alguna forma de 
Il11pulsar su tramitación y su ejecución a municipios que en 
algunos casos, y ello cabe dentro de lo posible, pueden ser 
l11unicipios con enormes y gravísimas dificultades, incluso 
para modificar su normal planeamiento. Hay -todos lo cono
cen, prefiero no citar nombres de municipios- más de uno en 

--

esta comunidad que no fue capaz en su momento, por 
falta de medios técnicos, jurídicos y económicos sufi
cientes, de actualizar su planeamiento a la sucesiva legis
lación del suelo, yeso es un fenómeno que viene produ
ciéndose constantemente. Difícilmente podemos hacer 
recaer sobre estos municipios el impulso necesario para 
la modificación, o en su caso para el diseño y proyecto 
de sus instrumentos de planeamiento de tal manera que 
permiten llevar adelante la idea del parque de innova
ción balear. 

Una segunda posibilidad que se dibuja también 
es la de acudir a la Ley de ordenación del territorio, y 
hacer uso -ya que las directrices no están y lógicamente 
no puede hacerse uso de ellas- hacer uso de alguna de 
las figuras, posiblemente la del plan director sectorial. 
Eso requiere traer aquí previamente unos criterios. Yo 
creo que los criterios no diferirían notablemente de lo 
que hoy nos cuenta el proyecto de ley, concretamente en 
su anejo, unas condiciones que en definitiva tendrían 
que reunir los suelos precisos para llevar a cabo esta 
idea, y una vez aprovados los criterios por la cámara, la 
elaboración, desde luego por el Gobierno, de ese plan 
director sectorial de una vez, y con una sola interven
ción de los consistorios afectados, y del público en gene
ral, mediante una exposición pública, y como conse
cuencia o como conclusión, eso acabaría con la aproba
ción de un plan director sectorial por el Gobierno por 
decreto; sin -insisto- más intervención por parte de las 
corporaciones locales, municipios y consejos insulares, 
que su puro .. . acudir a la información pública en las 
mismas condiciones que todas las demás personas. 

No parece, por consiguierite, que se derive de la 
utilización de la Ley de ordenación del territorio, y de 
la ejecución de un plan director sectorial, exclusivamen
te con la finalidad de calificar unos suelos no urbaniza
bIes como suelos urbanizables, no parece por consigui
ente que se derive ninguna especial ventaja de la utiliza
ción, en este caso, de esa figura del plan director secto
rial. 

La figura que propone el Gobierno es una figura 
mucho más adecuada, a nuestro juicio, precisamente a 
la finalidad que se pretende, que es exclusivamente la de 
calificar suelo de otra forma, cambiar la calificación del 
suelo. Es por consiguiente, como digo, una figura clásica 
y que parece la más conveniente. Es cierto también, y 
no lo negamos, que eso supone por parte del Gobierno 
tomar sobre si una responsabilidad que normalmente es 
competencia municipal. Yo creo que eso ha tratado de 
salvarse, de alguna manera, en artículo 6, en cuanto que 
la participación o el concurso de los consejos insulares 
y de las corporaciones locales tiene o se formula en una 
doble vertiente: primero, mediante la ejecución del 
avance de las normas; y después durante la ejecución de 
las propias normas. Y no me aparto, y creo que sería 
bueno quizá por parte del Gobierno, y desde luego por 
parte de nuestro grupo estaríamos dispuestos a estudiar 
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conjuntamente con los demás propuestas que todavía inci
dan más en esa participación de las corporaciones locales. 

Yo creo que ha quedado claro, de la intervención 
concretamente del Conseller de Ordenación del Territorio, 
que no es intención del Gobiemo imponer esta recalificación 
de suelo a ningún ayuntamiento, sino contar precisamente 
con su colaboración. Es en ese sentido, eso de alguna forma 
pueda recogerse aun mejor en el artículo 6 que decimos, o 
en la formulación de un nuevo artículo dentro del Proyecto 
de ley. 

Por consiguiente, nos parece que la solución pro
puesta es la más apropiada a la finalidad que se proponen. 
Como tal, no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad 
presentada por el Grupo SOCIALISTA. Nada más. muchas 
gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Jo en principi crec que, 
arribat a aquest punt, i degut a que la intervenció ha estat 
basicament de fixació de posicions, es podria aplicar l'article 
77 del Reglament, i donar el tema per debatut i passar a 
votació, en no ser que hi hagués ... Hi ha unanimitat? Sr. 
Triay? 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President, el que la Presidencia sera acatat, pero 
crec que ha estat un contra de l'esmena a la totalitat clar i 
neto Altra cosa són els problemes d'aviació, amb els quals jo 
no puc entrar enmig d'un debat del pare tecnologic. No 
podem pensar en el futur, i tenir el peu a l'avió, perque 
així, clar, aquest futur sortira ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entenc, Sr. Triay, que ha estat basicament un tom 
de fixació de posicions. En aguest moments abrir repliques 
i contrarepliques no trop aclient cree que el tema es pot 
donar per debatut. Les postures estan perfectament expressa
des, i passarem en conseqüencia a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de 
l'esmena a la totalitat número 122, es volen posar drets, per 
favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Abstencions? Gracies, poden seure. 

18 vots a favor, 31 en contra, 8 abstencions. En con
seqüencia, queda rebutjada l'esmena a la totalitat número 
122, del Grup Parlamentari SOCIALISTA al Projecte de Llei 
relatiu al parc d'innovació balear. 

n.- Debat de presa en consideració de la Propo
sició de llei RGE núm 322/93, presentada per una cin
quena part deIs diputats de la cambra, relativa a refor
ma de I'Estatut d'Autonomia de les IIles Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és 
el debat de presa en consideració de la Proposició de 
Llei número 322, presentada per una cinquena part deIs 
diputats de la cambra, relativa a reforma de l'Estatut 
d' Autonomia de les Illes Balears. 

D'acord al disposat en Junta de Portaveus, s'o
brira en primer Uoc un tom d'intervenció deIs grups 
que vulguin intervenir a favor de la proposició per un 
temps de guinze minuts. una vegada fets aquests torns, 
hi haura tom en contra pels grups que vulguin interve
nir en contra de la proposició, també per un temps de 
quinze minuts, i es tancara amb repliques i contrarepli
queso Si algun grup no hagués intervengut en tom a 
favor o en contra, amb possibilitat a les contrarepliques, 
li quedaria un tom de fixació de posicions de deu mi
nuts. 

Comen'tam, ido, en primer lloe, amb els grups 
que vuIguin intervenir en el tom a favor. Pel Grup Par
lamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
consens ha estat sempre, durant tot aquest procés de 
constitució de la nostra democracia, 1 'instrument valid 
per configurar en primer Uoc un acord constitucional 
l'any 1978, que tanea portes i barreres a la dictadura i 
enterra la foscor de més de 40 anys de la nostra histo
ria. 

Pero el consens no es limita a l'elaboració i a 
l'aprovació de la Constitució. Aquest consens va ser 
necessari per als grans temes de la constitució del nostre 
estat. 1 sortosament encara aquest consens es toma pre
sentar dins l'ambit del nostre estat a l'hora de parlar del 
desenvolupament del Títol VIII a l'hora de defínir l'Es
tat de les autonomies. 

La Constitució Espanyola de rany 1978 ha re
solt amb encert una qüestió fonamental: reconeixer que 
Espanya, que la nació espanyola és una naeió de nacio
nalitats i regions, que l'Estat espanyol és un estat d'au
tonomies. Ara tot aixo pareix senzill, perque ho tenim 
dins les mans, perque ho tenim a ca nostra; pero aquesta 
qüestió si fos mal plantejada, o mal resolta, potser ha
gués succeit, com va succeir a un moment de la nostra 
historia, que va ser una de les causes fonamentals del 
fracas, per exemple, de la segona República, i evi
dentment un element determinant de la guerra civil que 
la va enderrocar. 
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L'esperit de con ens per tant, en la Cjüestió de 1 Es
tat de les autonomie avui es concreta 3mb LID pacte auto
nómic, C01l1 un moment també es va concretar I'any 1981 en 
un pacte política entre la Unió de Centre Democratic i el 
Partit Socialista Obrer Espanyol. La qüestió .llavors era defi
nir I accés a I'autonomia per la via ele l'anicle 143 la deno
minada via lenta. Certament es parlava d'una via lenta, pero 
una via que ha fet camí i fa camí, vía que avui vol fer una 
nova pas a: més competencies, més recurs s, més autogo
vern. 1 concretament per la nostra cOO1unitat, pot passaJ- de 
ser una comunitat que gestionava al seu pressupost 50.000 
mílions a passar e ls 100.000 milions ele pressupost, 1 aixo, 
senyores i senyors diputats és un resultat positiu. 

Han passat.ia els 5 anys que assenyala I article 148.2 
ele la Con titució Espanyola jera precís per tam un nOLl 
pacte polític per afirmar i realitzar el suficient con ens que 
permetés un avan<; en l'hol11ologació i equiparació de les 
competencies ele les comunitats autonomes que havien acce
d.it a l'a utonomia per la via del 143. Ampliar els so tres COO1-
petencials, sense entrar a una cursa sense fi, s'havia de fer 
certament amb Ltn consens institucional precís i suficient; i 
així ho va entendre en el primer moment e l Partit Socialista, 
i així també ho va proposar al seu moment als diferents 
partits polítics. 

Hav.Íem de resolelre el que anomenaríem la integra
ció regional . L'objectiu del pacte és, per tant, jera, I equipa
ració de les cOl11unitats autónomes de la via e1el 143 a les ele 
1 article 151 així com aquelles que bavien gaudit ele lIei 
própia de tran ferencie -el cas e1el Paí Valencia i Canclrie 
a través de la Lotrava i la Lotraca-. Aquest pacte, pe)" tanl 
entre el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol, 
com abans va ser el de la Unió de Centre Democratic i el 
Partit Sociali ta Obrer Espanyol, té el supon suficient per
que avancem eose fissure cap al model el estat que definí 
la Constitució: un estat d 'autonomies, un estat plural. 

Els e10s partits que han signat I'acord, el Partit Po
pular i. el Partit Socialista Obrer Espanyol, signifiquen a 
Divell el Estat més del 75% de la representació política i 
institucional i a nivell de les no tres iLIe Balea.rs, el 86%. 
Certament que e l 18 ele marg ele I any 1992 aquest Parlament 
ja va debatre aquests acord autonómics. EIs arguments, per 
tant sobre la conveniencia d aquests acords, els exposarem 
ja en aquells mOl11ems en aquesta cambra. Ara diríem que ja 
esta aprovada el 23 de desembre del 1992 la Llei organica 
de transferencia de competencies a les comunitats aut'no
mes que accediren a I'autonomia per la via de ¡'anide 143 de 
la Constitució; i ara debatrem la reforma del nostre Estatut 
c\'Autononua a fi que s'adapti a unes competencies l11és 
ampl ies i a L1ns I'ecursos més grans, a un autogovern -en 
resum- més olid. 

Pero, anem a les qüestions de fon . Aquesta reforma 
que proposam de J 'Estatut mi lloranl el nostre autogovern?, 
fara funcionar roilJor el conjunt de l'Estat i de les comllnitats 
a1.ltonomes?, sera el marc adequat de dialeg per resol.ctre les 
disfuncions que la complicada maquina de I Estat de les 

autonomies ens pugui manifestar? Quines són, per tant, 
contestant aquestes tres preguntes, les aportacions d'a
questa reforma que aVlli presentam a la consieleració 
d'aquest parlament? 

En primer 110c, diríem que aquesta reforma 
augmenta en 32 noves competencies per la nostra co
munitat; unes certament molt importants, com educaci6, 
serveis socials, consum, comer~, recursos hidra.ulics, i 
fins així a 32. Balan~, per tant, de 32 competencies i un 
pressupost que pot significar avui de més de 100.000 
milions de pessetes, el doble per tant del pressupost 
actual. 1 per aixo eleiem, i ens demanam, qui són aquells 
que deien, i que deim, que l'autonomia no avan~a? Els 
socialistes de les Balears volem que la nostra comunitat 
gaudeixi elel major nombre de competencies que pugui 
assumir. Els ciutadans, d'altra banda, vol en que aquestes 
transferencies signifiquin un millor servei i una millor 
gestió deIs recursos transferits. Més competencies, més 
doblers, pero sobretot hauríem d'aportar millor gestió, 
millor eficacia. Aixo és el que volen els ciutadans de les 
Illes Balears. 

Que una competencia canvia ele titular no ens 
resol res. Que el responsable sigui l'Estat central, la 
comllnitat autónoma el conseU insular o l'aj untament, 
al ciutada aixó no li fa ni fred ní calor. És \'exercici de 
la competencia alió que compta de veres, alió que im
porta de veres als ciutaelan . 1 aquí, moltes vegades ho 
hem dit, no anam bé. Deu anys d'autonomía duim, i 
I'altre dia manifestava una enquesta que més del 80% 
deis ciutadans no saben per que serveix un govern d a
questa comunital. 

No tenim ni Síndic de greuges, ni Sindicatura 
de comptes, ni tan soIs un consell social. Continllam la 
relació de deficits institucionals. El marc estatutari no 
és desenvolupat. EIs consells insulars no reben compe
tencies. la descentralització a les administracions locals -
i fa poc ho discutÍem en aquesta cambra, fa escassament 
hores, sobre el tema d 'una nova llei- ni tan soIs ha co
men~at, sinó més bé al contrari. L'exercici de les com
petencies no ha millorat seriosament la nostra economia, 
els nostres serveis, I'ús del nostre territori. No tenim ni 
unes directrius d'orelenació territorial. No hem ordenat 
la nostra oferta turística. No hem planificat les nostres 
carreteres. No hem regulat les nostres pedreres. No hem 
fet un autentic pla de ports esportius, i aquí tot segueix 
provisional. Tot penja. 

Hi ha competencies. N'hi haura moltes més, 
pero hi haura més labor de govern? Volem certament 
una autonomia plena, pero exercida. Volem, per tant, un 
govern que governi, present i efica~; no a vegades un 
menfotisme generalitzat que moltes vegades fa que el 
ciutada enyori situacions preautonomiques. 1 no volem 
passar a més exemples, perque aixo és una polémica 
que mantenim en aquest parlament; pero, senyores i 
senyors diputats: o ho tradui"m aixÍ, a més competenci-
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es per als nostres ciutadans, o tal volta farem que perdin la 
iHusió per la construccíó d'aquest poble. 

Aquest acords autonomics i la reforma que propo
sam, a més suposen certament un equíparament substancial 
de les competencíes de les comunitats autonomes de l'artiele 
143, amb aque!les que procedeixen de l'article 151.2 de la 
Constítució. Aquesta homologació, que respecta els drets i 
especifieitats historiques i territorials, facilita un nou dü'tleg 
en el si de les comunitats autonomes, i obri portes a la reso
lució del problema de la integració territorial i institucional. 
Fins ara tots els dicUegs han estat bilaterals. Cada comunitat 
autonoma negociava amb el Govem de l'Estat les seves rei
vindieacions individuals. Des d'ara hi haura d'haver un canvi 
d'escenari. L'equiparació competencial afavorira el dialeg 
conjunt entre l'Estat i les comunitats autonomes. la eoopera
ció entre les diferents comunitats autonomes i l'Estat és la 
base per avan~ar en la eonfiguració d'un model d'estat que 
la Constitució Espanyola va dissenyar, pero que s'ha d'es
tructurar dia a dia mitjan~ant la eooperació. 

No diré que sigui un estat federal, pero ja voldrien 
certament molts d'estats federals del món d'avui ser tan 
plurals com el nostre estat de les autonomies. No podem 
reproduir models d'altres indrets. La construcció del nostre 
estat és molt peculiar, molt diferent als altres. Les solucions, 
per tant, també ho han de ser. La qüestió fonamental és 
avan~ar en la concreció del model per Espanya dins els 
esquemes federalitzants i cooperatius. La tensió entre homo
geneització i peculiaritat és tal volta la sÍntesi de la cons
trucció de l'Estat. Diuen que no hi ha pitjor injustícia que 
tractar per igual a desiguals. L'afirmació és ben adient en el 
cas d'Espanya. Cada comunitat autonoma és un món. Cadas
cuna és diferent. Per aixo és necessaria la reforma del Senat, 
potser per la via de modificar-ne el reglament, pero qui en 
el futur s'ha de convertir en una autentica cambra territorial. 

Pero, a més, els acords auto no mies i la Llei organica 
de transferencies de dia 23 de desembre del 1992, aporten 
una novetat que permet que el dialeg quedi instituit dins un 
marc adequat. És la figura de la conferencia sectorial. la llei 
mateixa introdueix les necessaries interconnexions per tractar 
materies que exigeixen una actuació conjunta i compartida. 
Les possibilitats d'acords institucionals dins el marc de les 
diferents conferencies sectorials facilitaran la resolució i la 
coordinació en materies tan importants com educació, habi
tatge, turisme, medi ambient, aspectes sanitaris, consum, 
assumptes socials, agricultura. La creació d'un marc de dis
cussió i consens entre les diferents comunitats autonomes 
facilitara la deseentralització de gestions i la simplificació de 
l'actuació política. 

Els representants de més del 75% deIs ciutadans de 
1 'Estat espanyol varen signar un pacte autonomic el 28 de 
febrer del 1992. Les Corts Generals el ratificaren amb l'a
provació de la Llei Organiea de 23 de desembre del 1992. 
EIs representants de més del 85% deIs ciutadans de les Bale
ars, el 18 de mar~ del 1992, manifestaren a aquest parlament 
el seu suport als acords autonomics. Avui, per tant, en conse-

qüencía amb aquests acords, presentam la Proposició de 
!lei de reforma de l'Estatut per a la consideració d'a
questa cambra. 1 som conscients de la nostra representa
ció, i som conscients que volem seguir la política de 
consens que ha fet avan~ar la configuracíó de l'Estat de 
les autonomies. Volem, i afirmam, continuar amb un 
marc de pau constitucional com mai no havia gaudit el 
nostre país. Per aíxo, els socialistes de les Illes Balears 
donam plenament suport a la proposició de llei, i ho 
feim sense cap tipus de reticencies, ho feim amb la 
plena convicció de servir el poble de les Illes Balears, el 
nostre poble. 1 ho feim també perque creim que amb 
aquests acords s'amplia substancialment el sostre de les 
nostres actuals competencies. Tendrem més competen
cies, tendrem un pressupost més del doble de l'actual; i 
tot aixo creim que és positiu. 1 ho feim perque la nostra 
propia identitat nacional pot avan~ar en la mesura que 
assolim noves competencies i siguem capa~os de gestio
nar-les millor. 1 ho feim també perque els socialistes 
ajudam aixÍ a construir un model d'Estat cooperatiu, 
federalitzant i respectuós amb les propies identitats de 
cadascuna de les nacionalitats i regions. 1 ho feim també 
perque aixÍ resolem poc a poc el vell litigi de la identi
tat d'Espanya amb la integració de tots els seus elements 
histories i actuals. 1 no precisament per la forc;;a, sinó 
per la raó del consenso 

Com altres acords eonsensuats, certament, tenen 
un abans i un després, i solen tots els acords consensuats 
deixar un cert regust si podien haver estat millor; pero 
tots aquests acords suposen un abans i un després. 1 el 
després sol ser molt més clar, molt més lluminós i molt 
més ríc que abans. 

EIs socialistes de les Illes Balears treba!lam i 
trebaIlarem a fi que la nostra comunitat autonoma arríbi 
a tenir l'autogovem que preveu, ara modificat i ampliat. 
Volem que les Illes Balears, fidels a la seva historia i 
amb un autogovern eficac;;, eontribueixin a la construe
ció de l'Espanya plural i democratiea. Tancam un capí
tol, i obrim una nova etapa. Esperam que el futur sigui 
eonstrult des de la cooperació institucional creadora, i 
no des del victimisme moltes vegades, i sempre, esteril. 
Tal volta n'hi ha que necessitin la reivindicació continu
ada i permanent per existir. Tal volta són el que no 
tenen un model d'estat, els que no tenen un model defi
nit de la nostra propia comunitat autonoma, aquelIs que 
tal volta tenen problemes d'identitat, o aquelIs que s'ha 
de definir per alIo que els manca, i no per allo que són. 
1 tal volta ara ho tendran més difícil, a partir de l'apro
vació d'aquesta reforma de l'Estatut d'Autonomia, si no 
assumeixen el nou mare autonomie, el futur els vendra 
més costa amunt. Pero, en fi, cadascú ha de fer el seu 
camí. 

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. 
President) 
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EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Els socialistes de les Illes Balears hem optat , amb els 
peus en terra, pel futur del nostre poble. 1 ho volem cons
truir passa a passa, amb responsabilitat historica. Duim més 
de cent anys d 'arrelament a aquesta terra, a aquestes illes 
Balears . No renunciam a cap de les nostres responsabilitats 
de futur o Volem tenir el maxim sostre competencial, el vo
lem exercir amb eficacia, i volem contribuir a la consolidació 
de la nostra identitat, i fer -ho d 'igual a igual amb la resta 
deIs pobles de l'Estat espanyol. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM tá la paraula el Diputat Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Primer de tot vull advertir a la cambra que aquesta proposi
ció de llei ha estat signada pels diputats que pertanyen al 
Partit Popular, i que per tant raIl en nom de tots els diputats 
del Partit Popular, i que ja com varem tenir ocasió de veure 
quan es va fer la comunicació, en aquest cas el nostre grup 
dóna llibertat de vot per als diputats que pertanyen a l'altra 
formació política coaligada amb nosaltres. Per tant, cree que 
era necessaria aquesta clarificació. 

Per altra banda, vull anunciar que no entraré en la 
meva exposició a fer un repas detallat d'aquesta reforma que 
es pro posa, ni el que suposa cadascuna d'aquestes noves 32 
competencies que incrementen el sostre competencial a la 
nostra comunitat via aquesta reforma de l'Estatut. Vull co
men~ar dient que alllarg de deu anys hem parlat molt d'om
plir de contingut la nostra autonomia. 1 omplir-Ia de contin
gut suposava trobar un camÍ segur per ampliar quotes d'au
togovern per una banda, i aconseguir l'establiment d'un sis
tema de finan~ament per una altra, que garantís el compli
ment de les nostres necessitats i que al mateix temps acom
plís el principi de justícia distributiva. A~o implica també 
ser solidaris, pero tan soIs després d'atendre amb generositat 
les necessitats d 'una comunitat que com a poble ha estat 
oblidada massa temps pels governs centrals d 'en~a que va 
comen~ar el procés autonomic. 

Així comen~ava la intervenció el president de la 
nostra comunitat autonoma, el Sr. Cañellas, dia 18 de mar¡; 
~uan va presentar la comunicació sobre el pacte autonomic 
1 el nou sistema de finan~ament. Aquestes paraules tenen per 
nosaltres avui més vigencia que mai, ja que és avui quan 
aquesta cambra, amb un acte que podríem dir solemne, per 
l~ transcendencia que té aquest debat i el que aquí parlam, 
h pertoca exercir el seu dret constitucional i estatutari d'a
provació O rebuig de la reforma de l'Estatut sorgida del 

pacte autonomic entre el Partít Popular, el Partit Soci
alista, i -Sr. Obrador- el Govern central; a tres bandes, 
per tant, aquesta corresponsabilitat, encara -si se'm 
permet l'expressió- és molt més forta. 

Sé que durant el debat d'avui escoltarem parau
les que jo no jutjaré si són carregades o no de raó, pero 
paraules i expressions com que és una reforma tímida; 
paraules i expressions com que no es respecta la voluntat 
del Parlament balear, que va aprovar un reforma més 
ampla. És cert, aixo de la reforma més ampla; pero 
davant aquestes expressions vull avan~ar-me, dient que 
la historia del pobles s'escriu i es fa des de la responsa
bilitat de governar. 1 governar és exercir amb totes les 
seves conseqüencies la tasca de possibilitar al maxim el 
maxim de beneficis materials, socials, culturals, espiritu
als, etcetera, en favor deIs nostres ciutadans. En aquest 
cas, avui hem d'exercir aquesta responsabilitat, tot i 
saben que també a¡;o ens exigeix renunciar temporal
ment a una part deIs nostres drets, en benefici d'un 
compromís superior, que és Espanya i que pronunciam 
sense cap tipus d'embut, amb un compromís amb les 
altres regions, pobles i nacionalitats; i que aquestes regi
ons, pobles i nacionalitats tampoc no renuncien a la seva 
diversitat i peculiaritats, pero que en aquest cas s'unei
xen, configurats en dos partits majoritaris, per construir 
una estructura territorial d'Estat, avan¡;ar en el seu 
desenvolupament dins una definició més concreta de 
l'Estat de les autonomies. 

Senyores i senyors diputats, també ben clar, del 
que es tracta avui és de possibilitar que aquesta es pro
nuncil sobre uns acords que han derivat en una reforma 
concreta deIs estatuts d'autonomia de la via constitucio
nal de l'article 143. Som el primer, els nostres diputats, 
els del nostre grup també reconeixem que les nostres 
aspiracions eren majors, són majors i continuaran sent 
majors. Avui, per nosaltres, és un pas molt important, 
importantíssim dins aquests deu anys d'historia d'auto
nomia, el més important potser. Pero no és un pas 
definitiu, no és un pas concloent, no és un pas tancat. 
És, a¡;o sí, com he dit, el major pas que s'ha donat en 
res posta a les aspiracions i necessitats de les comunitats 
autonomes. 

Saludam, ido, de manera positiva que el Partit 
Socialista i el Govern central s'hagin decidit a seure's 
amb el nostre partít per signar uns acords de desenvolu
pament autonomic, recobrant !'esperit de consens que va 
inspirar la Constitució de !'any 1978, i que després va 
derivar amb l'aprovació deIs diferents estatuts. Quan 
aquells que tenen -i també ho deim ben clar- el poder 
basat en una majoria absoluta des del 1982 han negat 
sistematicament qualsevol iniciativa on nosaltres hem 
estat presents com a grup polític, d'increment de com
petencies plantejada des de la nostra comunitat -recor
dem: educació, Llei d'aigües, menors, entre d'altres-, 
només ens queda una alternativa. 1 l'assumim, i és o 
morir amb una postura d'intransigencia testimonial, o 



2488 DIARI DE SESSIONS / Núm.59 / 23 de febrer del 1993 

ser pragmatics i elevar a raó d'estat aquesta reestructuració 
política-administrativa que sorgeix del pacte autonomic. 

Sens dubte ham optat per aquesta segona via, perque 
significa una ruptura seriosa respecte de la política dita a 
terme pel Partit Socialista en aquests últims deu anys, que ha 
fonamentat en una actitud immobilista en relació amb els 
nivells competencials i amb les aspiracions que tenien les 
comunitats autonomes. He fet referencia a les iniciatives que 
van trobar el suport d'aquest cambra, i que varen defensa a 
Madrid, i que un sol grup es va encarregar que ac;o no fos 
aixÍ. Si aquest grup avui té una altra actitud per recobrar i 
fer possible que aquestes competencies venguin cap aquí, 
ens hi troba. No ens importa, ido, reconeixer com a positiva 
l'actual postura del Partit Socialista; pero també he de dir 
ben ciar que serem exigents perque aquest pacte s'acomplei
xi. 1 ho serem ara i sempre, governi qui governi a Madrid. 

Senyores i senyors diputats. Volem reafirmar una 
vegada més, que per al nostre grup aquesta reforma significa 
un avanc; molt important i efectiu en el desenvolupament 
estatutari constitucional d'atribució de noves competencies. 
Pero repetesc, perque no hi hagi dubte, que en cap cas supo
sa un pas definitiu, perque mai no podrem ni deurem renun
ciar a a110 establert a la Constitució, és a dir, no renunciam 
a l'aplicació íntegra de l'actual Títol VIII de la Constitució, 
dit en les propies paraules del Molt Honorable President 
Gabriel Cañellas: el Govern, i per tant els diputats del Partit 
Popular -i en aquest cas supos que també d'Unió Mallorqui
na, que donen suport a aquest govern- no fa deixació de cap 
competencia, ni tampoc no renuncia a cap de les que, re
flectides al nostre Estatut, permeten d'aconseguir el grau 
d'autogovern que els habitants d'aquestes illes reclamam. 
També ens feím nostra aquesta expressió pronunciada pel 
nostre president en la seva comunicació. 

És, ido, clara la nostra postura. Sense dobles llen
guatges, dient les coses pel seu nomo Ac;o significa que per 
al Partít Popular el pacte és positiu, pero de cap manera 
suficient. Avui, amb l'aprovació de la Proposició de 11ei de 
la reforma de l'Estatut, si s'aprova, obrim una altra vegada 
aquest procés, pero no el tancam ni concloem el procés de 
desenvolupament estatutari ni constitucional. Aquest és el 
sentit que nosaltres donam i valoram quant a pacte autono
mic i quant a la Llei de reforma de l'Estatut. Sabem positi
vament que l'estat de les autonomies reclama major profun
dització, sen se pors, sense entrebancs; i amb aquesta direcció 
ens hi trobaran i continuarem fent feina. Resulta necessari, 
imprescindible després de deu anys, perfeccionar l'estat de 
les autonomies. No hi ha dubte que des d'avui s'obre un nou 
període de treball, seriós, dur, on no hi pot entrar per cap 
de nosaltres, voti a favor o voti en contra, el que día passa 
anys empeny. 

Ara només ens queda posar en practIca aquesta 
reforma, i de cara al futur actuar amb voluntat d 'arribar a 
acords; perque els acords com més amplis millor; són l'única 
manera d'aconseguir que un estat fortament descentralitzat 
funcioni racionalment. El consens i l'acord ens obliguen a 

tots. Obliguen a les comunitats autonomes, pero obliga 
fonamentalment també al Govern central, sigui qui sigui 
aquest govern central. també obliga a donar les passes 
necessaries per tal d'arribar, si no al model final -que 
aquest no ho és- sí almanco a generar una major estabi
litat al sistema, de manera que es provoquin manco 
tensions, i sobretot que aquells que avui estiguin recelo
sos en votar favorablement aquesta proposició de llei, a 
la 11arga s'apuntin a treballar de bon de veres a aconse
guir el millor per a la nostra comunitat. 

En la nostra opinió, ac;o passa fonamentalment 
per considerar -i hem de considerar tots nosaltres, i 
també el Govern de Madrid- que les comunitats auto
nomes no són sistemes oposats a l'Estat, sinó que el 
configuren, i en conseqüencia han d'accedir necessari
ament, obligadament al procés de decisió unitaria que 
es pugui prendre i que afecta tates les comunitats auto
nomes. No hi ha cap dubte que s'ha de millorar les 
actual s normes sobre financ;ació autonomica, Déu l'es
colti, amb els 100.000 milions de pessetes. 1 s'han de fer 
aquestes normes de manera clara, i caminant a favor 
d'una major descentralització del repartiment de la 
despesa, de la corresponsabilitat i també de la gestió deIs 
assumptes públics. 

1 ho deim clar, i no ens n'amagam, independent
ment que consti o no consti als pactes autonomics, i en 
aquesta reforma, perque no és motiu de debat, pero sí 
que deim que s'ha de plantejar seriosament l'aplicació 
del principi de subsidiarietat, punt clau per altra banda 
al tractat o acords de Maastricht , amb tot el que ac;o 
implica en materia competencial i de reducció de l' Ad
ministració central de l'Estat, particularment en l'Admi
nistració periferica, li digui -Sr. Pascual- administració 
única o no. Aquest és un camÍ de racionalitat quant a 
un estat fonamentat en comunitats autonomes. En a
quest sentit, Sr. President, Molt Honorable Sr. Gabriel 
Cañellas, té voste i el seu govern tot el nostre suport en 
aquesta etapa d'aprofundiment i clarificació autonomica. 
1 li demanam, i es permet l'expressió, li exigim, que 
aquests pacte i que aquest acord s'acompleixin tan aviat 
com sigui possible, que no donem 110c afer passar ca
lendaris, i mesos i mesas sen se seure'ns; amb aquesta 
vocació, amb aquest sentiment, pensant que el que feim 
és defensar els interessos reals deIs nostres conciutadans. 

Amb ac;o el nostre partit hi esta d'acord, inde
pendentment que altres grups polítics no hagin sabut 
trobar una raó d'estat quan han defensat la virtualitat 
d'aquest acord. 1 ja que defensaven a<;o, sense massa 
entusiasme, volien posar en dubte l'eficacia o l'eficien
cia d'aquest govern. Me'n guard molt que un pacte, que 
un acord entre partits pugui servir des d'aquesta tribuna 
a fer un repas a cap' tipus de gestió a la qual estic, o 
estam, totalment obert a repassar-ho; pero creim que no 
és seriós. Fa falta la memoria historica per saber d'on 
neix la primera proposta; i vostes, des del Partit Socialis
ta, han vo)gut provocar que en aquest banc avui surti 
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aquesta memo na historica. L'any 1987 entra la pro posta 
d'un acord de configuració de model d'estat entre totes les 
forces polítiques. Recordin l'entrevista del nostre líder 
nacional amb el Sr. Felipe González. Recordin el compro
rnís del seu partit el 1987, que va dir que en un any posarien 
en marxa aquest procés. Quatre anys, cinc anys de silenci per 
avui arribar a aguest punt. Ben emprat sigui aquest silenci si 
en cinc anys s'han unit amb una raó d'estat, i no de partit, 
corn voste ha volgut fer aquí, per dur endavant aquesta 
reforma que obre un procés, que no tanca cap model, pero 
que és que ens ajudara a avan~ar a cada dia ser més nosal
tres mateixos. Moltes gra.cies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Passam al torn d'intervencions 
en contra. Té la paraula pel Grup Parlamentari MIXT el 
Diputat Sr. Pascual i Amarós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Dia 23 de 
febrer és un dia assenyalat. Dia 23 de febrer del 1981 hi va 
haver un intent de cop d'estat a Madrid, que afortunadament 
dia 24 va ser venc;ut. Dia desgraciat per al conjunt deIs es
panyols. Dia 23 de febrer del 1983, avui just fa deu anys, es 
va produir una polemica expropiació que tots coneixen, i que 
jo no qualificaré ni de bona ni de do lenta, n 'hí ha per tots 
els gusts; pero també va ser un dia assenyalat. Dia 23 de 
febrer del 1993 també sera per la nostra comunitat un dia 
tristament senyalat. Sera el dia de l'expropíació de la nostra 
autonomía. 

Autonomia ve del grec autos nomos, paraula propia. 
Jo vull recordar que és un pacte autonómico L'article 143 de 
la Constitucíó diu que els pobles que reuneixin unes de ter
minades característiques, com el nostre, que són pobles 
insulars, que tenen una história i una cultura própies, que 
tenen dret a I'autonomia i són els que han de dur la iniciati
va a l'autonomia, com varen dur en aquell moment els con
se lIs insulars, els ajuntaments, etcetera. 1 també diu l'articIe 
68 del nostre Estatut que el que ha de dur la iniciativa per la 
revisió del propi Estatut és el Parlament de les Illes Balears. 
Aquí la iniciativa, i s'ha d'acabar a Madrid. Un pacte au
tonómic vol dir un pacte entre el Govern central i la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears, un pacte bilateral; 
aixo és un vertader pacte autonómico 

Quan es produeix un pacte entre els dos líders deIs 
dos partits centralistes a Madrid, el Sr. Felipe González i el 
Sr. José María Aznar; aquí no es fa un pacte autonómic, 
aquí es fa un pacto autonómico. Aquí es fa, i la traducció de 
pacto autonómico en la nostra llengua és pacte Madridnomic, 
perque aqueixa paraula del Sr. Felipe Goozález i del Sr. José 
lv[~ría Aznar com ja vaig dir una aJtra vegada no és paraula 
P~·opia. és paraula de Madrid . 1 vostes, senyores i senyor 
cltputats del Partir Socialista, senyores i senyors diputats del 

Partit Popular, donaran un vot de pleitesia, perque la 
iniciativa d'aquesta reforma d'avui no ha sortit de la 
voluntat deIs nostres ciutadans. Ja que és legítima, 
perque vos tes tenen la majoria, no ho dicutesc. Peró 
vos tes fan un vot de pleitesia, un vot de disciplina de 
partít; i vostes són primer membres del Partit Popular, 
membres del Partit Socialista, que mallorquins, menor
quins, eivissencs o formenterers . 

Perque a més aquest pacte, aquesta reforma que 
se'ns du avui ens ha de fer una pregunta: que passa amb 
la reforma de l'Estatut de 1991, que va aprovar aquest 
parlament a iniciativa propia, i sense que cap líder de 
Madrid ens digués que havíem de fer? Que ha de pas
sar?, és al Congrés deIs Diputats. Que hem de fer amb 
ella? Senyors del Partit Socialista, que s'ha de fer? S'ha 
de retirar? Senyors del Partit Popular, que hem de fer? 
l'hem de retirar? O l'hem de votar en contra, a Madrid? 
Substitui'm la paraula propia per la paraula de Madrid; 
la paraula del diputats d'aquí, elegits per formar part 
d'aquesta assemblea legislativa, d'aquest parlament, per 
la paraula del Sr. Felipe González Márquez i del Sr. 
J osé María Aznar. 

Pero el que és greu, a més d'aspectes de forma, 
és que també hi ha aspectes de fons. No m'interessa 
comparar aquesta reforma de l'Estatut d'avui amb l'Es
tatut que es va aprovar l'any 1983. M'interessa recordar 
les diferencies que hi ha entre aquest estatut d'avui amb 
l'estatut que es va aprovar aquí amb el vot de tots els 
grups, incIos el Grup Popular, i amb l'abstenció del 
Partit Socialista, dia 29 de gener del 1991; perque aquell 
estatut de gener del 1991, que encara és a Madrid, era 
un estatut que sí que acomplia amb una cosa que ha dit 
el Sr. Obrador, que jo sé quins arguments em fa, que 
ens duia a l'autonomia plena. Sí que era una reforma 
d'Estatut per la qual se'ns equipara amb les altres co
munitats autonomes com Catalunya, com el país Base, 
com Galícia, com Andalusia, com Canaries, com Na
varra o com la Comunitat Valenciana. Ens donava un 
nivell d'autonomia semblant, dins de la diversitat de 
cadascuna de les comunitats autonomes. 

El pacte autonomic, quan diu que s'ha d'ulti
mar, Sr. Huguet, el procés de transferencies, crea una 
discriminació que va contra l'articIe 14 de la Constitu
ció. 1 voste diu que aixo només és una passa; pero és 
una passa en fals, i en fals, perque voste sap que quan 
governin vostes, molt difícil sera per la propia voluntat 
del Partit Popular, si és que governen, que Madrid ens 
aprovi una reforma de l'Estatut com tenen els catalans 
o com tenen els bascoso Aquesta reforma d'aquest estatut 
institucionalitza la diferencia entre uns espanyols de 
primera i uns espanyols de segona. 1 nosaltres som els 
espanyols de segona, i nosaltres continuam amb la finan
<sació, pagam quasi 100.000 milions de pessetes, Sr,. 
Huguet. 
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N'hi ha que diuen que feim victimisme. Si fer victi
misme és demanar tenir el que ten en els altres, a mi em 
sembla, Sr. Obrador, que avui va canviat de rosca. i aqueixes 
paraules que diuen, tant del banc de la dreta com del banc de 
l'esquerra sonen a falta de credibilitat. Perque vostes avui no 
diuen el que senten, vostes actuen com homes disciplinats de 
partít, senzillament; i aixo és molt trist, i ho he de respectar. 

Pero entrem ja a les diferencies entre la reforma que 
es du avui i la de 1991, i entre m per les competencies. En 
primer \loc, competencies importants que se 'ns neguen i que 
tenen d'altres -ja no parlaré de la finan<;:ació , ja ho diré 
després-: policia autonoma, per que no en podem tenir? 
Insalud, per que no el poden tenir? Sr. Gilet, si voste consi
dera que no hem de tenir l'Insalud, jo el respect, perque 
voste és un centralista, pero jo vulll'Insalud i el vull negoci
ar; ports, per exemple, no podem tenir ports que tenguin 
activitat comercial, per exemple el port d'A1cúdia, no el 
podem tenir; regim pesquer, només el podem tenir en aigües 
interiors, l'absurd que només entre puntes podem vigilar, i 
quan arribam a defora ha de ser una altra administració. Una 
burrada, senzillament. 

De les 34 competencies que hi ha a I'article 10 -ja ho 
discutirem amb les esmenes parcials- veuran com a la gran 
majoria hi ha unes retallades respecte a la redacció de les 
competencies que tenim a l'article 10 de la reforma de l'Es
tatut de gener del 1991. 

Pero a més de les competencies, que -repetesc- n'hi 
ha mol tes més, i que ja ho discutirem en el seu moment, 
parcialment i una per una -perque pensam fer esmenes, i les 
pensam defensar, i les farem veure que moltes competencies 
es minven- aquest estatut entrava, el de 1991, en temes instí
tucionals. Per exemple, ara tenim un període de sessions de 
quatre mesos en l'any. Des de I'oposició s'ha reclamat repe
tídament que el Govern durant vuit mesos en l'any no té 
control parlamentario Tenim un Govern incontrolat durant 
vuit mesos en l'any. Aixo ho corregÍem amb la reforma de 
l'Estatut del 1991, i aixo no els interessa. 

Segona cosa, per exemple l'article 29, que parla de 
poder crear el Consell Consultiu, jo crec que es pot fer sense 
que ho digui l'Estatut, pero és millor que constí, i es demos
trara d 'aquí a pocs dies l'absoluta necessitat del Consell 
Consultiu, degut a una sentencia del Tribunal Constitucional. 
El president de la Comunitat, segons aquesta reforma de 
l'Estatut, que no li interessa, podria dissoldre la cambra, 
igual que fa el Sr. Pujol a Catalunya; i aquÍ no. Altres aspec
tes institucionals: hi ha el problema deis diputats i consellers. 
Hi ha una queixa que els consells insulars funcionen mala
ment per la doble condició de diputats i consellers. Es pre
sentava un pro posta aquÍ, que no era la nostra, que intenta
va millorar, que era la del Partit Popular, per cert. Tampoc 
no interessa. 

Després anam a la finan<;:ació. Abrevii, perque hi ha 
molts d'altres artícles. En primer lloc, es refor<;:a el concepte 
d'autonomia financera. Es parla de la possibilitat, que natu-

ralment s'hauria de desenvolupar a través d'una llei 
organica, d 'un conveni o un concert economic, com 
tenen el País Basc o Navarra. Després es llevaven tota 
una serie d'entrebancs que són derivats de la Lofca. Jo 
vull recordar unes paraules del Sr. López Casasnovas, de 
fa ja bastant de temps, que va dir que l'Estatut de 1983 
es va produir també després d'uns pactes autonomics, 
que varen ser els de juny del 1981, dos mesos després 
del malaurat 23 de febrer, com el 23 de febrer d'avui. El 
Sr. López Casasnovas deia, amb tota la raó, que aquest 
pacte autonomic de 1981 tenia música militar. 1 resulta 
que aquest pacto autonómico -que també va ser un pacte 
de Madrid, no va ser un pacte autonomic sinó un pacto 
autonómico- en els estatuts que es varen aprovar després 
va posar un corsé, sobretot en materia financera, que 
s'havia fet la Lofca en aquells moments, i es va copiar 
de la Lofca totes les limitacions a la finan<;:ació de les 
comunitats autonomes, 

Per exemple: la Lofca que les comunitats podran 
fer recarrecs sobre l'impost de la renda o del patrimoni; 
i en canvi prohibeix fer un recarrec damunt l'iva. Ido 
aixo s'ha posat al nostre estatut, cosa que no tenen ni el 
catala, ni el basc, ni el gallec, ni els anteriors al pacto 
autonómico. Resulta que si un dia es modifica la Lofca, 
i es permet que es pugui fer un recarrec sobre l'iva -que 
jo crec que ens interessaria, almenys tenir aquesta facul
tat-, resulta que haurÍem de modificar l'Estatut. Aixo és 
rectificava. Com també hi ha un article, que és el 57, a 
títol d'exemple, que diu que només podrem posar tri
buts propis, sense que puguin recaure en fets imposables 
ja gravat per l'Estat. Aixo és una altra limitació de la 
Lofca que es recull. I resulta que els estatuts com el de 
Catalunya i el del país Basc, de finan<;:ació no en parlen 
més que a un artícle, i aquí en tenim set o vuit, tots 
limitant, tot limitacions. 

També l'estatut del 91 parla de la insularitat 
dins les disposicions transitories, i parla que s'ha de tenir 
en compte la insularitat a l'hora de fer les valoracions. 
Per consegüent, en definitiva, jo pans -com he dit- que 
avui és un dia expropiatori. A més, li vull dir una cosa 
al Sr. Huguet, que diu que és positiva la postura del 
PSOE. Jo tenc la impressió que quan el Partit Popular 
va firmar aquest pacto autonómico, de 28 de febrer del 
1992, ho va fer des el 'una postura de creencia que mai 
guanyara les eleccions generals. N'estíc totalment con
ven<;:ut; perque si el Partit Popular vol guanyar les elec
cions generals, els grans aliats amb nacionalistes, gran 
aliat del Partit Popular serien si no haguessin firmat 
aquest pacte. Pero es va estimar més pactar amb el 
PSOE, perque creuen que no guanyaran les eleccions. 

1 finalment, vull dir que avui, aquí, es demostra 
que abans de ser de dretes o d'esquerres, és més impor
tant defensar la nostra terra o no defensar-la. Avui aquí 
hi ha dos blocs. No són de dretes ni d'esquerres, aquí. 
Avui som centralistes o nacionalistes. Els centra listes 
guanyaran, pero jo esper que en el futur aixo canviara, 
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en el futur, no sé quan, peró algun dia aconseguirem una 
autonomia digna, una autonomia plena. Jo no se ' si e Sr. 
Obrador creu que aixo és autonomia plena, el que tenim 
avui. Nosaltres aquesta autonomia no la consideram plena, 
sinó que la consideram una autonomia subsidiaria del que 
vol el Govern de Madrid. Peró aquest pas, que és un pas en 
fals, Sr. Huguet, no sera el pas definitiu, perque els naciona
listes, amb I'augment de vots, obligarem els partits centralis
tes a convertir el pacto autonómico en un vertader pacte 
autonomic. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. pel Grup PSM 1 EEM tá la 
paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Hi ha dues 
dates molt determinants en el procés autonómic de les Illes 
Balears. La primera el 29 d 'octubre del 1977, en que el poble 
de Mallorca, i una representa ció de Menorca, Eivissa i For
mentera sortien al carrer clamant per l'autonomia en la 
manifestació més gran realitzada a la nostra terra. La segona, 
ja esmentada, tal dia com avui, un 23 de febrer, en que el 
tinent coronel Tejero entrava amb un grup de guardies civils 
armats al Congrés deis Diputats amb al intenció de fer un 
cop d'estat. Oficialment aquell intent fracassa, encara que 
molt prest se'n constataren unes conseqüencies: promulgació 
de la LOHP A, llei harmonitzadora i ralentitzadora del pro
cés autonómico 

Avui, tercera data histórica que no omplira precisa
ment un de les riostres pagines més brillants, voste, senyores 
i senyors diputats del Partit Popular i del PSOE, en comptes 
de recuperar l'esperit i la i¡'¡usió d'aquell 29 d'octubre, han 
elegit no tan sois el mateix día, sinó també l'esperit del 23 de 
febrer; i el que podria haver estat un acte joiós d'afirmació 
nacional, d'expressió de la voluntat col·lectiva deIs nostres 
pobles, esdevé un acte de submissió, de claudicació, d'acata
ment de les ordres rebudes a la metrópolis. Perque avui no 
Consumem l'assumpció de 33 -ja només 32- noves competen
cies, -Sr. Alfonso, m'agradaria que callas quan jo xerr- sinó 
que renunciam al sostre competencial permes per la Consti
tució, a equiparar-nos amb les comunitats d'autonomia ple
na, a exercir el dret contemplat a l'article 148.2 de la Consti
tució, que permet assolir les maximes competencies als cinc 
anys d'haver promulgat l'estatut. 

Aquest acte parlamentari d'avui no és un exercici de 
sObirania, sinó de claudicació. 1 aquesta reforma d'Estatut 
que avui se'ns presenta és un renúncia a defensar en el Con
grés deIs Diputats I'acord pres per majoria absoluta d'aquest 
parlament el 29 de gener del 1991; reforma d'Estatut -aque
Ha sÍ- emparada per la Constitució, i que omplia de contin
gut la nostra autonomia. Peró aquesta renúncia encara té 
Unes connotacions més negatives, com la de tancar la porta 
la necessitat d'accedir a la categoria de nacionalitat historica, 
o comunitat diferenciada, dret que ens pertany per haver 

--

tingut autogovern - no oblidem que suprimit per una 
acció militar- i pe) fer de tenir una llengua i cultura i 
própíes. 1 aquesta categoria, només reconeguda a les 
comunitats d'autonomia plena, assolida a través de l'ar
ticle 151 de la Constitució, no soIs té un valor simbólic 
o sentimental, sinó que com veurem implica unes dife
rencies fonamentals de tipus jurídic i político 

AixÍ, la via ordinaria per incrementar les com
petencies de les comunitats autónomes de menys auto
nomia, és la reforma deIs estatuts, segons l'article 148.2 
de la Constitució, tal com va fer aquest parlament el 
gener del 1991. Aquesta via dóna protagonisme a la 
comunitat autónoma, per quant la reforma s'ha d'apro
var per majoria absoluta en el Parlament, l'cngan legiti
mat per iniciar el procés. En canvi, la via elegida per a 
l'actual reforma, esta prevista a I'article 150.2 de la 
Constitució, mitjan<;ant una llei organica no estatutaria, 
significa que la promulgació és unilateral per I 'Estat i 
que pot ser revocada també unilateralment. Així, l'Estat 
pot transferir el que vulguí, reservar-se les facultats 
sobre les materies que consideri oportunes, i sotmetre 
les competencies a controls més intensos. EIs recoman 
que llegeixin catedratics de dret. 

Dit d'altra manera, les comunitats autónomes 
d'autonomia plena tenen estatuts pactats amb l'Estat, 
soIs modificables segons l'article 152.2 de la Constitució. 
Les Illes Balears tenim, al contrari, un estatut atorgat, 
per quant el nostre projecte d'Estatut es tramita com 
una llei organica no estatutaria; i ara es veura agreujat 
per unes competencies també atorgades, ja que la re
forma de l'Estatut que avui discutim només ratifica les 
transfen~ncies rebudes per llei organica no estatutaria. 

En definitiva, només per la voluntat deis partits 
centra listes -UCD i PSOE fa deu anys, i avui PP i PSO
E- les Illes Balears no tenen autonomia com a expressió 
de la voluntat popular, sinó com una simple concessió 
de 1 'Estat. 1 aquestes Illes, que un dia foren regne dins 
el mar, que per história, cultura, llengua, tradicions, 
situació geogrMica, economia, mereixen la plena auto
nomía, es veuen homologades, uniformitzades amb les 
regions espanyoles, l'autonomia de les quals no té cap 
justificació sí no és per aigualir el sentit de la vertadera 
autonomia. 

1 vetaquÍ que ni se'ns concedeix el que permet 
la Constitució, fent-ne una lectura restrictiva, ja que la 
Constitució no preveu dues categories d'autonomia, sinó 
només ritmes distints perque les comunitats autonomes 
puguin arribar al mateix sostre competencial. 1 aquí és 
on s'ha volgut en ganar l'opinió pública, afirmant que 
amb aquests traspassos ens equipararem a les comunitats 
d'autonomia plena. Fins i tot l'exposició de motius de la 
llei organica 911992 s'atreveix a afirmar que la Llei 
"equipara sustancialmente las competencias de las comu
nidades autónomas del artículo 143 con aquellas cuyos 
estatutos han sido elaborados de acuerdo con lo eSlable-
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cido en al artículo 151.2 de la Constitución" 1 alXO no és 
veritat, és un engany, una manipulació, Sr. Obrador, no ens 
equiparam a les autonomies de la via del 151, perque ni tan 
soIs ens equipararem a Navarra, País Valencia o Canaries . 
Fins i tot les transferencies de competencies són per davall 
del sostre del propi Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 
1 sobretot, ja no en parlem, molt per davall de les competen
cies a la proposició de reforma d 'Estatut aprovada per aquest 
Parlament en tramÍtació, encara, al Congrés deis Diputats. 

1 no és només que ens faltin les competencies en 
materia de seguretat pública, sanitat, seguretat social, sinó 
que tampoc no tendrem competencia legislativa en materia 
de comer~ interior, no la tendrem; ni la competencia en 
materia de regim local, ni competencies en materia d'admi
nistració de justícia, ni competencies plenes en materia de 
dret civil... per posar alguns exemples. Més endavant, si hi ha 
temps, analitzarem el que són aquests acords autonomics. 
Amb la particularitat, a més a més, que el contingut definitiu 
de les competencies descrites a la Llei organica, i també a 
aquesta reforma d'Estatut, dependran deis decrets de traspas
sos de serveis i deis mitjans financers que es transfereixin. 1 
ja ens diuen els acuerdos autonómicos que dues competenci
es, crec que són publicitat i salvament marítim, no hi haura 
traspassos de mitjans. 

Una altre aspecte a ressaltar és que algunes de les 
materies descrites als acords autonomics a vegades són més 
restrictives o limitades que les descrites als estatuts d'auto
nomia de les comunitats d'autonomia plena. per exemple: en 
materia d'ordenació i planificació de l'activitat economica les 
comunitats autonomes només tendran competencies d'exe
cució, quan per exemple l'Estatut catala atorga la compete
ncia a la Generalitat sobre el desenvolupament legislatiu i 
execució a Catalunya de tots els plans establerts per l'Estat, 
sense cap limitació. El mateix passa amb la transferencia de 
gestió de museus, arxius i biblioteques, que les competencies 
d'execució seran fixades mitjan~ant convenis, una negociació 
amb l'Estat. 1 no parlem ja de la Seguretat Social; transferit 
el desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació 
basica de l'Estat a les comunitats d'autonomia plena, mentre 
que segons els acords aquí només se'ns transferira la gestió 
de les prestacions i serveis socials del sistema de la Seguretat 
Social, Inserso. En definitiva, moltes competencies exclusives 
de les comunitats autonomes d 'autonomia plena, segons els 
acords autonomics, per a nosaltres simplement seran de des
envolupament legislatiu i d'execució en el marc de la legisla
ció basica de l'Estat. 

També s'ha parlat de les conferencies sectorials, i 
finalment n'hi hauríem de fer una menció. Enteses com a 
planificació i programació conjunta, deien en un principi que 
es prendrien les decisions per consenso Al final s'ha introdult 
que es podran arribar a prendre acords per majoria, fons al 
punt que en materia d'educació, per exemple, la creació de 
nous centres o la implantació de nous estudis "se ralizará de 
acuerdo con criterios de planificación general que seran acor
dados en la conferencia sectorial". 1 jo deman: qui ens asse
gura que els possibles plans per impulsar la normalització 

lingüística, per exemple, seran considerats criterios de 
planificación general, aixo sí, el dia que tenguem les 
competencies en ensenyament, basiques per a la norma
lització d'una llengua, i que com a mínim arribaran 
amb un retard de més de quinze anys respecte de les 
altres comunitats autonomes que tenen llengua propia 
distinta del castella. 

Vol dir que arribarem a I'extrem que els con
tenguts de l'assignatura de !lengua i literatura catalana 
s'hauran de pactar amb els conse!lers d'educació d'Ex
tremadura i La Rioja? 1 el model educatiu propi de les 
IIIes Balears, amb el batxiller lingüístic turístic sortira 
endavant per consens sins la conferencia sectorial? Aixo 
esta escrit, senyors,. no s'escandalitzin. O no se'ls han 
Ilegit, els acuerdos autonómicos, perque nosaltres els 
hem Ilegit i els hem estudiat. 

Com veuen, si és que hi veuen, senyores i se
nyors diputats, l'increment de competencies no ens 
equipara, ni de molt, a les comunitats d'autonomia ple
na, ni tan sois a Can aries o al País Valencia. Pero el 
més greu és que amb aquests acords es pretén tancar 
definitivament el procés autonomic, condemnar-nos de 
per vida a ser autonomia de tercera, Sr. Huguet, ho diu 
clarament el text deIs acords: "los partidos políticos 
firmantes de este acuerdo pretenden ultimar, de acuerdo 
con las previsiones constitucionales, la definición concre
ta del desarrollo del Título VIII de la Constitución". 
Aixo ho han firmat vostes: "ultimar". Insisteix la Llei 
organica 9/1992: "responde a la finalidad de completar 
el proceso mediante la incorporación de las competencias 
recogidas en la misma en Los estatutos de autonomí
a ", "completar el proceso", i afegeix: "equipara sustanci
almente las competencias de las comunidades autónomas 
del artículo 143 con aquellas cuyos estatutos han sido 
elaborados de acuerdo con lo establecido en el artículo 
151 de La Constitución". Ens diuen que ja estam equipa
rats. Sr. Huguet, no s'esforci, aixo esta tancat, mentre 
no hi hagi uns can vis polítics que donin la clau per 
obrir la porta. 

Ens trobam, per tant, amb un intent -nosaltres 
esperam que sigui un intent- de tancar definitivament el 
procés autonomic, violentant la mateixa Constitució, 
quan se'n fa una lectura partidista que pretén consagrar 
distints nivells d'autonomia i retallar els nostres drets 
d'autogovern. 

Pero, a pesar de tot, no voldríem destacar no
més els aspectes negatius. Cosa hi ha positiva. De tot 
aquest procés se'n pot treure, en treim una conclusió 
positiva, la constatació que el Partít Popular i el PSOE 
comparteixen un mateix projecte d'estat, gelós de les 
seves competencies, que consent dobles estructures 
abans que cedir competencies, que només accedeix a la 
descentralització política en funció de la pressió popu
lar que la reclama. 1 ha estat tot un espectacle compro
var com en plena pre-campanya electoral, immersos en 
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mútues acusacions de corrupció i d'atacs personals, han estat 
capa<;os a Madrid de consensuar aquests acords autonomics; 
segurament l'únic consens assolit en molts d'anys; com tam
bé ha estat un espectacle veure les fotografíes deIs subordi
nats illencs enfrontats radicalment, Iliurant de la ma la refor
ma d'Estatut pactat a Madrid. 

1 bon antecedent, estic content que hagi entrat, Sr. 
President, per afegir al seu pedigrec nacionalista, quan s'auto
qualifica de vertader o únic nacionalista d'aquest país, a 
determinades entrevistes a qualque revista. 1 pobra autono
mia nostra, i pobres de nosaltres si aquests són els represen
tants que ens han de defensar els nostres interessos de poble. 
Quan, Sr. Pascual, voste parlava de la sanitat, o d'Insalud, 
s'han escandalitzat a dreta i esquerra: "Uuuh, aixo, per aquí, 
nO ho volem! uuuh, Aixo és deficitari! ". 1 nosaltres, quan 
sentim aixo, ens hem de demanar: Per que serveix, ido, l'au
tonomia, si no és per resoldre els problemes que tenim 
aquí? Que és la vertadera autonomia? Fer dinars per la 
tercera edat, fer quatre obres públiques per tenir contents els 
amics constructors? o fer funcionar la sanitat, la Seguretat 
Social, l'ensenyament, recuperar l'ús del nostre idioma, man
tenir l'ordre públic, la seguretat ciutadana, fer que la justícia 
funcioni, planificar la nostra economia, governar aquest 
país? Aixo és l'autonomia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, li prec que guardi silencio 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, perque realment s'ha fet molt 
difícil manten ir el fil conductor d 'aquest discurs durant 
quinze minuts. 

1 llavors, Sr. Huguet i Sr. Obrador, ens han fet veure 
com quí es barallaven. Jo voldria acabar amb una dita popu
lar que diuen pel poble, quao uns fan veure que es barallen 
diuen lino sigueu com e(s Iladres de Pana que de dia es bara
lIaven, i el vespre se n'anaven a robar plegats ll

• Molte de 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sampol. Passam al torn de replica; i dins el 
tOrn de replica té la paraula en primer 1I0c el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Pascual, 
Voste crec que expressava uns desitjos, unes afirmacions que 
tal volta són logiques des del seu grup, que voste les entén 
així, pero jo li vuJl dir que aquí hi ha realment dues c1asses, 
tal volta, de mallorquins, i de menorquins i d'eivissencs. Tal 
volta hi ha dues classes de ciutadans d'aquest poble represen
tats aquÍ dins: aquells que creim que s'ha de treballar passa 
a passa, dia a dia i avan<;ar, i aquells que tal voIta entenen 
qUe com que ho volen arreglar tot de cop, no fa res cada dia. 

--

Jo lí diría que la reforma de l'Estatut que hem 
presentat a consideració no és ni una pleitesia a ningú, 
dins totes les estructures -almanco puc parlar del nostre 
partit- dins la democr:kia deIs nostres partits hi ha unes 
decisions que se'ns escolta, que assumim, que discutim, 
i que certament a moments cedim en funció d'objectius 
que entenem que són positius per al nostre poble. 

Tant a la seva intervenció com a la del Sr. re
presentant del Partit Socialista de Mallorca i Entesa de 
l'Esquerra de Menorca, els diría que és molt bo trepit
jar, botar dins una casa quan se sap que les estructures 
que sostenen ofereixen la garantia que no se n'anira per 
avall. 1 jo crec que el que demostra aquest pacte autono
mic, és tal volta que construi'm un model d'estat con
sensuat, i que aquest consens és positiu per a la cons
trucció d'aquest estat. Crear un model consensuat d'estat 
vol dir no tornar a posar damunt la taula, o a damunt el 
carrer, o a aItres 110cs pitjors a que qualcú feia referen
cíes amb 23-efes, de posar a damunt una realitat aquest 
model d'estat amb divisió deIs espanyols. 1 amb divisió 
de tots els pobles que constitui'm aquest estat. 

Jo crec que aquest consens que s'aconsegueix 
amb un pacte polític, que significa tot pacte i tot acord 
cessions, discussions, maneres d'entendre les coses més 
envant o més enrere, pero que signifiquen acords que 
construeixen solidament un estat, que si ens ho hagues
sin dit a aquells que el 29 d'octubre sortíem al carrer i 
encap<;alavem la manifestacíó, que avui, el 1993 tendrÍ
em i gaudiríem d'aquest nivelI d'autonomia i d'autogo
vern, tal volta ni ens ha haguéssim cregut, ni haguéssim 
cregut possible que hi haguéssim arribat. 

1 aixo tal volta és la divisió real d'aquells qui 
entenem, dins un model d'estat, que s'ha d'avan~ar 
solucionant i resolent contradiccíons que la propia Cons
titució, o més ben dit tensions que la propia Constitució 
feia en aquell moment. La Constitució, l'acord constitu
cional res olía un problema clarament, que eren les ano
menades nacionalítats historíques, que ha vi en en el seu 
moment ratificat per vot popular i democratícament els 
seus estatuts, i introdula uns elements tal volta nous a 
través de l'article 151, la introducció d'una forma d'ad
quirir aquells moments historics aquella alternativa a 
tenir una realitat d 'estatut, una realítat de constitució 
d'autonomia. 

Pero certament que alla hi havia una mancan~a: 
la mancan~a d'aquelles nacionalitats, d'aquelles regions 
de l'Estat espanyol que no havien configurat d'una ma
nera democratica aquesta situació; i tal volta en aquells 
moments es podia parlar de si era més convenient un 
camÍ o un altre, si en aquesta comunitat hagués estat el 
151 o el 143. Pero aquest moment ha passat, i aquest 
moment historie que ens trobavem era avan~ar perque 
precisament es creas no una igualtat de competencíes, 
sinó una equiparació de competencies que permetés 
tancar un procés historic per obrir-ne un altre. i amb 
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aixo creim que sí es pot parlar de tancar. Tancam un procés 
per obrir-ne un altre. 1 aquest altre és un altre escenari, un 
escenari diferent que desitjam, i que haurem de treballar tots, 
i tots haurem de posar espatlla i for~a i treball, que és cons
truir aquest model d 'estat més consolidat, més solidari, més 
cooperatiu, i que per tant no tant amb dialegs bilaterals i 
amb posicions reivindieatives permanents, sinó amb posicions 
de dialeg i de consens institucional avan~ar en la construcció 
de l'Estat. 

1 aixo és el que es definia avui. Els que estam aquí, 
membres del Partit Socialista Obrer Espanyol, socialistes de 
les Balears, tenim una historia, no només una historia de dos 
dies, una historia que són més de cent anys d'arrelament a 
aquest poble, amb totes les contradiccions que en el seu 
moment cada partit en la seva historia ha manifestat. I esti
mam tant aquesta terra com qualsevol, i jo diria d'una mane
ra tranquila, d'una manera serena, objectiva, deim que els 
acords que presentam avui aquí fan avan~ar la nostra auto
nomia, fan avan~ar la capacitat d'autogovern del nostre 
poble, fan avan~ar les possibilitats dins un marc molt més 
igualitari, molt més solidari, molt més cooperatiu de l'Estat 
espanyol, resoldre els camins de futur per consolidar aquest 
estat. 1 per consolidar també la nostra propia identitat nacio
nal, la nostra propia identitat de poble que vol ser una nació. 

Entenem que aixo és un procés, un procés historie 
que haurem de lluitar i que haurem de treballar nosaltres 
aquí, i que el convenciment no consiste ix ara en fer cants al 
solo brindis al sol; consisteix en demostrar al nostre poble, 
i tal volta aixo era el que volia notar aquí avui amb una nota 
que el Sr. Sampol qualifieava de diferenciadora del Partit 
Popular, pero que no pretenia més que dir un crit: si som 
capa~os de convencer que el nostre poble d'aquestes illes 
que l'autonomía, que la capacitat de tenir més transferencies 
i més competencies és fer més efica~ la gestió, resoldre 
millor els seus problemes, consolidarem molt més aquesta 
capacitat de poble i de construcció d'un poble i d'una nació, 
que tal volta amb moltes discussions díns aquest parlamento 

Jo crec sincerament, i els socialistes de les Illes Bale
ars creim que avui és un dia historie i positiu; sobretot per 
aquells que no tenim cap problema amb el 23-f, perque 
sabíem on estavem el 23-f, i el 23-f de feia molts d'anys 
abans, i que des d'una posició democratica, de representants 
d'aquest poble, i representants majoritaris d'aquest poble, 
solidariament dins tot l'Estat espanyol, volem dir i volem 
mantenir que volem una construcció d 'un estat pacífic; que 
la construcció de 1 'Estat no sigui una polemica, que la cons
trucció de l'Estat sigui cada vegada més un consens majorita
ri, amplament majoritari, i que faci avan<;ar, i que ens faci 
sentir com mai dins aquesta pau la construcció d'aquest estat. 
1 perque tenim aquest projecte d'estat, i aquesta manera de 
fer-ho, entenem que aixo facilita que avui ens podem alegrar 
de resoldre problemes d'aquí, d'avan~ar en la capacitat 
d'autogovern d'aquí, de ser més conscients que hem d'acon
seguir més cotes d'autonomia, més cotes de competencies, 
tots hi estam d'acord, pero dins aquest marc de consens i de 
discussió. 

Per aixo dins la meya exposició he fet tanta 
for<;a amb els dos elements, no només en la cessió de 
més competencies, sinó en l'element que entenem que 
a partir de l'aprovació i la ratificació pels diferents par
laments i per les Corts Generals d'aquesta reforma d'Es
tatut, s'haura creat una homogeneització, una equipara
ció adequada, salvant les especificitats i les concrecions 
historiques de cada comunitat, i les concrecions actuals 
de cada comunitat, que hauran de continuar existint si 
volem construir equilibradament aquest estat, continua
rem avan<;ant i treballant i aconseguint. I no simplement 
votant en contra a cada cosa perque podria ser millor. 
En política, que és la ciencia del possible, diu qua!cú, 
entenem que el possible, el real, el positiu per nosaltres, 
per aquesta comunitat, per als ciutadans d'aquesta co
munitat, és el que presentam: equiparar-nos amb la resta 
de l'Estat espanyol per establir un nou escenari, una 
nova parta, un nou camí per consolidar aquest poble i 
per fer-Io avan~ar dins el conjunt de l'Estat espanyol. 

Per aixo també voldria dir que aquí no renunci
am a sobirania. Aquí entenem que la sobirania que 
acceptarem la majoria del poble espanyol, l'amplia 
majaria del poble espanyol, va ser un consens constituci
onal. I dins aquest consens constitucional hi volem conti
nuar construint, amb el major consens possible, cadascu
na de les peces que construeixen aquest extraordinari 
puzzle que és Espanya. I aquí hi volem construir. 1 
aquí hi volem construir. 

Tal volta moltes de les crítiques que un sent, és 
allo que deia també a la meya exposició, procedeixen de 
no tenir ciar quin model d'estat volen, ni tenir ciar quin 
model de poble creuen que ha de ser les Illes Balears. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Oins el torn de replica, 
pel Grup PP-UM el Sr. Ruguet té la paraula. 

EL SR. RUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Amb 
les diferents intervencions que han tingut lloc aquí, de 
les quals en feia advertencia, i que per tant hi ha hagut 
dues intervencions totalment diferents i diferenciad es 
entre el Sr. Miquel Pascual i el representant del PSM
EEM. Jo he vist una coincidencia que, una de dues, o 
ens l'hem d'agafar com a broma. o si anava seriosament 
tenen molt mal gust: compara aquell23-f amb un exerci
ci de llibertat i de democracia que feim tots i cadascun 
deIs diputats d'aquesta cambra, independentment del 
vot, crec que és imperdonable; és jugar amb les paraules 
amb una fal.lacia i amb una broma de mal gusto Si ho 
han fet com anecdota, crec que el tema és prou seriós, 
com després qua!cú ha argumentat contra aquest acord 
amb prou serietat. li ha sobrat aquesta expressió. Aquell 
23-f cap deIs diputats de les Corts Generals no podia 
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rallar lliurament ni podia dir el que creia i el que defensava. 
Aquí sí, ens agradi o no ens agradi. Els deman que escoltin 
les intervencions i que sapiguen distingir clarament les postu
res i les actituds , encara que en el fons assumim plenament 
tot aquest acord. 

Sr. Pascual, no renunciam a res, i miri, seguint el seu 
fi1 conductor: em consider tan menorquí com voste maIlor
quÍo Em consider tan ciutada de les Illes Balears com es 
pugui es pugui considerar voste; tan espanyol com es pugui 
considerar voste, si s'hi considera. Em consider dutada del 
món, com diuen. 1 als partits, no apliqui voste el drama del 
seu partit a nivell nacional , que va haver de viure, a uns 
partits solids i amb unes estructures definides a la Constitu
ció, que diu que els partits polítics expressen el pluralisme 
polític, concorren a la formació i a la manifestació de la 
voluntat popular i són instruments fonamentals de la partici
pació política, podran ser creats i exerciran la seva activitat 
Iliurement, dins el respecte constitucional. Em digui en que 
han vulnerat la Constitució com a partit político De submis
sió, cap . De debat, tot el que vulgui; i precisament el nostre 
congrés, del qual -per si es vol il·lustrar- li podré la ponen
cia sobre política autonomica del congrés, perque sapiga 
perfectament que respecta m totalment aquest pacte autono
mic, que el definim com que es tanca una etapa i se n'obre 
una altra que no es conclou, pero que és una etapa on hau
rem de fer feina perque des de la cooperació, principi que 
encara que no estigui a la Constitució, hi va implícit -repassi 
les sentencies, del que vol dir el principi de cooperació- es 
dóna com un principi constitucional impIícit i que en els 
pactes, voste si els ha llegits -que sé que sap Ilegir- haura 
vist en que es fonamenta. 

1 les comissions sectorials, Sr. Pascual? Han funci
onat, bé o malamen1. No és avui el motiu del debato Les 
comissions sectorials i les comissions bilaterals tracten o bé 
temes específics d'una materia amb les comunitats auto
nomes -abans eren les de la via del 143, ara seran totes- o 
són temes específics d'una comunita1. 1 no em val el tema 
de l'educació, no em val. Els programes educatius quant a 
normalització lingüística no entraran en els programes edu
catius generals, per Múrcia i ac,;o. No, no hi poden entrar. És 
un fet que esta reconegut a la propia Constitució, al nostre 
propi Estatut, que és una competencia nostra, amb els pro
grames educatius de normalització lingüística, fixa la políti
ca de normalització lingüística aquesta comunitat autonoma. 
1 quan tengui competencies, com s'ha fet fins ara, que no 
tenim competencies en educació, pero en els programes de 
normalització sí que interveníem de manera directa, i la llei 
de normaJització lingüística és d'obligat compliment dins la 
nostra comunitat amb els temes educatius. Aixo, per favor , 
no ho vulgui convertir en una anecdota, perque no és així. 

Miri, pacto autónomico o pacte autonomic, jo Ji 
assegur que nosaltres no feim cap tipus de distinció ni de 
lIengua, ni de ra<;a ni de sexe. 1 malament va si voste aquí 
amolla aixo de pacto autonómico com qui ja faci diferencies 
de si es ralla en castella o es ralla en menorquí o en catala 

de les llles Balears. Miri, nosaltres no en feim, de dife
rencia. 1 malament anam si comenc,;am per aquest camí. 

EL tema de guanyar les eleccions o no guanyar? 
Jo no hi entraré, jo aplicaré la maxima de Margaret 
Thatcher: "no hi altra enquesta valida que la de l'ende
ma de les eleccions 11. Per tant, en haver mesurat sabrem 
quantes han fe1. 

Sr. Sampol , una precisió historica: la Lohpa 
formava part deIs pactes autonomics de l'any 1981 abans 
del 23-f. No va ser conseqüencia del 23-f. Ja hi eren 
implícits. Si no, el Sr. Pascual Ji recordara, perque 
pertanyia a UCD, i li dira que a<;o és així com jo li he 
dit. No n'és conseqüencia, sinó que ja era previst 
abans. A<;o és la precisió. 

Voste no ha posat en dubte aquí la constitucio
nalitat del que feim. Voste el que ha posat en dubte 
aquí és a veure si vulneravem una part de la sobirania 
del nostre parlament, pero la constitucionalitat del fet 
que a través de les Corts Generals s'aprovi una llei 
organica, que es pot fer, unilateralment. Pero és que la 
participació de les comunitats també esta establerta; i és 
que aquí, independentment de la Llei organica, agafant 
el seu contingut en base al nostre Estatut d' Autonomia, 
reformam el nostre Estatu1. 1 per tant les competencies 
ens venen donades no com la llei organica que serveix 
perque totes les comunitats implicades en el pacte auto
nomic tenguin aquestes competencies, sinó que s'incor
poren com a competencies dins la propia reforma de 
l'Estatu1. 

Voluntat popular? A vegades tots ho feim, a<;o: 
"El poble diu ... no sé que", "Els nostres ciutadans pen
sen ... " Ho tenim molt facil de fer. El poble diu el que 
diu, i els ciutadans pensen i s'expresses cada cert temps 
o cada no cert temps, en funció de les motivacions que 
puguin tenir. Voste no posara aquí en dubte que el 
Partit Popular-Unió Mallorquina, amb 31 diputats, re
presenta la major part del ciutadans d'aquestes ilIes. 1 
que si a aixo li sumam els diputats del Partit Socialista, 
o l'ordre deIs factors ... -perque no s'ofenguin-, al Partit 
Socialista li sumam els nostres diputats, representam 
l'amplia majoria deIs ciutadans de les Illes Balears, que 
varen optar per aquestes dues opcions. Pero no ens 
vulgui confondre: sap perfectament que el Partit Socia
lista i el Partit Popular són dos partits antagonics. 1 ho 
sap, i ho hem de dir així de clar. Ho són, i voste ho sap 
perfectamen 1. 

L'únic que passa, que hi ha moments que la res
ponsabilitat d'estat fa que partits, per molt antagonics 
que siguin, en el que sigui de disseny de model d'estat, 
se seguin a firmar un pacte de mínims, i de reforma 
deis estatuts d 'autonomía. No li he de tornar repetir 
quin és el significat de les meves paraules, quan jo he dít 
aquí clarament que a<;o no era res més que obrir un 
nou procés. Tancam un procés de deu anys, n 'obrim un 
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altre, i no renunciam a cap de 1 es competencies que ens 
poden ¡venir donades, i que venen marcades per la Constitu
ció i pels estatuts. 

1 perque no hi quedi cap mica de dubte -i amb ac;o 
acap, Sr. President, que segur que tothom ho agraira- vull 
manifestar el següent: Primer, suport a aquesta proposició de 
llei com un pas important, no com un pas tancat i concloent. 
Segon, teníem dues postures. i les tom repetir: quedar atrin
xerats en una postura testimonial o cantonalista i no resoldre 
res, perque les majories són les majories; o optar per aquest 
nou camí. Ens importa el final, ens marcam un camí, que 
tal vegada no és satisfactori per a tots, ni per nosaltres plena
ment satisfactori; i estic convenc;ut que no tampoc, per les 
expressions que he sentit, per al Partit Socialista que aspira 
també al maxim de competencies. Tercer: la configuració de 
l'estat de les autonomies és un compromís de tots; i nosal
tres no hem canviat. Un home de ser com un arbre, que no 
pot canviar mai d'arrels, i no canviarem les nostres arrels, 
encara que qualque vegada es faci necessari canviar de fulles, 
en benefici que aquest arbre continul viu i doni els seus 
fruit. 

Ac;o és l'exercici de responsabilitat que feim nosal
tres aquí, perque si no, no haguérem tingut absolutament 
res. 1 ho assumim plenament; i almenys jo aquí a voste el 
crec sempre que ralla, i que ralla convenc;ut del que diu. Em 
cregui que nosaltres també volem el millor per a les Illes 
Balears, que no renunciam a res, i que acceptam aquest camí 
com el que ens ha de conduir indefectiblement, tard o prest, 
a decidir el nostre futur per nosaltres mateixos, pero sense 
girar l'esquena a ningú, sinó des del principi de solidaritat, 
i exigint que aquesta solidaritat es comenci a aplicar també 
a nosaltres. Aquest és el nostre compromís, i amb ac;o farem 
feina i amb ac;o vetlarem perque l'aplicació d'aquests pactes 
i aquesta reforma, i el seus beneficis venguin com més prest 
millor per la nostra comunitat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Passam al tom de contrareplica. 
Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo voldría 
comenc;ar fent referencia que hi ha entre l'aprovació, en 
aquest cas, de la reforma de l'Estatut, i l'aprovació deIs sub
següents decrets de transferencies de competencies que s'in
clouen dins aquesta reforma. Dic aixo perque, comenc;ant 
pel Sr. Obrador, diu que s'ha d'anar passa a passa, que n'hi 
ha que ho volen arreglar tot d'un copo La resposta que li don 
jo és que els qui volem anar passa a passa som nosaltres. EIs 
que ho volen tenir-ho aturat són els que aproven aquesta re
forma de l'Estatut. 1 per que aixo? Perque efectivament, si 
s'ha de cercar un consens, nosaltres estam disposats a parlar 
de terminis en la transferencia d'Insalud, de terminis en la 
creació de la policia autonoma, etcetera, o sigui, d'establir 

un calendari raonable de transferencies de competenci
es, anant passa a passa. 

Avui, quan es du aquesta reforma de l'Estatut, 
efectivament aquesta reforma millora l'estatut actual, 
aixo és clar. Pero aquesta reforma avui institucionalitza, 
posa una paret; i partir d'aquesta paret, no hi haura més 
passes, Sr. Obrador i Sr. Huguet. Ultimar el procés de 
transferencia de competencies, institucionalitzar, donar 
carta de naturalesa a la discriminació entre unes comu
nitats autonomes i unes altres. 1 nosaltres, evidentment, 
com que som petits, i com que de moment no tenim els 
suficients vots nacionalistes, ens toca estar a la coa. 

Sr. Obrador, jo li voldria demanar a veure si 
sol·licitar allo que ja els altres tenen és crear una divisió 
entre els espanyols. Si nosaltres ja demanam allo que ja 
ten en els catalans o allo que ja tenen els bancs, o els 
altres, no només les nacionalitats historiques ... que, per 
cert, quan ha parlat voste de nacionalitats historiques 
parlava deIs altres; i jo li vull recordar, com li ha recor
dat el Sr. Sampol, que nosaltres hem tengut 485 anys 
d'autonomia, fins a l'any 1715; i per tant nosaltres som 
nacionalitat historica. No pel fet que durant la República 
s'aprovassin uns determinats estatuts d'autonomia, aixo 
dóna carta de naturalesa que hi ha unes nacionalitats, i 
la resta com nosaltres, que tenim una historia, tenim una 
llengua, tenim una cultura, tenim un fet geografic, un 
fet economic diferencial, que no constitUlm una nacio
nalitat historica. 

Amb aixo senzillament es minusvaloren els 
nostres pobles, els pobles de Mallorca, de Menorca, i 
d'Eivissa i Formentera. 1 al que es duu amb aixo, quan 
es parla de construir un model d'estat, en el sentit que 
nosaltres hem de fet el que diuen els de Madrid, el que 
es nega és el dret a decidir el futur, que el té el nostre 
poble. 1 aixo és preocupant. 

1 finalment volia fer referencia als dos diputats 
que m'han precedit, sobre la referencia al 23-f. Jo no he 
tengut el mal gust de comparar el 23-f del 1993 amb el 
23-f del 1981. Jo no l'he comparat en absolut, Sr. Hu
gueto Si no, repassi el Diari de Sessions i ho veura. Jo he 
dit que hi ha hagut tres 23-f, i he parlat d'un. Perque el 
mal gust, sap qui és que l'a tengut? El que ha duit aquí, 
a aquesta cambra, el 23-f la reforma de l'Estatut. Aquest 
sí que ha tengut mal gust, evidentment; pero jo no he 
comparat avui en absolut el 23 de febrer del 1993 amb 
el 23 de febrer del 1981. Jo l'he comparat amb el 23 de 
febrer del 1983, que hi va haver una expropiació. 1 ciar, 
és un día positiu per als socialistes, avui; també ho va 
ser el dia que varen expropiar Rumasa. En aquest sentít 
jo ho entenc, ho comprenc que sigui un dia positiu tam
bé avui. Avui ens expropien l'autonomia? Bé, són espe
cialistes en expropiacions. No entenc que el Partít Popu
lar considerí que avui és un dia positiu; perque deu 
considerar negatiu quan vostes varen aprovar, varen fer 
que el seu vot fos decisiu per aprovar dia 29 de gener 
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del 1991 la reforma de l'Estatut que ens equipara a allo que 
díuen "nacionalitats hístoriques", entre les quals nosaltres en 
som una. 

Llavors, respecte a aixo, voste pot ser que diguin que 
no canvien d 'arrels; pero avui canvien de cara, Sr. Huguet. 
1 no tornen vermells, aixo és el que ens estranya. Perque no 
m'ha contestat a una cosa molt important que jo he demanat 
a la primera íntervenció: que passara arnb la reforma de 
l'Estatut que és a Madrid, esperant el seu debat? Que és, 
que confiam que els seus diputats del Partít Popular de tot 
Espanya l'aprovaran? Males notícies, Sr. Huguet; doble cara, 
aquí una, a Madrid una altra; i ja l'han feta amb altres. El 
seu partit ha votat en contra de reformes d'estatuts d'altres 
comunitats -em pareix que era a Astúries- que s'han duit al 
Congrés deIs diputats, que havien votat a favor a la seva 
regió, o nacionalitats historica, -no sé, diguin-li el que vul
guin- i em tem que tendran dues cares. Aquests senyors en 
tenen una, de cara: la centralista, nacionalista espanyola, sí, 
sÍ. Vos tes tenen una cara quan miren cap aquí, i una quan 
miren el Sr. Aznar. Efectivament, jo no dubt que volen el 
millor per a les Illes Balears. El que passa és que he d'afegir 
que si el Sr. Aznar no s'hi oposa. 

1 també, finalment, vull fer referencia a aquesta co
media de l'antagonisme entre el Partit Popular i el Partit 
Socialista. Sí, efectivament hi ha antagonisme, sí, quan 
discutim la urbanització de ses Salines, per exemple. CIar, 
que hi ha antagonisme, n'hi ha d'haver for~at. Pero quan hi 
ha els vertaders problemes del nostre "estat" -entre cometes, 
perque no som un estat ni és que pretenguem fer un estat
la qüestió nacional de les Illes Balears, vostes són com els 
Reis Catolics, perque tanto monta, monta tanto, ja ho he dit 
set o vuit vegades, i els ho he de recordar. Quan hi ha un 
conflicte d'interessos entre les Illes Balears i el Govern cen
tral, o Extremadura, o Andalusia, o Castella-La Manxa, o 
Castella i Lleó; evidentment sernpre perdrem. 1 no em vengui 
amb les conferencies sectorials; sap per que serviran? Perque 
quan es presenti un problema, ara posaré un exemple que no 
sé si ha d'anar a una conferencia sectorial, pero que és 
iHustratiu: el Sr. President d'Extremadura no vol que es 
transfereixi el 15% de l'IRPF; i nosaltres ho volem. Els nos
tres vots, em tem que seran inferiors als d'Extremadura, 
Andalusia i tots aquests que no vulguin el 15% d'IRPF. 1 
amb aixo que vuIl dir? Que a mi em sembla que a Extrema
dura no vulguin autonomia. Fantastic. EIls són lliures de no 
voler autonomia; pero el que no poden fer és, perque a 
Extremadura o a CasteIla i Lleó no vulguin autonomia, a 
nosaltres privar-nos de la nostra autonomia, que volem. 1 
aixo és el que fan vostes amb els seus vots. 

Per tant, el que podem dir avui, acabant, és aixo : 
requiescat in pace. 

(El Sr. Vicepresident segon subsilutieix el Sr. Presi
dent en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM el Sr. Sam
poI té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats, Sr. Obrador i Sr Huguet. Com diria un mestre 
d'escola: molta palla, en aquest examen hi ha molta 
palla. Pareix que el Sr. Huguet s'ha ofes, em diu que no 
volem confondre. No s'ofenguin, només els hem fet 
constatar que coincieleixen en el model el'estat; i llavors 
ho ha reconegut. Són antagonics en tot, en tot el que ho 
vulguin ser, manco en el model el'estat. Defensen el 
mateix model d'estat centralista, i que aquí només ens 
una mica d'autonomia, la que és possible ara. La políti
ca és l'art del possible, diu el Sr. Obrador. Pero, per 
que només és possible aixo en aquest moment? Per que 
només és possible aquest bluff d'aquests acord autono
mics que no són res, que és un bluf!? Jo estic segur que 
molts deIs diputats d'aquests bancs ni se 'ls han mirat. 

No sé si esperi una estona, perque aixo pareix 
una desfilada, ara. Aixo és l'interes que hi ha per la 
nostra autonomia. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Se cenyeixi a la qüestió, Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

M'agradaria repassar un poquet el que han estat 
aquests acords, aquestes 32 gran s competencies, i inten
taré en tres minutets fer-ho: Hi ha 13 magnífiques 
competencies exclusives, pero d'elles hi havia la d'or
de nació i concessió de recursos i aprofitaments hidrau
lics, que aquesta sí que era una vertadera reivindicació 
historica, una vella demanda, encara que a la practica 
només suposara no haver de remetre l'expedient a Ma
drid. 

De les altres: Cooperatives, si no hi ha dotació 
economica, que suposara? Espectacles públics, com els 
aplicarem, sense policia? Estadística per a fins no esta
tals, ja tenim un servei d'estadística; quants de funciona
ris ens transferiran? ... -A mi no em fa cap rialla, vostes 
s'ho passen beníssim-... Fundacions d'interes per a la 
comunitat autonoma, que és, un registre, la Fundació 
de les Illes Balears, un funcionari a punt de jubilar-se 
amb una cadira vella i una taula? Indústria, sense perju
dici del que determinin les normes estatals; el rnateix 
text diu "habría que detenninar el alcance i contenido 
de la competencia exclusiva ", ni saben que sera. Publici
dad, diu "tampoco daría lugar a traspaso de medios". 
Servei meteorologic, diu "no pone en cuestión el servicio 

• 
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estatal 11 , és a dir que el podre m crear, si el pagam. Ins
tal-lacions de producció i transport d'energia, diu que només 
es refereix a 11 aprovechamientos hidráulicos "; quins bots 
el 'aigua tenim aquí? -Llavors ho repassarem, anirem a fer un 
cafe i ho repassarem, perque ... - Procediment administratiu 
derivat de les especialitats de l'organització propia. Instituci
ons públiques, ja la teníem per delegació. Transport marí
tim, aquesta sí que té una certa importancia elins les mes. 
Aixo són les magnífiques 13 competencies exclusives. 

Competencies en el marc de la legislació basiea de 
l'Estat: Defensar del consumidor, no és comen; interior, 
llegeixin dictamens de qualque catedratie. Normes addicio
nals de protecció del medi ambient, ja la tenÍem. Regim 
miner i energetic, no sabem que éso Ordenació del sector 
pesquer, ja la tenÍem. Premsa, radio , televisió i altres medis 
de comunicació social, crec que ja estan distribui'des totes les 
freqüencies; serem a temps de legalitzar les emissores de 
nidio i televisió locals? Denominacions d 'origen, ja la tenÍ
em, es referia a Castella. Aixo són totes les competencies en 
el marc de la legislació basiea de l'Estat. 

Execució de la legislació de l'Estat en les següents 
materies: Associacions, és un registre. Fires internacionals, 
que és aixo? Podrem fer una fira internacional, no en fe
iem? Inserso, competencia important, aquesta sí, si bé el 
text diu lila aplicació daría lugar al posterior proceso de 
traspaso, en el que se identificarían en concreto las diferentes 
i servicios a traspasar"; pot ser important i pot quedar en no 
res. Gestió de museus, ja figurava a l 'Estatut; tenim la gestió 
d'alguns museus, i com estam de pressupost? Peses i mesu
res, contrast de metalls; importantíssim ... fa cinquanta anys; 
ara per ventura podrem determinar l'hora oficial de les Illes 
Balears. Plans estatals d 'implantació o reestructuració de 
sectors economics. Productes farmaceutics, 11 no debe ser 
confundido con el título ordenación farmacéutica"; els pro
ductes farmaceutics venen homologats. Propietat industrial, 
un altre registre. Propietat intel-lectual, un diposit legal. 
Salvament marítim, s'haura de crear; dotació economica?, 
diu "esta competencia para las comunidades autónomas del 
artículo 151 no ha dado lugar a traspaso de medios 11 , haurem 
de comprar les zodiaco 

1 aixo és tot. De les 13 competencies exclusives, 
només una té una certa importancia: ordenació i concessió 
de recursos i aprofitaments hidraulics. De les competencies 
exercides en el marc de la legislació basiea de l'Estat, defensa 
del consumidor i usuari, si permetia ordenar el nostre co
mer~ interior; que ja die que els dictamens que he llegit 
diuen que no. 1 quant a l'execució de la legislació de l'Estat 
té un pes important Inserso. 

Res més, aixo són els aeords autonomies. 1 anem a 
I'educació. Educació, quan? Amb un poc de sort, d'aquÍ a 
cinc o sis anys. És a dir, s'ha de desenvolupar tota la Logse. 
1 sobre el tema de les conferencies sectorials, és que la Llei 
organica és darÍssima: artide 20 b): lila creació de nuevos 
centros i la implantación de nuevos estudios se realizará de 
acuerdo con criterios de planificación general, acordados en 

la conferencia sectorial de educación ". Aixo és el que és 
escrit, no sé si és que jo llegesc malament. 

Llavors m 'agradaria fer referencies a algunes 
al 'lusions que s'han fet. El Sr. Obrador fa referencia a 
una concepció de 1 'Estat, a un cert consens constitucio
nal; i a mi realment és que em molesta un poe la uti
lització que es fa de la Constitució aquÍ, perque la nos
tra intervenció s'ha mogut estrietament dins el mare 
constitucional. Només reelamam allo que permet la 
Constitució. No ens n'ham sortit absolutament per res. 
El problema és que vostes sempre utilitzen la Constitu
ció eom una destral inquisidora., mai eom una eina de 
llibertat. Sempre utilitzen la Constitueió per amena~ar, 
no per eoneedir llibertats. 1 no anam al sostre que ens 
permet la Constitució. Vostes fan una interpretació ... -
bé, perdonin, vostes no, els superiors, a Madrid o el que 
sigui- fan aquesta lectura restrictiva de la Constitució. 
Llavors vostes són els que defensen el text constitucio
nal, i els al tres som els que ens en sortim. 

Bé, llavors ens parla el Sr. Ruguet que aquí es 
fa un acte de sobirania amb la reforma de l'Estatut. 
Permeti que me'n rigui tristament, Sr. Ruguet, vostes 
aquÍ no han modificat ni una coma. Si els marquen fins 
i tot el calendario Si els diran "abans del mes d'abril tot 
ha de ser a Madrid 11 , "han d'arribar abans de tal dia 
totes les reformes deIs estatuts". Sincerament, tristam
ent, no han pintat res vostes aquí. Els han donat el text, 
i aixo és el que duen a aprovaeió, no canvien ni una sola 
coma d'aquest estatuto 1 es tanca el procés, com a mÍ
nim ho demani als seus socis; ho demani al Sr. Felix 
Pons, president del Congrés deIs Diputats, que deia dia 
22 de febrer que la pro posta de reforma de 1 'Estatut 
d' Autonomia queda as sumida o subsumida dins el pacte 
autonomic, aprovat pel PP i pel PSOE; i per tant aques
ta proposta, deslligada d'una visió global i general, es 
retirara o perdra tot el seu sentit. Aixo ho diu el presi
dent, diu que la proposta de reforma d'Estatut de l'any 
1991 ha perdut tot el seu sentit, que s'ha de retirar; aixo 
ho diu El Socialista: "Se fijan definitivamente la compe
tencias pendientes, el modelo del estado autonómico 
queda así definido de forma estable, ha sido plenamente 
desarrollado el título VIl1". 

Aixo és un punt i final per a vostes. El Sr. 
Obrador ho deia a un deIs diaris: "Esta reforma consoli
da definitivamente el proceso autonómico". No ens parlin 
que aixo és una passa més, que és una passa endavant. 
Vostes volen tancar definitivament el proceso autonómi
co. Ens volen deixar convertits en una autonomia cul de 
sac, que no arribam ni tan soIs a les tres altres autono
mies de segona: la Comunitat Valenciana, Navarra i 
Canaries. Per que aquestes tres comunitats tenen pro
cessos distints de les anomenades comunitats histori
ques? Quins motius hi ha? Per que, per exemple, a 
Canaries se 'ns diu ara que I'any que ve rebra les compe
tencies sobre Insalud? Només, i amb aixo coincidesc 
amb vostes, els pobles estan representats aquí; només 
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per voluntat deIs representants deIs pobles. 1 vostes no ten en 
més voluntat d'autonomia, vostes es conformen amb el que 
tenen. EIs basta i els sobra, perque no saben que han de fer 
amb les competencies. S'escandalitzaven quan Sr. Pascual 
parlava d'Insalud. 

Sr. Huguet, vostes no canvien les arrels, pero els han 
fet un empeIt que els canvia els fruits . i els fruits que dona 
aguest arbre són poc sucosos i agres. 1 tots dos, Sr. Obrador, 
Sr. Huguet; senyors del PSOE, senyors del Partit Popular; 
avui tots dos fan guardia a la mateixa garita. Moltes de gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Acabat al debat, passarem a la 
votació. En conseqüencia deman a la cambra si pren o no en 
consideració la Proposició de Llei 322, relativa a reforma de 
I'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la 
presa en consideració, es volen posar drets, per favor? Graci
es, poden seure. 

Senyores i senyors díputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

36 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció. En con
seqüencia queda aprovada la presa en consideració de la 
Proposició de llei 322/93, relativa a reforma de l 'Estatut 
d' Autonomia de les Illes Balears. 

1 esgotat I'ordre del día, conclau aquesta sessió. Gra
cíes a tots. 
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