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1.- Punt únic: debat del dictamen de la comissió d'as
sumptes institucionals i general s de la Proposició de llei 
RGE núm 322/93, presentada per una cinquena part deIs 
diputats de la cambra, relativa a la reforma de I'Estatut 
d' Autonomia de les BIes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bon dia a tots. Comen~am la 
sessió plenaria d'avui, que té com a objecte el Dictamen de 
la Proposició de Llei 322, de reforma de l'Estatut d'Auto
nomia per a les IIles Balears. Abans de comen~ar, vull fer 
saber als membres de la cambra que l'artic1e únic de la pro
posició de llei sera debatut i votat al final. 

Passem ara en primer lloc a una esmena d'addició d'un 
nou artic1e amb el número 1 a la proposició de llei, l'esmena 
768, del Grup Parlamentari MIXT. Té la parauIa, per l'es
mentat grup, el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats . Al llarg d'a
questa tramitació, i sobretot deIs resultats de les votacions, es 
deduira si aquí avui volem una reforma de l'Estatut d'Auto
nomia per a les Illes Balears que sigui conseqüencia de la 
voluntat própia de les forces polítiques illenques, en el sentit 
més ample de la paraula; o bé si avui ens limitam a ser una 
politja de transmissió de voluntats que venen de fora d'a
questes illes. 

El text que avui debatem és un text que ha estat consen
suat a Madrid, per gent de fora de les Illes Balears, i que 
respon exactament, sense una coma més ni una coma menys, 
a la Llei de transferencia de competencies que es va aprovar 
dia 23 de desembre del 1992 per les Corts Generals. Aquest 
text, si avui no es toca ni una coma, s'haura demostrat la 
innecessitat, perque les competencies que venen ja les tenim, 
i per tant aquest acte que feim avui seria senzillament un 
acte no vull dir de vassallatge, peró sí d'acatament, sí de fer 
el que volen els cap s de Madrid. 

Nosaltres duim una es mena d'addició que suposa la modi
ficació de l'article 1 de l'Estatut vigent. L'article 1 de l'Esta
tut vigent, en primer lloc parla del poble de les Illes Balears; 
i nosaltres proposam que es digui els po bies de les Illes Bale
ars, perque som quatre illes, som quatre pobles, amb una 
voluntat d'un projecte de vida en comú, amb una voluntat de 
les quatre illes, que de moment s'ha manifestat sempre, i per 
tant, peró, evidentment, ningú no vol renunciar a la mallor
quinitat, a la menorquinitat, a ser eivissenc o ser formenterer 
en nom d'aquest projecte de vida en comú. Aquest projecte 
de vida en comú, que ha de ser el de les Illes Balears, nacio
nalitat histórica, ha de ser compatible amb la diferenciació 
deIs quatre pobles illencs que integren la nostra comunÍtat 
autónoma. 

Per tant, a l'article primer proposam una modificació de 
l'article vigent, que diu "els pobles de les Illes Balears com 

a expressió de la seva nacionalitat histórica!! etcetera. 
Sobre la nacionalitat histórica, senyores i senyors dipu
tats, no he sentít ningú d'aquesta cambra que no consi
deri que les Illes Balears constitueixen una nacionalitat 
histórica. Peró encara que s'hagi dit diverses vegades, -
vull aquí repetir-ho, i altres coses que ja he dit. Durant 
486 anys, des del 1229 fins el 1715, varem tenir un 
regim polític propi, que l'única relació que tenia practi
cament amb les altres comunitats que conformen l'espa
nya d'avui era el ReÍ. Peró a partir hi havia una autono
mía, í no tan soIs abans deIs Reis Católics, sinó també 
durant els Reis Católics. 

El Rei Jaume 1 a partir del dia 1 de gener de 1230, si 
abans es deia Rei d' Aragó, Comte de Barcelona i Senyor 
de Montpeller; va passar a dir-se Rei d' Aragó, Rei de 
Mallorques, Comte de Barcelona, Senyor de Montpeller. 
1 així va continuar, amb aquesta diferenciacíó. A la 
llarguíssima llista de títols de Ferran el Católic també 
hi figura Rei del Regne de Mallorques. Per tant nosaltres 
históricament som una nacionalitat, com també ho som 
en el sentit d'haver-hi un sentiment de poble: tots ens 
sentim mallorquins, menorquins, eivissencs o formen te
rers, i també ens sentim ens sentim baIears, encara que 
la balaearitat es formi més de la voluntat des de la ma
llorquinitat, o des de la concepció de Menorca, d'Eivissa 
i Formentera; peró aquest sentiment existeix, no tan sol 
per raons históriques i culturals, sinó també per raons 
geogrMiques -el fet de ser unes illes- i també per raons 
económiques, perque la nostra estructura económica és 
totalment diferent de la de l'Estat espanyol. Nosaltres 
tenim una eco no mi a que depen en més d'un 70%. En 
canvi, el pes del turisme dins l'estructura económica 
espanyola és molt petit. 

Per tant, per totes aquestes coses jo pens que avui 
seria un dia per aquest Parlament de les IIIes Balears, si 
avui amb aquesta votació d'aquest article primer es 
reconegués solemnement que constitulm una nacio
nalitat histórica. 

El segon paragraf d'aquesta esmena, seria de modi
ficació de I'article primer de l'Estatut vigent, és un altre 
tema que també ja s'ha díscutit prou. No fa gaire aquest 
pIe va perdre en consideració per unanimitat una propo
sició de llei que vaig defensar jo mateix aquí, que era el 
canvÍ del nom de la província d'/slas Baleares per Illes 
Balears. L'article primer, i amb aixó coincidim amb 
aquesta esmena, amb l'esmena del PSM, diu que la de
nominació de la nostra comunÍtat autónoma sera la de 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears. Des del punt 
de vista lingüístic aquí no hi ha problema, perque com 
que l'artícle 3 diu que la llengua catalana té un cankter 
d'idioma oficial, no tenim el problema d'/slas Baleares 
o Illes Balears. peró en tenim un altre, de problema; que 
és que a conseqüencia de la redacció d'aquest article ens 
dei m la CAIB, la Comunitat Autónoma de les Illes Bale
ars. Hem vist un caramull de lleis que venen aquí amb 
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les sigles CAIB, hem vist com pels diaris ens deim la CAIB. 

Jo pens, i ho he dit moltes altres vegades, en ocasió de la 
discussió de la proposició de llei del nom de la província, en 
aquest cas, que el nom d'una cosa és molt important, absolu
tament d'identificació. Si nosaltres ens posam un nom que 
degrada, que ens fa petits, que ens menysprea a nosaltres 
mateixos; si nosaltres ens menyspream a través del nostre 
nom, no podem esperar que des d~ fora se'ns consideri més 
del que ens consideram nosaltres. Es molt important el nom, 
i el nostre nom és Illes Balears, i no és el de Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears. 1 així, si agafam l'Estatut de 
Catalunya, o el del País Basc, veureu com no diu "Comuni
tat Autonoma de Catalunya" ni "Comunitat Autonoma del 
País Basc"; diu Catalunya, diu País Basc. Aixo sí, ha troba
rem a Múrcia, a la Rioja, a altres. Per que? Perque estam ja 
dins una segona categoria d'estatuts, que són els que varen 
venir com a conseqüencia d'un primer pacte autonomic, que 
va ser des de juny de 1981, i que va aplicar les tisores que li 
varen donar els militars després de dia 23 de febrer de 1981 
al Sr. Calvo Sotelo i al Partit Socialista. 

Per tant, aquesta esmena, que és d'addició de l'articIe, en 
el sentit que es canvil, té en resum aquestes dues modifica
cions: substituir "el poble de les Illes Balears" per "els pobles 
de les Illes Balears" respecte a Menorca, a Eivissa i a For
mentera, i a Mallorca també, naturalment, "expressió de la 
seva nacionalitat historica" en lloc d'"identitat historica", i 
tercera cosa: denominació Illes Balears, no Comunitat Auto
noma de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Grups que volen intervenir en tom 
a favor o en contra? El Sr. Pons té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Li voldria mani
festar, Sr. Pascual, que crec que voste fa afirmacions des 
d'aquesta tribuna mogut pel seu amor a Mallorca, a la nostra 
terra, i que vol cercar el millor per a aquest país. 1 també li 
voldria recordar que de vegades s'ha escrit i repetit que amb 
els bons sentiments de vegades es fa mala literatura, i crec 
que de vegades amb les bones intencions no es fa bona polí
tica. 

Ha plantejat el tema de 1 'historicisme en relació a la nos
tra comunitat autonoma. Es diu que els bistoriadors són més 
pOderosos que Déu, perque tenen la capacitat de modificar 
el passar, cosa que a les atribucions divines no en forma pali. 
El passat d'aquesta terra el podem manejar de la manera que 
v~lguem. Voste diu, per exemple que des del 1229 al 1715 
varem tenir una autono,mla varem tenir la possibilitat de fer 
Un poquet la nostra historia. la nostra bistoria és molt ante
ri~r, Voste ho sap, civilització talaiotiea, tal vegada una de les 
~es autonomes que hi ha hagut en aquesta terra. Hi ha 

epoca romana, hi ha l'epoca bizantina, que varen passar 

per aquí; hi ha l'epoca islamica, molt important, recor
dem els noms de 1I0c, moltíssims. 

Per tant, abans del 1229 hi va haver tota una historia 
molt llarga. No magnifiquem el fet de l'any de l'any 
1229, que tendra significació a la ciutat de Palma, Ma
llorca encara va aguantar fins al 1232 a altres parts. A 
Eivissa varen ser els que es varen torbar més temps; i 
sobretot a Menorca esperaren algunes desenes d'anys 
més. El mateix Jaume 1 no va conquerir Menorca. Per 
tant, la historia, molts de matisos. 

La nostra catalanitat, ja que voste ha donat com a 
data, apareix, de naixement de la nostra autonomia el 
1229, és un fet relatiu. Els fets histories, la dinamiea 
historica fa que nacions, col-lectivitats, neixin, creixin i 
morin, s'uneixin o es desintegrin. Aquest element essen
cial del nostre país, que pareix avui, el fet que parlem 
una llengua, i que pertanyem a una area més o menys 
historica, i certament lingüística, que són els Palsos 
Catalans, es va decidir -recordi la Cronica de Jaume l
a un dinar o a un sopar a Catalunya. Varen dir "hem 
d'anar a11a, hem de conquerir, i el repartiment sera així 
i així". Per tant, la nostra catalanitat depen d'un fet 
exterior, a un dinar, quan el vi devia haver corregut. Per 
tant, podem relativitzar bastant la historia, Sr. Pascual. 
No facem una metafísica essencialista de la nostra histo
ria. S'acaba l'any 1715? No. Si Felip V haguera estat un 
poc més intel-ligent hagués dit "fomentin l'ús del catala 
a aquest regne" i vostes serien uns partidaris de Felip, 
perque el catala seria una llengua normal, no ho hauria 
deixat de ser maL 1 miri si ho és facil. Per tant, la his
toria es una cosa que li podem donar les voltes que 
vulguem. 

Pero anem al tema: hem de ser nacionalitat historica? 
Que són les nacionalitats historiques? Catalunya no 
s'autodefineix com a nacionalitat historica; el País Basc 
tampoco Aixo que en diuen nacionalitats historiques ha 
estat un recurs lingüístic per distingir aquelles comuni
tats autonomes que varen votar afirmativament un esta
tut d'automomia abans de la dictadura franquista, per 
dir-ho més cIar el temps de la segona República. En tot 
cas més que nacionalitats historiques qua si es podrien 
dir "nacionalitats republicanes". 

Miri també si anam de relativisme. Per tant, no fa
cem metafísica. L'única de les tres, la més endarrerida, 
la més pobra, la que practicament no va ser a temps a 
entrar en vigor 1 'Estatut, perque hi varen entrat els 
militars del cop d'estat del 18 de juliol, va ser Galícia. 
L'única, la més petita. Moltes vegades els qui ho tenen 
més difícil volen deixar cIar que ho tenen cIar. Galícia 
com a nacionalitat historica, no ho es més que Catalu
nya ni el País Basc. Per tant, si nosaltres ens definim 
com a nacionalitat historica, tendrem una cosa que no té 
Catalunya? Certament. És que Catalunya i el País Basc 
ho tenen tan cIar que ho donen per innecessari, i ja no 
posen. 
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El tema de poble o pobles: Certament no hi ha un sen ti
ment coHectiu clar a les Illes Balears. Ara, hi ha una cosa 
molt clara, que tenim una cambra de representació comuna 
de totes les Illes Balears. 1 les assemblees legislatives, la fran
cesa"l'anglesa, l'espanyola, es defineixen per tenir un poble, 
una col-lectivitat, logicament immensament diversa, als seus 
orígens. Pero són cambres de representació comuna, i per 
tant es diuen assemblees de representació popular, assemble
es de representació del poble. Certamen la idea de pobles 
podria reflectir la pluralitat de les societats de les Illes Bale
ars, pero recordi que a l'Estatut hi ha altres llocs on s'ano
menenles diferents illes per deixar clar que som davant una 
situació plural, i no davant un territori únic i una societat 
unitaria. 

Illes Balears. Jo crec que aixo de dir i repetir un pic i un 
aItre, sobretot després del debat, que crec que vaig procurar 
donar tota una serie d'exemples moderns, no historics, aixo 
de repetir una i altra vegada que la idea de Comunitat Auto
noma de les Illes Balears és degradant per a aquestes illes, 
aixo és un recurs lingüístic i retoric que no s'aguanta per 
enlloc. Perque un país més xovinista que Fran<;a, no es diu 
fran<;a, és diu República Francesa; Italia, que també són 
molt unitaris, molt partidaris de manten ir-se junts, perque 
són una historia recent, es diu República Italiana. 1 li vaig 
posar una serie d'exemples, que no hi ha cap necessitat de 
considerar que la denominació Comunitat Autonoma en el 
nostre cas és un element degradant, Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears. El fet que Catalunya o el País Basc no s'ho 
diguin, aixo no treu cap enlloco Hi ha altres exemples de 
molt més pes, com el que les he posat, que ho diuen clara
mento Recordi que la nació més poderosa d'aquest planeta 
comen<;a a definir-se des d'un punt de vista polític: Estats 
Units d' America. No es diu Nordamerica o America, es diu 
Estats Units d'America, fins a tal punt que l'element Nor
damerica o America, quan ens hi referim no l'anomenam. 
Deim senzillament els Estats Units. Per tant aixo no pot ser 
maí una expressió degradant. 

Jo crec, per tant, que a aquesta esmena, jo li veig la bona 
intenció, pero qua n la sotmetem a un determinat analisi, no 
hi ha cap necessitat que ens definim com a nacionalitat histo
rica, perque la historia la tenim -no hi ha cap necessitat de 
posar-ho aquí; ni hi ha, sobretot, cap necessitat de conside
rar que el fet de qualificar-nos com el que políticament i 
administrativa som, que és comunitat autonoma, sigui un 
element degradant. Per aixo, Sr. Pascual, amb molt de res
pecte, no li podem donar suport a aquesta esmena. MoItes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. El Sr. Huguet té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Jo perque no hi hagi dubtes, crec que tenc la obligació polí
tica de fer un plantejament inicial, i dir clarament que no és 

que no votem a favor d'aquesta esmena, és que de totes 
i cadascuna de les esmenes que s'han presentat aquest 
text, i que després més envant tindrem temps de fer un 
plantejament general, el nostre grup no donara a cap, 
pels arguments que més envant diré. Per tant, no han 
de perdre més temps en aquest sentit, de part de la 
nostra intervenció , donar per reproduldes certes argu
mentacions que ha fet el portaveu del Grup SOCIALIS
T A, pero entrant un poquet en unes quantes coses que 
ha dit el Sr. Pascual, només vull dir-li i reafirmar coses 
que ja han fet al tres vegades dins la propia comissió. 

El tema de si ens consideram o no una nacionalitat 
historica o una comunitat historica. Jo crec que en a<;o 
no hi ha cap dubte, que tots els membres que pertanyem 
a aquesta comunitat auto noma , ens podem considerar 
membres d'una comunitat amb una historia tan densa i 
tan important com qualsevol altra comunitat autonoma 
que es denomini historica, que no ve reconegut ni al seu 
estatut, ni tan sois a la Constitució. Per tant és un títol 
que no es dóna ni es lleva, es té, per la propia historia 
que ha tingut una coHectivitat o una comunitat. 

Respecte a l'expressió deIs pobles de les Illes Balears, 
tres quarts del mateix. En aquest parlament hi ha repre
sentada la voluntat de tots els pobles que conformen la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears. 1 dins aquest 
parlament fíns i tot no solament esta conformada la 
diversitat deIs diferents pobles, sinó que precisament hi 
ha fins i tot garanties estatutaries on els pobles s'han de 
pronunciar individualment sobre certes reformes -en 
aquest cas, una reforma d'Estatut- pressuposts, perque 
no hi pugui haver cap tipus de vulneració o cap tipus 
d'imposició d'una illa sobre un a aItra. Miri voste si és 
reconeguda en el propi Estatut o en el propi reglament 
aquesta diversitat. 

Per tant, nosaltres no és que votem no a aquesta 
esmena, que en una reforma globalitzada voste ja sap 
quin va ser el sentit del nostre vot, i que a més en van 
tenir temps per poder explicar el canlcter general de tot 
el que ha passat amb la reforma de I'Estatut, sinó que 
nosaltres ens mantenim amb el compromís global de tot 
el que ha suposat el pacte autonomic, i que deriva amb 
una reforma d'Estatut en concret, i aquesta és la que 
nosaltres assumim. 1 jo crec que a<;o, Sr. Miquel Pascual, 
voste no sé si ho entén o no ho entén, pero almenys si 
que no em podra retreure que no Ji ralli amb tota since
ritat. És un projecte conjunt que l'assumim amb tota la 
integritat, i que per tant no introduirem amb el nostre 
vot cap modificació a aquesta reforma de l'Estatut. 1 no 
entrarem en si aquest article sí o en aquest article no. 
Farem un plantejament de caracter global i conjunt per 
no fer un desdeny a cadascuna de les esmenes que s'ha
gill presentat, pero sí perque quedi fixada la nostra 
posició des del primer moment en un debat general 
sobre tot el que suposa aquesta reforma de l'Estatut. 
Grades. 

--
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a aquesta comunitat autonoma, ens podem considerar 
membres d'una comunitat amb una historia tan densa i 
tan important com qualsevol aItra comunitat autonoma 
que es denomini historica, que no ve reconegut ni al seu 
estatut, ni tan soIs a la Constitució. Per tant és un títol 
que no es dóna ni es lleva, es té, per la propia historia 
que ha tingut una coHectivitat o una comunitat. 

Respecte a l'expressió deIs pobles de les Illes Balears, 
tres quarts del mateix. En aquest parlament hi ha repre
sentada la voluntat de tots els pobles que conformen la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears. 1 dins aquest 
parlament fins i tot no solament esta conformada la 
diversitat deIs diferents pobles, sinó que precisament hi 
ha fins i tot garanties estatutaries on els pobles s'han de 
pronunciar individualment sobre certes reformes -en 
aquest cas, una reforma d'Estatut- pressuposts, perque 
no hi pugui haver cap tipus de vulneració o cap tipus 
d'imposició d'una illa sobre un a altra. Miri voste si és 
reconeguda en el propi Estatut o en el propi reglament 
aquesta diversitat. 

Per tant, nosaltres no és que votem no a aquesta 
esmena, que en una reforma globalitzada voste ja sap 
quin va ser el sentít del nostre vot, i que a més en van 
tenir temps per poder explicar el caracter general de tot 
el que ha passat amb la reforma de l'Estatut, sinó que 
nosaltres ens mantenim amb el compromís global de tot 
el que ha suposat el pacte autonomic, i que deriva amb 
una reforma d'Estatut en concret, i aquesta és la que 
nosaltres assumim. 1 jo crec que a<;o, Sr. Miquel Pascual, 
voste no sé si ho entén o no ho entén, pero almenys si 
que no em podra retreure que no Ji ralli amb tota since
ritat. És un projecte conjunt que l'assumim amb tota la 
integritat, i que per tant no introduirem amb el nostre 
vot cap modificació a aquesta reforma de l'Estatut. 1 no 
entrarem en si aquest article sí o en aquest article no. 
Farem un plantejament de caracter global i conjunt per 
no fer un desdeny a cadascuna de les esmenes que s'ha
gin presentat, pero sí perque que di fixada la nostra 
posició des del primer moment en un debat general 
sobre tot el que suposa aquesta reforma de l'Estatut. 
Gracies. 
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EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. En torn de replica, el Sr. Pascual té 

la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo estic d'acord 
amb el Sr. Ppns quan diu que la nostra autonomia no neix 
l'any 1229. Es molt anterior, també hem estat emirat arab, 
de l'Imperi Bizantí quan la península no ho era, la cultura 
talaiotica, i totes aquestes coses. O sigui, nosaltres tenim una 
historia de tres o quatre mil anys. El nom d'Illes Balears 
pareix que té 2.700 anys, del segle VII abans de Crist. El que 
passa és que la seva intervenció em recorda quan voste va 
anar a Madrid i dia que venia d'un país "allende los mares", 
i que no volia xerrar el castelIa a Madrid. Aixo d'allende los 
mares no sé si és que voste hi ha estat conscientment, i ve 
aquí amb una consciencia que no és la nostra. No ho sé, no 
ho entenc; o és que voste ha caigut del cavalI com en Pau, 
i resulta que em fa un discurs que jo esperava que seria un 
altre portaveu del seu partit, i no seria voste, perque voste 
no sé si se n'ha donat compte que avui fa paraula de presi
dento Quantes vegades ha dit aquí voste paraula de presi
dent? Infinites, igualment que el Sr. Huguet: paraula del Sr. 
Aznar, paraula del Sr. González. No tocaran ni una coma 
d'aquest estatut, ni una coma, perque no tenen permís. 1 
aixo és la part trista d'aquest debat. 

1 efectivament, vull agafar una frase del Sr. Huguet, quan 
diu que nosaItres som nacionalitat historica, vulguin o no 
vulguin. La condició de nacionalitat historica es té. La tenim, 
encara que no aprovin avui aquesta esmena. El que passa és 
que vostes i vostes no l' exerceixen; aixo és la diferencia. EIs 
que l'exercim som els nacionalistes, els que no depenem de 
Madrid, els que no tenim presidents, que el nostre president 
és qualcú d'aquí, d'aquesta terra, no és qualcú de fora. Aixo 
és la diferencia, em compren? 

1 respecte al Sr. Huguet, vulI dir-li que amb aquesta inter
venció ha reconegut alIo de la paraula de president; perque 
ha dit que no aprovarien cap esmena. No n'aprovaran cap? 
tot el que varen aprovar dia 29 de gener del 1991 tots aquests 
senyors que són aquí, o els que eren als seus 1I0cs, quasi tots 
votaran que no avui. Per que? Perque eL seu president Sr. 
Aznar és molt important. Jo dins comissió Ii vaig dir al Sr. 
Hu~uet, que em deia que "hero d'aprovar aquesta reforma, 
p.ero no renunciam a res" em deia que després de le elec
Cl.On S generals, si guanyen tal vegada potser que després es 
~lscuteixi a Madrid la reforma que ara és aIla. Es possible. Jo 
h Va!g dir que m'agradaria molt que eU fos el president del 
~a;rtit Popular, o qualcú el aquí, perque així tal vegada ten-

nem qualque possibiLitat. Pero crec que DO, que el Sr. Az
Dar Comanda rnolt més que quaJsevol de tot5 vostes, i vostes 
esta n a les orelres. 1 aixo és la lIastima. 

a' ¿ra, entrant en més consideracions respecte del nomo Bé 

Qrxo de poble o pobles, no se osté el que diu ni un ni ('altre. 
Ue el pr 'd . . eSl ent del Consell Insular de Menorca dlgUl poble 

de les Illes Balears i renuncit a votar pobles de les Illes 
Balears, jo m'agradaria tenir n debat amb ell a Menorca. 
Sí, sí, el podem tenir quan vulgui; s'accepta el repte. A 
Menorca, perque som quatre illes, som quatre pobles, 
tenim la mateixa llengua, que és la llengua catalana, 
pero tenim modalitats distintes, tenim cultures distintes, 
els talaiots i les navetes, per exemples. Hi ha hagut perí
odes historics efectivament, l'any 1229 va venir el Rei en 
Jaume aquí, i va conquistar Mallorca, i Eivissa la va 
conquistar l'any 1235; i a Menorca va fer un tractat 
l'any 1231 i va ser després. Pero per que he dit aixo del 
Rei en Jaume? No és que sigui cap inexactitud historica. 
Quan hi havia una conquesta, es conqueria la capital, 
lIavors s'estenia la jurisdicció sobre tot el regne, encara 
que no estas conquerit. Aposta l'endema el Rei en jau
me es va titular Rei de Mallorques, entenent com a 
Mallorques tot el que eren les Illes Balears. Aleshores 
som aquí sempre centra listes contra nacionalistes, i 
punt. 

Respecte al nom, Sr. Pons, miri, l'Estatut del País 
Basc diu a l'article primer: "el poble basc, euskal herria, 
en expressió de la seva nacionalitat", voste que diu que 
no parla de nacionalitat, parla de nacionalitat. Catalu
nya: "Catalunya, com a nacionalitat". No diu "la Comu
nitat Autonoma de Catalunya", ni una paraula en tot 
l'Estatut; Catalunya, com a nacionalitat; i després hi ha 
la Generalitat, que és la institució amb que s'organitza 
políticament. "Andalusia, com a expressió de la seva 
identitat..", que es digui "Comunitat Autonoma d' Anda
lusia", així, seguit, no ha diu en tot l'Estatut. Nom 
d'Astúries? Principat d'Astúries, no Comunitat Auto
noma d'Astúries. Nom de Múrcia? No Comunitat Au
tonoma de Múrcia, Regne de Múrcia. Aragó? Aragó, 
com a expressió. Canaries? Canaries. Navarra? Navarra. 
Res de Comunitat Autonoma de Navarra, res de Comu
nitat Autonoma de Canaries. 

Pero el problema és que hi ha gent del seu partit, jo 
crec que vostes no ho volen, pero estan a les ordres, el 
problema és que estan a les ordres. Vostes no valen que 
aquí ens diguem clarament que som les Illes Balears, 
que tenim una historia, que som una nacionalitat, no, 
no: Comunitat Autonoma de no sé que. Que quedi clar, 
aixo de comunitat auto noma és molt important. 

Crec que no anam bé, pero bé, cadascú pensa el que 
vol i vota el que vol. Lamentablement avui assistim a 
una sessió on el qui aixequin el dit, que diu "u, dos, 
tres" no és cap d'aquesta cambra, sinó que és el Sr. 
Felipe Gonzalez i el Sr. Aznar, i punto 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Volen contrareplicar? El Sr. 
Pons té la paraula. 
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EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats . Sr. Pascual, 
recordi que l'Estatut a l'article 9 diu "EIs pobles de Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera" . Per tant als redactors de 
l'Estatut no ens va fer -jo vaig ser un deis que va contribuir 
modestament- por reconeixer a un lloc determinat la diver
sitat. Peró és que a l'hora de formar una assemblea legislati
va, és una coHectivitat la que forma un parlament que legisla 
per a tota una col·lectivitat. Per tant, una cosa esta recollida, 
i l'altra també. 

Allende los mares encara hi som, pero li vull recordar una 
cosa important. Quan hi va haver aquella famosa intervenció 
-perque no va passar desapercebuda, voste ho sap- hi havia 
una actitud molt més tancada que no ara; i afortunadament 
les coses han canviat: hem ampliat substancialment, estam a 
punt de fer-ho, el nivell competencial de la Comunitat Autó
noma de les Illes Balears. Aixo és la realitat, per moItes 
acusacions de servituds i vassallatges, i no sé quantes histori
es de submissió més contin des d'aquesta tribuna, la realitat 
és aquesta: que s'ha fet una reforma de l'Estatut i s'ha incre
mentat, s'incrementaran substancialment, les competencies, 
que és l'element real d'autogovern d'aquestes illes. 

1 per tant, el clima ha canviat, i d'aixo és del que se 
n'haurien de donar compte. el que no ha canviat és un dis
curs que a hores d'ara comenc;a a sonar, Sr. Miquel Pascual, 
bastant anacronic. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Pons. Més intervencions? El Sr. Huguet té 
la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats, 
som una comunitat histórica, i tots i cadascun de nos al tres té 
també la seva própia história. 1 voste, Sr. Miquel Pascual té 
també la seva história política, responsable d'un estatut amb 
una denominació i amb una redacció amb un govern que 
redacta aquest estatut, i del qual voste va ser membre desta
cat aquí, a les Illes Balears. 1 tota persona té dret a evoluci
onar, i a caure en un nacionalisme de nuevo cuño que voste 
ara intenta encarnar, la qual cosa em sembla perfecta. peró 
no es poden fer segons quins retrets, perque tots som benefi
ciaris i víctimes de la nostra historia personal. 

Un altre tema és que cree que, independentment del fet 
que hi ha bastants coses que serien discutibles, quan jo li he 
dit que en qualsevol cas accept aquest repte que voste des de 
la tribuna diu, és que el nostre estatut si té una característi
ca clara, és la constant definició que aquesta Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears és integrada per diferents 
territoris amb peculiaritats própies, amb obligació de fomen
tar aquestes diversitats, i per tant no renunciam a res, només 
faltaria. No renuncia m a res. Ja li han llegit, pero és que 
l'article 2 mateix diu: "El territori de la Comunitat Autóno-

ma de les Illes Balears és el format per les illes de Ma
llorca, Menorca, Eivissa, F ormentera .. . " i 1 'article 9 
l'acaben de llegir, i aquest és l'argument per jo que és 
valid per rebatre no les seves aspiracions, sí les seves 
expressions per fer la defensa de l'esmena que voste 
presenta quan diu "les institucions d'ayutogovern en 
compliment de les finalitats que li són propies, promou
ran la llibertat, la justícia, la iguaItat, el progrés socieco
nomic entre tots els ciutadans de les Illes Balears com a 
principis de la Constitució, així com la participació ... 
igualment inspiraran la funció del poder públic en el 
sentit de consolidar i desenvolupar les característiques 
de nacionalitat" repetesc: "les característiques de nacio
nalitat comunes deIs pobles", "deIs pobles", "de Mallor
ca, Menorca, Eivissa i Formentera, així com les peculia
ritats" un marc general, un marc particular, "de cadas
cuna d'elles com a vincle de solidaritat entre totes les 
illes". Més clar, aigua. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Es manté una esmena d'addició 
d 'un article amb el número 2 a la Proposició de llei, la 
945 del Grup PSM 1 EEM. Té la paraula per fer-ne la 
defensa el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. VoldrÍem aprofitar aquesta 
primera intervenció per també donar un poc la visió 
general que inspirara i que ha inspirat les nostres esme
nes, i que inspirara tot el debat en el dia d'avui. 

S'ha dit que aquesta reforma d'Estatut era una passa 
endavant. Qualque portaveu deIs grups polítics que la 
presenten s'ha atrevit a dir que fins i tot ens equiparava 
a les competencies de les nacionalitats historiques, de 
Catalunya, Galícia, País Base, fina aquí han arribat; i 
s'ha afirmat i s'afirma al pacte autonomic que amb 
aquest pacte autonómic i conseqüentment amb aquesta 
reforma d'estatut es tancava el procés autonómico Des 
del nostre punt de vista significa una passa endavant? 
Nosaltres consideram que és una passa endarrera, i no 
per les petites competencies que evidentment s'assumi
ran -hi ha títols competencials que d'aquí a uns minuts 
podrem analitzar-, sinó per una qüestió molt significati
va. El portaveu d'aquest grup que els parla, el Grup 
Parlamentari del PSM 1 EEM, que fa dos anys, el 29 de 
gener de l'any 1991, quan aquí es feia el mateix debat 
que es fa avui, que s'aprovava per majoria absoluta una 
reforma de l'Estatut, a aquella reforma el nostre grup hi 
va mantenir unes esmenes que va defensar en aquest 
plenari, basiques i irrenunciables per la nostra ideo logia. 
Avui, dos anys més tard, aquest grup parlamentari vota
ra a favor de tots els articles, a alguns deIs quals ens 
varem abstenir perque consideravem que atemptaven ... 

Aixo significa que avui donam per bo allo que fa dos 
anys consideravem insuficient. En teoria el Grup Parla-

--
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ntarí que més reivindicacions fa , el que més aspira a cotes 
~n~utogovern, aV"ui en día rebaJ.xa els seus plantejaments, es 

nforroaria que aguest parlament aVl.li ratificas la reforma 
~~ I'any 1991. 1 aixo és una passa enrera considerable, per
que -i ara vull ~gafar el fU ~o be interv,engut al debat anteri
or perque vohem fer-bo dms una esmena nostra, per poder 
donar lIoc a -replicar als altres portaveus- ev,identment que 
una nació és una suma de moltes de coses. Es una cultura, 
una historia, uns costums, una geografía, una economia, pero 
basicament és la voluntat popular del poble de la nació, i la 
voluntat deis representants d'aquest poble, la voluntat de tots 
vostes. 

Si vostes volen, serem una nació; si vostes no valen, 
només serem una província. D'aquí que siguin importants 
les denominacions. Comunitat Autonoma, jo estic d'acord 
amb el Sr. Pascual -i d'aquí que haguem mantengut aquesta 
es mena- que implica dependencia. I encara més, més enda
vant veurem que implica submissió, i aixo ho veurem més 
endavant. I evidentment es pot magnificar la historia, pero 
també es pot simplificar. Jo crec que no hem de caure en 
cap de les dues coses, encara que tots sabem que el Sr. Pons 
estava convidat al dinar amb el Rei en jaume, i degué menjar 
pa i alls també. És a dir, es va decidir amb un dinar la con
questa de Mallorca; aixo són simplificacions historiques. 

Tornant, pero, al fil conductor, i aprofitant aquesta pri
mera intervenció: que passa amb aquesta reforma d'estatut 
que debatem avui?, que passa amb tot aquest pacte autono
mic? Dos representants, del Partit Popular i del PSOE -no 
diré els noms, pero diuen que les seves inicials són FG i JA, 
són cridats a Madrid, gojosos van i recullen un text de re
forma, el que avui tenim aquí, i reben dues instruccions: 
primera, "heu d'aprovar aixo, i no en podeu tocar ni una 
coma 11 -més endavant veurem incorreccions que tenia el 
nostre el nostre estatut, incorreccions d'una petita paraula. 
Ni aixo es pot rectificar-; segon, ho heu d'aprovar abans de 
dia primer d'abril. Fins aquí compliran el vassallatge. 

Pero queda una qüestió pendent, i no s'ha dit, pero no
saltres suposam que també hi ha una instrucció concreta: 
Que passa amb 1 'estatut aprovat el gener de J'anyl1 1991? 
Sera possible que aquesta reforma aprovada més dos anys 
més tard passi per damunt aquella reforma e1'estatut que 
dorm dins el calaix elel Sr. Felix PonS, president del Congrés 
dels Diputats? Qui té autoritat per tramitar Plimer o segon 
aquesta reforma d'estatut, el Congrés deis Diputats, o des 
d'aquí s'haura de donar una ordl'e perqllc aquesta passi 
davant? Nosaltres aquí empla~am aguest parlament, i em
pla~am el president -si un cas Olés tard li tornaré recordru'
qll~ per dignitat d'aquesta cambra, per coherencia política 
f~Cl valer aqll,ella reforma. I si aquí se'ns consulta dlgui que 
1u. ha un text en tramitació fa dos anys presentat, i que és 
~:llner qu.e aquesta reforma; j que es tramiti al Congrés deis 

Iputats aquella reforma aprovada per majoría absoluta en 
~qLlest ~arlament. Aquesta és W1a güestió fonámentaJ sobre 
a qual lllsistirem. tates les vegacles que fad falta. 

Per tant, d'acord amb el Sr. Pascual, tendrem més 
ocasions d'insistir i d'analitzar aquesta reforma, pero les 
Illes Balears implica un nom propi que no té una de
pendencia política. En aquests moments ja no som ni 
comunitat autonoma, som la CAIB. Que es aixo de 
CAIB que figura al 90% de papers que ens transmet el 
Govern de les Illes Balears? Per tant, mantenim aquesta 
esmena, i a continuació tendrem més ocasions d'analit
zar en profunditat aquesta reforma. Gracies, Sra. Presi
denta. 

(La Sra. Vicepresidenta Primera ha substituií el Sr. 
President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampol. Grups que vulguin inter
venir? Pel Grup Parlamentari MIXT té la paraula el Sr. 
Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. 
Surt aquí a rallar, a dalt d'aquesta tribuna, perque a 
diferencia del que ha dit un portaveu d'un grup polític 
fa una estona, amb un tema d'aquesta importancia com 
el que avui es tracta aquí, no venim -i n'estam conven
~uts, a més- a perdre el temps, sinó que venim a posar 
davant d'aquesta cambra una serie d'opinions en con
traposició fonamentalment a una opinió, a unes decisi
ons que sembla que ja s'han pres -sembla no, estam segurs-
a una altra banda, a una taula, davant d'un cafe o d'un 

anís de Chinchón, perque aixo es deu fer a Madrid. 

Per tant, pel que fa a l'esmena que es presenta per 
part del grup PSM 1 EEM, ham de dir que el nostre 
grup evidentment li donara suport, igual que donara 
suport a totes les que ha presentat el Grup PSM I EEM, 
perque creim que el que aquí es posa en joc és una 
cosa molt important. Crec que les disquisicions que 
s'han fet sobre el tema nacionalitat, el tema nació, aquí 
s'ha dit fa un moment que hi ha una serie d'elements 
que determinen i que integren una nacionalitat, i evi
dentment aquesta situació geografica que determina tots 
aquests elements que configuren una nacionalitat, el que 
se'n deriva d'a~o és una nació, agradi o no agradi, pero 
és am. Per tant, res de comunitat autonoma, ni pro
víncia, com es deia abans, que ve a ser més manco una 
derivació o un canvi semantic de la paraula província 
per la de comunitat autonoma, perque ara somos el 
Estado de las comunidades. 

Evidentment, si el que realment volem és accedir a 
un autogovern, hem de tenir molt determinada aquesta 
qüestió, ho ham de tenir molt clar, i estic segur que hi 
ha molts de membres deIs dos grups majoritaris que avui 
són aquí practicament d'acord en tot, que ho pensen 
així; el que passa és que després, com ja s'ha dit, quan 
venen els ordre de fora, s'ha de fer el que ve d'alla, 
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perque aixo és el que diferencia unes forces polítiques cen
tralistes i altres que no ho són, que no tenen una dependen
cia jerarquica des de Madrid. Pero hi ha també una qüestió 
important, que ha sortit moltes vegades aquí, i que membres 
del Govern, especialment el conseller d'Economia i Hisenda, 
ha fet esment dalt d'aquesta tribuna moltes vegades que 
situacions que es produeixen actualment determinen també 
com un element més aquesta situació, o determinen molt 
més aquesta configuració de nacionalitat, i s'ha dit moltes 
vegades. En aquest sentit són elements de caracter negatiu 
que fan que es produeixi aquest rebuig, i que davant d'a~o 
també sigui un element més que conforma aquest caracter 
nacional, que és fonamentalment la marginació economica 
a la qual se'ns ha sotmes des de Madrid moltíssimes vegades. 
I a~o no ho dic jo, a~o ho han dit membres del Govern que 
avui el grup polític que el sustenta, en canvi, vol aprovar un 
tipus de reforma de l'Estatut que no ajudara en res a resol
dre aquesta situació de marginació economica amb el que 
ens han de donar, no evidentment amb el que ens prenen. 
Perque d'a($o em sembla que tenim dades suficients i s'ha 
donat moltíssimes vegades. 

Per tant el que avui es consagrara aquí amb aquesta 
reforma de l'Estatut, i fonamentalment ja amb aquest article 
primer amb la qüestió de la denominació de Comunitat 
Autonoma, o la denominació que hauria de ser, que és la 
d'Illes Balears, amb la qual estam totalment d'acord, evi
dentment a($o no sera res més que una configuració més per 
ajudar a manten ir aquest caracter, aquest tracte residual que 
es dóna al poble d'aquestes illes. Per tant, em sembla que el 
tema esta claríssim, també ho va dir: Ilnosaltres no volem 
pagar la televisió d' Andalusia 11, a~o es va dir no fa massa 
dies per part d'un membre del Govern. I evidentment, no 
volem pagar la televisió d'Andalusia, no volem pagar l'Ave, 
i no volem pagar una serie de qüestions, i a~o moltes vega
des té un lligam i té unes connotacions que es reflecteixen 
amb les expressions semantiques que es recullen en docu
ments tan importants com és la constitució, la llei de lleis de 
la nostra nacionalitat, de les Illes Balears. Evidentment, que 
estigui escrit d'una manera o estigui escrit d'una altra, és 
determinant també a l'hora de poder tenir un determinat 
tracte o tenir-ne un altre. 1 a($o és una qüestió que s'ha 
demostrat i que esta claríssim que és així. Per tant, per tot 
el que he dit, només repetir que donarem suport a aquestes 
esmenes presentades pel Grup PSM I EEM. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel grup Parlamentari SOCIALISTA 
té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, Sr. Sampol, 
vull manifestar-li el mateix respecte que he manifestat al Sr. 
Pascual. Crec que voste sent profundament les afirmacions 
que fa, esta conven($ut que defensa una bona causa, i que la 
defensa amb els mitjans adients; pero crec que es poden 
introduir bastats de matisos, matisos importants, a les afirma-

cions que voste ha fet. Comencem per un, podríem 
comen<;ar per un altre: tema de poble o pobles. Mid, si 
aquesta cambra fos la representació d'elements de tipus 
territorial, de comunitats diferenciades, les tensions que 
es viurien aquí dins serien molt més grosses. EIs estats 
moderns es construeixen sobre repúbliques o monarqui
es parlamentaries de ciutadans, no de representacions de 
territoris etnics. 1 si no, ja en tenen ocasió de veure que 
passa quan es va cap a una representació etnico-territo
rial. Mentre Bosnia podia ser una república de ciuta
dans, era una cosa. En el moment que siguin territoris 
diferenciats, evidentment les tensions serien majors. Per 
tant aixo de l'Estatut posar Ilpoble ll a l'element 
coHectiu és un matÍs semantic molt important, respec
tant -com ha recordat molt bé el Sr. Huguet- que hi ha 
un altre articIe on les característiques de cada poble de 
tipus cultural, de tipus historic, s'han de fomentar. Pero 
no fomentem que dins aquesta cambra cadascú ve des de 
la seva illa a representar una illa que es pot confrontar 
amb les altres, perque aixo no duraria vint-i-quatre 
hores. Per tant, l'Estatut sera molt 
petit, sera imperfecte, tots ho sabem, pero esta fet amb 
bastant de coneixement. 

Voste diu que una nació es defineix per la voluntat 
de ser nació. Si aixo ho aplicam a les Illes Balears, Sr. 
Sampol, crec que quedaria prou ciar que les Illes Balears 
seran mol tes coses, pero no precisament una nació, 
perque si sotmetéssim a consulta popular la vinculació 
amb els Palsos Catalans, resultat cantat; si sotmetéssim 
a votació popular fins i tot una cosa com és un element 
científic, com la llengua, potser que ens trobassim amb 
una situació lIa la valenciana ll que ni voste, ni jo, ni 
ningú que té coneixement -i el tenim tots- d'aquesta 
cambra vol. Per tant, el voluntarisme no funciona. Si les 
Illes haguessin estat consultades sobre si volien formar 
totes una nacionalitat amb capital Palma de Mallorca, 
m'agradaria saber devers Menorca, devers Eivissa i de
vers Formentera que haguessin opinat; si precisament és 
perque estam dins un marc ampli, dins un marc de 
1 'Estat, varem redactar un estatut amb moltíssimes 
dificultats, sempre amb el perill que no ens passas com 
amb l'estatut de la segona república, que Menorca es va 
despenjar, i no varen tenir un estatut d'Eivissa i For
mentera, no en varen tenir cap. 

Per tant, les coses tenen una solidesa molt més grossa 
del que a vegades aquí alegrement s 'afirma. Nosaltres 
no volem ser una província. No ho somo Bé, ho som, 
pero de la província practicament ja ningú no se'n 
recorda. Som una comunitat autonoma que té un legis
latiu, un executiu, un tribunal superior de justícia, unes 
competencies ara ampliades d'una manera substancial. 
I evidentment la historia ens la podem posar per capell 
quan vulguem, pero al dinar del Rei en Jaume jo no hi 
era; pero jo he llegit la crónica, i fins i tot hi ha una 
pintura mural, cosa excepcional, hi ha poques coses del 
segle XIII que es puguin recordar d'una manera visual. 
Per tant és un fet histórico Jo crec que és un fet historic 
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. Jortanússim, pero que es decidís afora i a un dinar on 
JfllI . l·' f· d· gur que havla corregut e VI -perq ue no es eten · lDars 
se nse un bon vi , quan un era Réi- aixó no lleva que nosaltres 
S~gue.rn una nadonalitat histórica. Per tant ajxó d'avui ve 
~10 1 t bé, perque el fet que ajxo s'hagi acordat a Madrid, com 
si s hagués acordat enmig de la mar, és igual. La qüestió 
substancial és que tendrem una reforma d'Estatut, la tenim, 
que significa una ampliació competencial. Una cosa que 
s'havia somniat: l'educació arribara; és un procés lent, pero 
arribara, el final esta cantat; és una cosa per la qual s'havia 
sospirat i que pareixia que mai havia d'arribar. 1 aixo és el 
substancial, i és per aixo que nosaltres sortim aquí amb una 
posició perfectament definida. 

Que no ens ham de dir CAIB? Escolti, i quantes vegades 
voste no haura dit la ONU? 1 que passa, que té una deno
minació despectiva la comunitat mundial? No. En definitiva, 
CAIB és una de tan tes sigles que proliferen per simplificar 
les denominacions, i per tant jo crec que no hem de veure 
cap fantasma, cap ni un. 1 no hem de fer exaltacions de coses 
que són perfectament reversibles. Dret a l'autodeterminació, 
que s'ha dit tan tes vegades, i que nosaltres som una naciona
litat, i que ens hauríem d'autodeteminar? Hi ha autodeter
minacions, Sr. Sampol, que voste estic segur que rebutjaria 
profundament, fetes amb les armes amb la ma i de manera 
massiva. recordi els Estats Confederats d' America, del Sr. 
Jefferson Davis: mig Estats Units en peu de guerra per de
fensar, entre d'altres coses, el dret a l'esclavitud, i s'hi varen 
haver d'aferrar fort, perque ni la segona guerra mundial ni 
la primera causaren tantes baixes com aquesta autodetermi
nació esclavista. Per tant, tot és relatiu. Jo no tenc les idees 
molt clares. Jo esper que voste tampoc no les hi tengui des
prés de certes reflexions. 

Ordres de fora? Sap que ens n'han vengudes d'ordres de 
fora. Si fins i tot el nostre destí de pertanyer als Paisos 
Catalans es va decidir a un sopar, crec que era a Tarragona, 
si no record malament. 1 no ens ha anat tan malament. Solu
cions exteriors? El final del Regne de Mallorca es va decidir 
fora d'aquí. Va acabar a la batalla de Llucmajor, pero estava 
cantat. El Decret de Nova Planta es va decidir afora? D'a
cord, pero és que l'ordre de rendició que va donar l'Arxiduc 
CarIes als mallorquins -per cert, la va donar en castella
també la va enviar des de fora. No es cregui que aquí es 
decideixen moltes coses. El final ae l'absolutisme és una 
solució que ve de fora, el liberalisme, la generalització del 
sistema escolar, la república, la guerra civil, el franquisme ... :rot aixó no s ha decidit aquí. Nosaltres som un petit raeó 
msuJar que elS corrents histories ens afecten perque els po
der~ -eOrn va dir el S1". Braudel que Uegeix amb tant d'in
teres el Sr. Valentí Valenciano- la historia al Mediterrani es 
fa en el continent i a les penínsules, no es fa a .les iUes. No
saltres som unes illes, i petites. Peró avui aquesta decisió que 
:( u~.ta dec!sió que s'ha pres a fora, no dubti que é~ positiva, 

t ,gn~flca mes autogovern per a les Illes Balears mes compe
enc¡es. 

EL SR. PRESIDENT: 

= 

Moltes gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari PP
UM té la paraula el Sr. Ruguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sra. Presidenta. només vull agafar 
una frase del Sr. Sampol, al qual li agraesc que l'hagi 
pronunciada, quan ell ha dit textualment -i si m'equivoc 
m'ha de corregir, pero ja almenys he entes que voste 
deia- "donar per bo alIo que fa dos anys considerava 
insuficient". Cree que a partir d'aquí ha fonamentat 
voste una serie d'esmenes. Per tant, aixo significa que 
voste també ha evolucionat amb aquests dos anys, i no 
s'ha tancat en banda a una reforma que fa dos anys 
voste i nosaltres li varem donar suporto Per tant, nosal
tres donam per bo el de fa dos anys, i no hi renunciam. 
Pero el factible, el possible avui és aquesta reforma 
d 'Estatut que aquí plantejam. Amb el mateix argument 
que fa voste. Tal vegada han evolucionat massa, tal 
vegada han hagut de cedir massa; peró era el que ja li 
vaig manifestar en la presa en consideració: era el pos
sible. 1 val més omplir aquesta comunitat autónoma -
que els ciutadans ens ho agrairan- del possible, que no 
mantenir l'impossible, i que aquí no quedi res, i ens 
quedem despenjats. 

Per tant estam, almenys m'ha d'admetre, en igualtat 
de condicions, de dir que feim un exercici de la més alta 
i noble responsabilitat que pertoca a tots i cadascun deIs 
parlamentaris d'aquesta cambra. El que sí ja m'ha des
pistat totalment és que aquí puguem decidir si som una 
nació o no som una nació. Voste coneix la Constitució, 
no? No en parla, de nacions i regions; parla de naciona
litats i nació única. Per tant, jo no crec que voste aquí 
pugui definir que siguem una nació. No dic que la 
il·lusió, l'aspiració no ho sigui, pero crec que queda ben 
cIar alla on diu " . .i reconeixer i garantir el dret a l'au
tonomia de les nacionalitats i de les regions que integren 
l'Estat espanyol". "Nacionalitats", no "les nacions". Per 
tant, jo crec que a~o deu haver estat una equivocació, en 
no ser -i si és així, em trec el capell, encara que no 
endugui mai- que voste aplica i fa factible el seu jura
ment o la seva promesa, que diu "sense renunciar al dret 
de l'autodeterminació. 

Si el seu projecte final és l'autodeterminació, és a 
dir, quedar excIosos del que el Sr. Forcades diu el Regne 
d'Espanya, efectivament aquesta decisió la pot prendre. 
Si no, aquesta promesa tampoc no té sentit. Voste que 
entén per autodeterminació, a~o és el primer que ens 
ha de dir. Si autodeterminació és omplir al maxim de 
continguts la nostra autonomia en tot el seu desenvolu
pament del Títol VIII de la Constitució, en aquesta 
banda hi estarem d'acord. Si entén per autodetermina
ció el que desgraciadament es veu ara als pobles que 
volen caminar cap a l'autodeterminació, també s'ha de 
dir cIar. Si no, no podem la nació de les Illes Balears. 
No ho podem ser de cap de les maneres. Potser, i deim, 
que el tema de nacionalitat historica no ens el dóna ni 
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ens el lleva ningú; ho som, per dret propio Pero una altra 
cosa és el sentit amb que voste ha fet aquesta afirmació tan 
segura d'ella mateixa, que nosaltres aquÍ podem decidir amb 
una votació si aquest poble de les Illes Balears és o no és 
una nació. O tenim els conceptes equivocats. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Huguet. En tom de replica té la pa
raula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Com és ja habitual, en tots els 
temes que discrepam un poc respecte a la construcció del 
nostre autogovern es solen fer aHusions a holocaustes llu
nyans, quan aquÍ jo crec que sempre s'ha duit una practica 
no només de respecte a la democracia, a la pau, sinó fins i 
tot -encara que alguns de nosaltres no la votassim- a la Cons
titució. Estam dins un debat que es mou estrietament dins 
l'imbit constitucional. A partir d 'aquí, i ja surt a camí de 
possibles intervencions d'algun portaveu que ens sol inter
peHar amb aquesta manera, pero a pesar del que die, sortira. 
1 també quan s'aHudeix al poble o pobles de les Illes, bé lIés 
que si nosaltres alimentam una dinamiea, aquÍ pot ser un 
desastre perque hi haura una confrontació entre illes ll

• No, 
Sr. Pons, el desastre.1a confrontació entre illes es produira si 
una de les Illes intenta imposar a les altres determinades 
maneres de ser. 1 la confrontació hi és, diguem pobles o no 
pobles. Ahir mate ix quan es va fer una al'lusió -per cert, 
d'un portaveu seu- que aquí tal vegada es necessitaria una 
votació per illes, perque es tocaya la LIei de consells insulars, 
etcetera, hi va haver uns moviments per alla, i hi havia gent 
que demanava votacions per illes. Almanco era el que nosal
tres des d'aquÍ varem percebre. 

És a dir, que el sentiment d'insularitat hi és, i el que no 
hem de fer és amagar-lo, sinó que aixo pot ser positiu. El 
sentiment de pertanyer a una coHectivitat és el que fa avan
<;ar els pobles. Les nacions que van endavant no són les que 
potencien l'individualisme de cadascun deis seus individus, 
sinó que els impliquen amb un projecte coHectiu. 1 aixo és 
positiu i és el que nosaltres volem fomentar, no amb un punt 
de vista de tancar-nos dins nosaltres mateixos en aquests 
petites illes -i jo afegiria lIi resignades ll illes- sinó d'inplicar
los en un projecte de construcció europea, de ser ciutadans 
del món, pero a partir del reconeixement de la nostra propia 
essencia, de la propia nació. 

1 evidentment que si hi hagués un referendum no seríem 
una nació, Sr. Pons. Voste sap més historia que jo, i sap 
perfectament els anys de submissió, de dir-nos que som la 
nación española, una unidad de destino en lo universal, i que 
hem d'estar orgullosos de ser espanyols, i tenim uns mitjans 
de comunicació que diariament ens diuen que aquí només 
hi ha una nació, que és l'espanyola. 1 que vol, Sr. Pons? 1 
per aixo ha mort la nostra nació, si és que qualque día ha 
existit? Aquí hi ha cinc diputats que creuen que sÍ. No 
senyor, una nació existeix mentre dins el poble hi ha consci-

encia de la nació. 1 aquesta consciencia hi és aquí, com 
a mínimo 1 mentre hi hagi diputats aquí que creguin 
que som una nació , o que formam part d'una nació. 
aquesta nació existira. Una nació mor, quan mor la 
consciencia de ser nació. 1 evidentment l'autodetermina
ció és un fet que es produeix cada dia. Avui ens auto de
terminam, en un sentit negatiu per a nosaltres de res
tringir les nostres llibertats, per vostes avancen. 

1 no ha de confondre, Sr. Huguet autodeterminació 
amb independencia. Jo duc dos anys i aquí, i voste en 
du més de deu. Jo li hauré de donar m<;ons de política? 
Autodeterminar-se pot significar renunciar a la sobirania 
política en un moment determinat i fer pactes, coalici
ons amb altres nacions per formar estructures estatals 
artificials. 

És a dir, una nació és molt més complexo Per favor, 
no confongui autodeterminació amb independencia. Jo 
més tard, si un cas, perque moltes de vegades des d'a
quest banc em diuen que defineixi el nostre projecte 
político Tal vegada tendrem ocasió de parlar-ne, perque 
ara ja acab el temps. Pero, per favor, no entrin en 
aquesta dinamica. 1 evidentment el fet de ser nació no 
implica tenir estat. En aquest moment hi ha en el món 
nacions que no tenen estat propi, i ningú no els nega 
aquest status. Són nacions per elles mateixes i perque ho 
volen ser. Jo crec que aquests són els conceptes que tal 
vegada tendrem més ocasió d'incidir-hi alllarg d'aquest 
debat d'avui, que pot ser molt positiu per clarificar les 
distintes postures. 

Sr. Pons, voste és un historiador, i evidentment hi ha 
una cronica d'aquell famós dinar, fins i tot hi ha murals. 
Possiblement no passara a la historia, no s'haura escrit 
la cronica ni s'haura pintat cap mural del dinar on, 
després d'un bon vi, es va aprovar aquesta reforma de 
l'Estatut. Gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Contrareplica, intervencions? 
Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. D'aquest 
dinar on es va decidir l'Estatut no s'escriura cap croni
ca, perque després del dinar de Tarragona el que hi va 
haver va ser va ser una invasió militar, i unes matances 
considerables. Per tant, nosaltres afortunadament aques
ta historia no la volem escriure. 1 per tant, tenir unes 
referencies historiques clares em permet sortir immedia
tament a camí. 

Nosaltres feim una reforma d'Estatut, ha recordin. 
L'ampliam, aquí no retallam, ampliam l'Estatut. Vostes 

--
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len una altra via, volen una confrontació o un debat entre 
CO munitat Autonoma i Estat Cel1tral. Creim que aiXQ no és 
~s i tiu. Volen introc1uil' tata una serie de modificacions di! s 

Pquest estatut que no creim positius. Jo he d it que les llles 
~alears. pel~que funcionin bé com a estru~tura pol!ti.co: 
administrativa, han de ser una esh-lIctura de cwtadans, I aqUl 
'0 em sent no representant de Mallorca -ja tene el Sr. Marí 
~la clavant, responsable de cultura d 'EivJssa-, em preocupa 
tant qualsevol eelifiei historie del meu petit poble com de 
l'iBa cl'Eivissa, perque és la meya obligació. Nosaltres venim 
aquí a aixo. No podem tenir criteris territorials, i l'Estatut 
no pot consagrar aixo, perque aixo duria prest o tard, molt 
més aviat del que vostes es pensen, a la destrucció de l'es
tructura político-administrativa de la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears. 

Aquestes clausules que hi ha a l'Estatut, que en determi
nats temes han de ser computats separadament per illes, 
varen ser concessions que cada vegada resultes més anacro
niques, a una situació que hi havia de temor -i jo l'he viscuda 
perque vaig formar part de la Comissió deIs onze- que hi 
hagués una temptativa d'ionstaurar, via Comunitat Autono
ma, un centralisme dirigit des de Mallorca, des de Palma 
concretament; i es varen fer una serie de clausules de salva
guarda per obtenir l'assentiment necessari deIs ciutadans de 
les illes de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. 1 realment, 
vist amb la perspectiva historica, aixo va permetre salvar 
aquest obstacle, pero crec que cada vegada tenim més clar 
que són clausules fruit d'una situació historica que si avui, 
amb la maduresa i experiencia que tenim aquí, haguéssim 
de redactar l'Estatut serien absolutament innecessaries, pe
rque mai no han impedit que en aquesta cambra es votas per 
formacions polítiques. Perque el dia que es votas per illes, 
aquesta comunitat auto noma hauria deixat d'existir. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. El Sr. Huguet té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Sampol, jo no he cridat mal temps ni he tret exemples de 
sang i foc, ni separatisme ni aquestes coses. No miri cap aquí 
quan ralli d'a<;o. Altres que tenen molts més coneixements 
~istorics han fet altres referencies. Jo l'únic que li he dit, i 
h respect profundament, és que la seva esmena si es fona
menta en la coherencia de la seva promesa, jo l'entenc enca
ra que no la comparteixi. 1 la matisació que voste em fa 
entre l'autodeteminació d'un poble i la independencia d'un 
poble no 1 he vista. Jo esperava aquesta lli<;ó, perque humil
~e~~t accept tates les 1li~ons, venguin d'alla on venguin. 

el o la defin'ic:ió d 'autodeterminació és quan un poble per 
en mate' IX ' 1 d' .'" l' d . li ,s exc ou . una orgamtzaclO mes genera ltza a -Jo 

P~c1re passar treballs sobre aquest tema- i vol fer el seu 
call1l' o be' Ita h f ., d ' d 'el' , una va . a et alXO, espres eCI elX pactar, 
convenir . . f ' . ' ajuntar-se amb altres naClOns per er un caml 
COI1Junl més ample. Pero a<;o també ho ha elecidit la nació 

espanyola envers europa. Que és, que aquí ens hem 
d'autoeleterminar totes les comunitats autonomes, i una 
volta estem autodeterminades, després ens asseim a una 
taula per tornar fer un poder més ampli el'homogeneit
zació política de cara a l'exterior? Aquesta és la dife
rencia. 

Per tant, la consciencia de poble de les Illes Balears 
crec que hi és des del moment que hi ha consciencia de 
poble de Menorca, de poble Mallorca, de poble d'Eivissa 
i Formentera; i que si alguna cosa positiva -i han ele 
celebrar tots els diputats- ha tingut aquesta eambra és 
que les diferencies territorials, que n'hi havia, més ele 
les que ens pensavem, aquí dins amb la formació ele 
grups polítics s'han llimat aquestes diferencies territori
als sense que ningú renuncil a pertanyer a una iBa o a 
una altra. i el debat es fa de earacter més generalitzat; 
i efectivament l'Estatut -eom dirien els missers- ad ca u
telam fa que hi hagi una serie de clausules que evitin 
que hi pugui haver una eonfrontació territorial, en el 
sentit d'uns contra uns altres, que avui tal vegaela seria 
innecessaria; fruit del fet que aquesta autonomia al
menys -per no dir que faig propaganela de cap aquí- en 
aquest camp ha servit de molt al poble ele les Illes Bale
ars. 1 cree que a<;o és el que importa. 

1 la consciencia ele poble, a mi m'ha ele permetre que 
tal vegaela eliserepem. Tal vegada no: discrepam amb el 
moelel que voste té, o el que nosaltres tenim. Pero cons
ciencia de pertanyer a una coHectivitat i a una Comuni
tat Autonoma de les Illes Balears, amb totes les seves 
virtuts, amb tots els seus defectes, amb tota la seva his
toria, amb tota la seva cultura i amb assumir la seva 
propia llengua, la tenc almenys tant com la pugui tenir 
qualsevol altre diputat el'aquesta cambra, es eligui d'un 
partit o es digui d'un altre. El model tal vegaela és elife
rent, sense cap dubte. 1 aixo és un debat ele profunelitat 
i de conceptes. Aposta per a<;o crec que en el cas ele 
l'EEM-PSM vostes han evolucionat historicament des 
d'unes postures fins arribar avui a una postura molt més 
assenyaela. D'aquí que voste digui i manifesti textual
ment que amb el que consielerava insuficient fa elos anys, 
avui es conforma. Perque té un concepte ele dir Ilval 
més tenir aixo que jo abans consielerava insuficient, que 
no ten ir no-res o mantenir-me en els meus plantejament 
ele fa elos anys. 

Aquest mateix benefici també el volem aplicar per 
nosaltres. Per tant em cregui, Sr. Sampol, i més envant 
tindrem temps de fer tot el relat historic sobre com ha 
anat la reforma, supos, de l'Estatut que aquí avui es fa 
un acte de sobirania, per elir-ho de qualque manera, elel 
poble ele les Illes Balears, que a través deIs seu s legítims 
representants decieliran una cosa o una altra. 1 tota la 
resta, ordres o contraordres, són joes florals; sobretot, 
com ja li vaig manifestar, en el cas del nostre partit, on 
tindré ocasió de demostrar que eles del 1987 han vingut 
reclamant i proposant que el que feim avui aquí fos 
possible. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Huguet. Es manté també una esmena d'addi
ció d'un article amb el número 3 a la Proposició de llei, la 
número 946, del Grup PSM 1 EEM. Per fer-ne la defensa té 
la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Abans voldria explicar també per 
que només hem fet algunes esmenes d'addició molt puntua
lÍssimes. A nosaltres ens va inspirar una filosofia, i era que 
volÍem canviar, encara que fos una coma, d'aquest projecte 
d 'Estatut, perque si el present~\Vem exactament igual, una 
votació negativa no implicas la retirada del que esta en tra
mitació al Congrés deis Diputats. Per tant, férem tres o 
quatre esmenes testimonials que modifiquen la reforma apro
vada I'any 1991, i una de les que elegírem va ser aquesta 
perque introdueix dos conceptes que per a nosaltres són 
basics. Ens referim als punts 2 i 3 d'aquest article 3. 

El 2 diu que la normalització de la llengua catalana sera 
un objectiu deis poders públics autonomics i un deure de tots 
els altres poders públics amb seu a les mes Balears. Nosaltres 
aquí creim que la intencionalitat és ben clara, i és que no 
només s'ha d'implicar 1'administració autonomica, el Govern 
balear, consells, ajuntaments, sinó que fins i tot l'Administra
ció periferica de 1'Estat esta obligada a contribuir al procés 
de recuperació de l'ús del catala a les mes Balears. 

El punt 3 també és una qüestió molt política: El Govern 
de les Illes Balears establira convenis de cooperació i de 
relació escaients amb tots els territoris de parla catalana per 
tal de salvaguardar el patrimoni lingüístic comú. No pot ser 
més mesurada aquesta redacció, i creim que des de la visita 
del president Pujol, pareix que s'ha manifestat la voluntat 
d'establir relacions, basicament en els aspectes lingüístics i 
culturals entre les dues comunitats autonomes, una cosa que 
la societat civil fa, a través de la fundació Llull, alla on ja 
Catalunya, el País Valencia i les Illes Balears col·laboren, i 
en el qual creim que hi hauria d'haver un mandat estatutari. 
Entenem que aixo és vital. Com deia el Sr. Pons, som una 
comunitat petita, 700.000 habitants, que per ella tota sola 
difícilment podra preservar un idioma, una cultura, en un 
context informatiu europeu i mundial que fa que cada dia 
pressiona més sobre les llengües minoritaries, d'aquí que és 
necessari unir esfor~os; la unió fa la for~a. 

1 amb aquesta primera intervenció, sense que hi vegin 
més implicacions polítiques, amb aquest esperit estrictament 
cultural, no sé si els bastara, defensam aquesta esmena, i que 
és una llastima que avui en dia que les coses han evolucionat 
bastant després de deu anys, que han comen~at a caure 
alguns tabús de substitució de possibles centralismes per uns 
altres, ja seria possible aquesta incorporació a l'Estatut. Una 
altra vegada sera, i a veure com es justifiquen. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Torns a favor o en contra? El 
Sr. Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Molt breu, Sr. President. Sr. Sampol, estam absolu
tament d'acord amb aquesta esmena. La votarem en 
contra senzillament perque ja és a l'Estatut. Li recoman 
la lectura de l'article 14 i la disposició addicional segona. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Més intervencions? No hi ha 
més intervencions. 

Es manté també una esmena d'addieíó d'un article 
amb el número 6 a la Proposició de llei, l'esmena 769 
del Grup Parlamentari MIXT. Per fer-ne la defensa té 
la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Defensaré 
conjuntament, Sr. President,1'esmena 769 i 770, perque 
tenen el mateix sentit. Una és a l'article 6 i 1'altra és a 
1 'article 7 del text vigent de 1'Estatut. O sia, són es menes 
d'addició que varen ser aprovades en el gener del 1991. 
L'objecte d'aquestes esmenes és la supressió de l'adjec
tiu 11 especial 11 a l'expressió "Dret Civil de les mes Bale
ars". 

Per aixo jo tenc un argument molt faeíl. A més que 
ja es va aprovar, i que avui votaran en contra; no tan 
sois s'ha aprovat aixo d'eliminar la paraula 11 especial 11 

pel Partit Popular, que avui votara en contra, sinó tam
bé pel Partit Socialista; o sigui, per unanimitat d'aquesta 
cambra quan es va aprovar la Llei 8/1990, de dia 28 de 
juny, sobre la compilació de Dret Civil de les Illes Bale
ars. D'aquesta llei de compilació jo llegiré un paragraf 
de l'exposició de motius, que diu el següent: "s'ha de 
parlar simplement de compilació del Dret Civil de Bale
ars. Avui en dia, després de 1'entrada en vigor de la 
Constitució, els drets civils de les diferents regions o 
nacionalitats no suposen un dret constituit per normes 
d'excepció en front de les del Codi Civil, sinó senzilla
ment un dret diferent. Són el dret comú que té vigencia 
prioritaria a les respectives circumscripcions territorials. 
Així s'ha posat de relleu amb la doctrina i amb les 
conclusions del Congrés nacional de jurisconsults espa
nyols sobre els drets civils territorials a la Constitució, 
que va tenir lloc a Saragossa a finals d'octubre del 1981. 

Per tant, poques coses he d'afegir a aquest paragraf 
aprovat per unanimitat d'aquesta cambra de la Llei 
8/1990 sobre la compilació del Decret Civil de les Illes 
Balears. Nosaltres tenim un c1ret civil propi, no tenim un 
dret civil especial, com di ti aquí, o sigui que són unes 
normes d'excepció enfront del conjunt del Codi Civil, 
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. ó que bi ha un ordenament jurídlc pro pi que és el nos
S l.~ que el podem modificar, el podem desenvolupar, i per 
tI n't s'ba de suprimir la paraula "especial " perque és ¡ncor-
ta , d I 'p recta i perque va en contra e a 005tra autonoll113. er 
aquestes dues raons jo esper el vot de tota la cambra, encara 
~ ue sé que no em votaran a favor perque. com he clit, el que 
diu que ban de vota r aquí no és avul cap deIs diputats d 'a
quí sinó ~ls. do president estatals del Partit Popular i el 
partit SocIalista. 

Jo li he dir una cosa al Sr. Huguet, ja que ha fet referen
cia a la meva historia personal, que efectivament jo a l'any 
1983, quan es va aprovar l'Estatut, jo era d'UCD. També li 
puc dir que l'única aportació d'aquest avui diputat a l'estatut 
vigent és una frase de dues paraules, perque no vaig interve
nir en la redacció, que és a l'apartat 3 de l'article 10, quan 
diu "és competencia exclusiva ordenació del territori, urba
nisme i habitatge 11 és afegir les paraules "litoral inclos 11 • Aixo 
és una aportació que vaig fer jo qua n era conseller d'ordena
ció del territori, és l'única aportació. 

Ara bé, efectivament aquell estatut a 1981 quan es va 
redactar no és la mateixa circumstancia que avui. O sigui, el 
que hi havia -com ja s'ha dit aItres vegades, i la frase no és 
meya, i jo l'be feta servir varies vegades- és perque hi havia 
un ambient de música militar, Sr. Huguet, música militar. 1 
s'havia d'aconseguir un estatut, aixo una. Que, per cert, el 
seu partit estava en contra, vull dir que tampoc no presumim 
massa. 1 per tant, jo no tenc res de que penedir-me ni res 
que demostrar a ningú. La meya trajectoria de defensa de les 
Illes Balears es remet des del 1977, que vaig ser militant d'un 
partit que va desapareixer, que es deia Unió Democratica de 
les Illes Balears. Va desapareixer perque va fracassar a les 
eleccions; i quan vaig entrar a UCD va ser precisament -i ho 
recordaré aquÍ, ja que voste es fica amb la meya historia, jo 
l'assumesc i a més n'estic content- a l'any 1979 qua n al ma
teix temps que el Sr Anton Cañellas i Balcells, avui Síndic 
de Greuges de Catalunya, que era president d'Unió Demo
cratica de Catalunya en aquells moments, varem entrar tots 
dos al mateix temps, per separat, naturalment, perque va ser 
quan es va aprovar la Constitució que tenia el TÍtol.VIII que 
era l'Estat de les autonomies. 

Amb posterioritat vaig defensar l'article 151 dins el meu 
partit, que era UCD en aquells moments. Vaig tenir inter
vencions molt directes en defensa de l'article 151, es va fra
cassar, i a partir d'aquÍ va passar el que va passar. Vaig 
aguantar dins el partít fins que es va morir, i després em vaig 
afiliat a Unió Mallorquina. Per tant estic ben content del que 
ha fet fins ara en la meya trajectoria de defensa de les Illes 
Balears, i no tenc res per amagar sinó que estic ben orguUós. 
Al revés, jo crec que avuí faig una defensa de Les IlLes Bale
ars, i Voste ~sigui per convenciment, sigui perque compleix 
orcL~'es , aixó voste ha té a la seva consciencia- em pareix que 
aVUI va en contra deis interessos de les TIles Balears com 
després ani rem veient i cliscutint en aquest debato 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Torns a favor o en contra? Sr. 
Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Jo li he d'agrair al Sr. Pascual una cosa, i és que ens 
ha recordat que fa dotze anys hi havia música militar, i 
ara podem escoltar rock sense cap tipus de problema. 1 
aixo em pareix que ho hem d'agrair i als polítics que 
han governat durant aquests deu anys. Avui, a Déu 
gn'tcies, podem escoltar rock, música classica, i no hem 
d'escoltar música militar, i el Sr. Pascual ens ho ha dit 
c1arament. Respecte a aquesta esmena, ens ha dit que a 
la compilació que va aprovar aquesta cambra per una
nimitat s'establía que el Dret Civil d'aquestes illes -com 
diu l'Estatut, en definitiva- és un dret que s'aplica a uns 
temes concrets, matrimonial, etcetera, d'aquestes illes; i 
que tenia prioritat, prevalencia o el que vulgui dir-lí , al 
Dret Comú de l'Estat espanyol. Que jo sapiga aquesta 
compilació no ha estat impugnada constitucionalment, 
per tant el que ve a dir aixo és que l'Estatut té perfec
tament prevista la importancia i la definició del Dret 
Civil d'aquestes illes. 

Per tant, la proposta del Sr. Pascual tal vegada ha
gués tengut sentit abans de l'aprovació. Tal vegada, ja 
no som jurista, per tant la distinció per logica entre Dret 
Civil especial o Dret Civil de les Illes Balears, és una 
distinció de definició del que és un dret especial. És obvi 
que és especial de les llles Balears, el Dret Civil, no sé 
res més d'aquest tema, no en sé. Pero el que sí queda 
clar és que digués civil especial o no digués res, la veri
tat és que tot el que hagués pogut dir en el cas que 
digués civil tots01 ho hem aprovat aquí, ningú ho ha 
impugnat, és perfectament constitucional, per tant és 
absolutament innecessari. Una vegada vist el que ha 
passat és manten ir aquel! tipus de posicions jo no diria 
extremes, sinó posicions que ja avui no tenen el més 
mÍnim sentit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. El Sr. Huguet té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

MoItes gracies, Sr President, senyores i senyors dipu
tats. A mi m'ha de permetre el Sr. Pascual que deixi de 
banda aquestes dues esmenes, que evidentment no han 
tingut cap més transcendencia tant en la redacció del 
nostre propi estatut, com en la revisió del Dret Civil de 
les Illes Balears, i que aquí no hi ba hagut cap tipus 
d 'impugnació, i que la seva constitucionalitat, mentre no 
es demostri el contrari, és garantida. 

Pero m 'ha de permetre, Sr. Miquel Pascual, i prec al 
Sr. President que em permeti dir-ho a aquesta cambra, 
que quan jo he fet referencia a la seva persona, ho he 
fet amb total i absolut respecte. No l'he atacat ni un sol 
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moment; li he reconegut a voste que havia estat una persona 
que havia participat, i que els esdeveniments histories d'a
quests deu anys l'han fet passar per diferents formacions, 
pero sempre dins un marc que és la seva propia consciencia 
i responsabilitat. Li he recordat a voste que era un alt man
datari d 'un partit que va tenir una responsabilitat molt grossa 
a l'hora de redactar l'Estatut d 'Autonomia. Li he recordat a 
voste que en aquell moment en que es va redactar l'Estatut 
d'Autonomia -i voste ha pogut confirmar-ho amb les seves 
paraules- que només va poder introduir dues parauletes, 
voste va acatar com a home disciplinat que ha estat quan ha 
estat dins un partit la decisió democnitica que va fer el seu 
partit. 1 és el que nosaltres feim aquí. Aposta per a<;o que 
li reclami a voste, precisament a voste, el mateix benefici de 
consideració i de democnkia interna, li reclam a voste que 
també ens consideri amb les mateixes condicions. 

En cap cas l'he atacat, en cap cas li he imputat a voste 
cap tipus d'actuació provocadora o de desestabilització. Mai, 
no ho fet mai, ni li he dit mai a<;o a voste. En canvi voste 
aquí damunt s'atreveix a dir-me que jo amb la meya actitud 
vaig en contra de les Illes Balears. A<;o m'ha de permetre 
que no li admeti. Jo ni tan soIs m'atreveria a dir-li a voste 
que amb la seva actitud el que provoca són altres coses; 
perque la seva és seva, seva és la seva responsabilitat. 1 estic 
conven<;ut que voste el que defensa, ho defensa perque creu 
que és el millor per al poble de les Illes Balears. I n'estic 
conven<;ut que ho fa així. Pero també li reclam que accepti 
que si nosaltres defensam aquesta reforma és perque creim 
que a<;o en aquest moment és el millor per al poble de les 
Illes Balears. No és el més satisfactori, no és definitiu, no és 
un punt final. És un punt i seguit, necessari i imprescindible 
i que l'assumim amb tota responsabilitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. En torn de replica el Sr. Pascual té 
la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo procuraré 
ser suau en les formes, pero en el fons jo he de dir que el Sr. 
Alfonso hauria d'estudiar a veure que és dret especial abans 
de sortir a xerrar, perque és que alla mateix ha reconegut 
que no ho sapo Un dret especial esta definit jurídicament el 
que és; i el Dret Civil nostre no és un dret especial. Jurídi
cament, com diuen les conclusions del Congrés nacional de 
jurisconsults espanyols sobre els drets civils territorials de la 
Constitució, de Saragossa de 1981. Evidentment que és espe
cial de les Illes Balears en el sentit que només és aplicable a 
les Illes Balears, pero aixo no és un dret especial. Un dret 
especial és una altra cosa. Per tant, jo tenc la impressió, Sr. 
Alfonso, que voste és un molt bon economista, pero ha 
d'estudiar una mica de dret abans de xerrar de segons que. 
Respecte al Sr. Huguet, jo si s'ha sentit ofes lí vull demanar 
disculpes, Sr. Huguet, perque jo no el volía ofendre a voste. 
M'accepti almenys la intencionalitat que no el volia ofendre, 
perque a part que ens uneix una amistat personal, jo sé que 

voste va de bona fe a la política, ja ho sé. 1 jo també he 
de reconeixer que voste creu que aixo és bo, el que 
s'aprovara avui, per a les Illes Balears, jo ho he de reco
neixer aixo, pero jo crec que esta totalment equivocat, 
i li diré per que. 

L'acte d'avui és un acte d'acatament, els vots positius 
són un acte d'acatament a les cúpules del Partit Soci
alista i del Partit Popular, de Madrid; i no serveix per 
res, li diré per que. Aquí tenc la Llei de 23 de desem
bre -llegirem tot el títol perque quedi al Diarí de Sessi
ons- Llei organica 89/1992, de 23 de desembre, de trans
ferencia de competencies a comunitats autonomes que 
varen accedir a l'autonomia per la via de l'artricle 143 
de la Constitució, que diu, capítol 1 article 2; títol de 
l'article 2: "transferencia de competencies exclusives", 
i n'hi ha 13. Les hi puc llegir, que ja esta n transferides 
avui, perque es varen transferir en el moment que va 
entrar en vigor la Llei organica 9/1992, que són: Orde
nació i concessió de recursos i aprofitaments hidraulics; 
casinos, jocs i apostes; cooperatives i mutualitats no 
integrats en la Seguretat Social; espectacles públics, esta
dístiques per a finalitats no estatals; etcetera ... Tretze, 
que és el que s'afegeix a l'article 10. 

L'article 3 de la Llei 9/1992 diu "Transferencia de 
competencies de desenvolupament legislatiu i execució. 
Transferencia. I transfereix: corporacions de dret públic; 
defensa del consumidor i usuarí; normes addicionals de 
protecció del medí ambient; regim miner i energetic; 
premsa, radio, televisió i altres mitjans de comunicació 
social. Ja estan transferides les competencies, Sr. Hu
gueto Article 4, transferencia de competencies amb exe
cució: associacions, fires internacionals, Inserso, etcetera, 
estan transferides. Total, trenta; tretze a l'article 10. sis 
a l'article 11, i onze a l'article 12, total trenta. 

Quina necessitat té aquest parlament de degradar-se 
obeint ordres de Madrid per una cosa que no serve ix per 
res, més que el fet que una llei organica es pugui tornar 
i pugui anul-lar aquesta llei organica. Quina necessitat 
tenim? No hauria estat molt més digne per al poble de 
les Illes Balears, i sí ens hauria cregut que volem una 
autonomia, que volem ser nacionalitat historica, no 
hagués estat més digne per al poble de les Illes Balears 
dir "no, ja les tenim aquestes competencies, bé que sigui 
via llei organica, que no la volÍem abans, pero que ara 
la tenim. Ido venga aquestes competencies, i tramitin 
l'estatut que tenim aprovat per aquest parlament a Ma
drid ". No hagués estat molt més digne aixo, que no 
aquest espectac1e que donam avui aquí en aquest parla
ment, de prop de cinquanta diputats que votaran el que 
volen el Sr. Aznar i el Sr. Felipe González sense que hi 
hagi cap contingut concret nou que vengui a les Illes 
Balears? 

M'ha de perdonar que xerri una mica fort, quan xerr 
d'aquestes coses, perque és que denigram aquest parla
ment, el rebaixam de categoria. Aquí, com he dit al 

--
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.' lcipi avw el que feim és qua n un diputat fa aixi amb un 
¡Jlll . I d " dit, que vol ~LL' , que "l~n e votar q"l~e SI, te un senyor a 

d ·,ere que 11 dm que es el Sr. González o el Sr. Aznar. 1 
al , h d b' . f ' , al1 fa aba, que an e votar que no tam e; I quan a al.XI, qu • 
res que s'han d 'abstenir, tambe. 1 aposta m'ha de permetre 

~a meva vehemencia , i pereloni , quejo a voste personalment 
J'aprecJ.i Inolt, i voste ha sap, perque a més de la politica 
sap que hem tengut personals degut a altres coses i per tant 
li deman disculpes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. En contrart~plica el Sr. Alfonso té 
la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. Pascual, jo ja li he dit que no sabia elret, pero deIs 
arguments que li he donat, no me n'ha contestat cap ni un, 
cosa que és habitual. Pero ha dit una cosa que jo crec que és 
molt important al final, i només li contestaré aixo, i jo crec 
que quasi quasi podem acabar el debato 

El nostre grup, i crec que en aquest cas el Grup Popular, 
no denigra el Parlament perque voste ho digui. El nostre 
grup, i supos que el Partit Popular, enaIteix aquest parlament 
aprovant, perque volem, una reforma d'estatut. No perque 
ens ho ha ordenat ningú, no s'equivoqui; sinó perque hi ha 
hagut un pacte nacional, entre partits d'ambit nacional, i 
logicament d'aquesta comunitat autonoma, que han volgut 
que fos així. 1 aixo no només no denigra el Parlament, sinó 
que l'eleva. Ni voste, ni els senyors del PSM, ni altres trans
fugues representen el Parlament de les Illes Balears. Vostes 
són una petita part d'aquest parlament. 1 ja ho hem de dir 
així. No sigui absolut amb les coses, digui "en la meva opini
Ó, en la nostra opinió, de dos més cinc, pot passar aixo ", 
pero res més, no pot dir res més, Sr. Pascual. 

He dit aItres vega des que estam orgullosos d'aquesta re
forma d'estatut, que no és el final d'un procés ele consolida
ció autonomica. Mai en política no es diu quin és el final. 
Li vull recordar, per exemple, que a Alemanya, un estat 
federal, el final és tornar enrera, tornar competencies a 
l'estat, deIs estats federals. El final no, el camí ara és tornar 
competencies a l'Estat. Per que? Jo no ho sé, perque les deu 
convenir, perque els serveis públics es donen millor, perque 
els processos són d'una altra manera. Per tant, i és el que 
m'ha molestat, aquí no hi ha cap diputat ni cap grup parla
mentari, i aixo no li consentiré més, que digui que es denigra 
el Parlament. Jo no li he dit a voste que denigri el Parla
ment, per tant voste no ens ho digui a nos al tres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. El Sr. Huguet té la par aula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Supos que d'aquest debat, Sr. Pascual, qualcú s'haura 
assabentat de la nostra amistat, i no va malament. Pero 
jo presumesc de tenir relació humana amb la majoria 
deIs parlamentaris. Pero no té res a veure la relació 
personal amb un debat polític i amb les coses que es 
puguin dir en aquest parlament o en aquesta tribuna. 

Miri, Sr. Pascual, voste ha estat membre d'un partit 
polític d'ambit nacional. Jo no sé vostes com funciona
ven, pero li vaig brindar l'aItra vegaela, i menys vehe
mencia tal vegada de la que s'ha expressat voste, en el 
mes de febrer varem tenir el congrés del nostre partit a 
nivell de l'Estat espanyol. En aquest congrés es va deba
tre tota la política de la configuració de l'Estat, es va 
dissenyar quin era el model d'estat, i es va fer una po
nencia, on hi ha bastants d'apartats com són el pacte 
autonomic, els principis de cooperació i finan<;ació 
autonomica, el Senat, duplicitat administrativa, corres
ponsabilitat fiscal i solidaritat, cambra de representació 
territorial, administració única, homogeneització com
petencial, Ceuta i Melilla, regions d'Europa ... tot a<;o és 
la nostra ponencia, i un deIs punts ... d'aquí que jo li 
digui que a<;o és una passa important, pero per al nostre 
partit no és la definitiva, i en aquest congrés nacional, 
maxim organ que té el partit d'ambit estatal, del Regne 
d'Espanya, es dissenya la política i els principis de ca
racter general i com a Estat que ha de tenir el Partit 
Popular. 

Si la seva formació d' ambit estrictament ja no balear, 
insular, voste supos que tendra el seu propi congrés, 
d'ambit insular, per dissenyar la política que vostes 
creuen que han de fer aquí. Pero estic conven<;ut, per
que voste hi ha participat, que si el seu partit tingués 
ambit estatal, com va tenir quan voste pertanyia a la 
UCD, el disseny de la política es feia no a través deIs 
congressos regionals, sinó que els principis general s es 
marcaven a l'ambit estatal. 1 a<;o és així de cIar. Per 
tant, els pactes que voste ens tira en cara, que voste diu 
que aquí com a mínim actuam de titelles, o de criats de 
manament, en el cas que fa referencia al nostre partit, 
actuam amb total i absoluta llibertat, amb total i absolu
ta autonomia, perque som un partit organitzat, i som un 
partit que té les seves propies determinacions congressu
als les quals, com voste sap per estatuts, vinculen tots els 
membres del partit. 

1 aquí és on fa la referencia deIs pactes autonomics 
i per que es va haver d'arribar a aquests pactes autono
mics. Jo li puc explicar la historia. En el moment que 
arribem al sostre competencial, que després ja amb una 
intervenció donaria per acabat, explicarem quina ha 
estat tota la historia fins arribar a aquest punt, i que és 
el que ha passat per poder arribar-hi, i que és el que ha 
estat necessari per avui poder arribar a aquest punt. 
Quan voste sap que el nostre partit al Senat, al Congrés 
deIs Diputats, ha presentat proposicions de llei instant el 
Govern de la nació que s'assegués amb les forces políti-
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ques i amb les comunitats autónomes a signar un pacte auto
nomic ja el 1987, que li puc mostrar proposició de llei que 
en aquell moment el partit que avui fa coalició per aquest 
pacte va denegar. i en el 1989, i en el 1990. Nosaltres hem 
seguit una trajectoria sobre la necessitat d'un pacte autono
mic, i hem seguit les passes necessaries perque aquest pacte 
fos possible. 

Per tant, no ens tracti com a criats de manament, no ens 
tracti com a titelles, ni molt manco vulgui suposar que aquí, 
amb el que feim ara, almenys els homes i les dones del Partít 
Popular tralm els nostres principis. Tant és així, Sr. Miquel 
Pascual, que quan varem prendre en consideració aquesta 
proposta, aquest parlamentari que li ralla va dir que el nostre 
grup, que rallava en nom deIs homes i les dones del Partit 
Popular, quan el nostre grup és PP-UM com a grup parla
mentari únic, perque hi havia una altra formació, que amb 
dret reconegut d'ambit estrictament insular, no tenia perque 
acceptar el que era una decisió del grup político 1 d'aquí que 
hi hagi aquesta divisió de voto Si voste vol més claredat, més 
autonomia, més transparencia, crec que no les hi podem 
donar. Aquesta és la realítat, no és una altra, agradi o no 
agradi. 1 no ens tatxi a nos al tres com a criats de manament 
de res, perque a<;o ho tenim assumit, ho hem aprovat i ho 
hem debatut al maxim organ que es pot fer, que és un con
grés a niveH de l'Estat espanyol. I és així de clar, ni més ni 
manco. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ruguet. Es manté una esmena d'addició d'un 
nou artícle amb el número 9 a la proposició de llei, l'esmena 
771, del grup Parlamentari MIXT. El Sr. Pascual té la parau
la. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta esmena 
a l'article 9 de l'estatut vigent, és una esmena que té per 
objecte ampliar el seu contingut. A l'article 9 actual diu que 
els poders públics de les Illes Balears, en compliment de les 
finalitats que li són pro pies, promouran la llibertat, la jus
tícia, la iguaitat i el progrés socio-economic entre tots els 
ciutadans de les Illes Balears, fomentaran la participació deIs 
ciutadans en la vida política, cultural, economica i social, i 
consolidaran i desenvoluparan les comunes característiques 
de nacionalitat deIs pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera, així com les peculiaritats de cadascuna d'elles 
com a vincle de solidaritat entre totes les illes. 

L'esmena que presenta m és d'addició a aquest article, és 
a dir, diré primer per que. Hi ha una part de la doctrina 
constitucional que diu que el que pot fer una comunitat 
autonoma és allo que esta escrit a l'estatut. Si no esta escrit 
a l'estatut, no es pot actuar. Si a nosaltres ens manca una 
competencia, per exemple, no la posem exercir. Si en el 
nostre estatut, per exemple, no es parla d'impulsar una polí
tica tendent a la millora de les condicions de vida i treball, 
aixo vol dir, segons aquesta part de doctrina que jo crec que 

no és convenient, o sigui que no hauria de ser, que el 
Govern de la Comunitat Autonoma no pot prendre 
mesures per a la millora de les condicions de vida i de 
feina deIs ciutadans de les Illes Balears. Aposta s'afegeix 
a aquest article 9, diu que els poders públics de les Illes 
Balears impulsaran una política tendent a la millora de 
les condicions de vida i treball, com també diu que 
aquests poders públics -s'afegeix en la nostra esmena
vetllaran i garantiran l'adequat exercici deIs drets i deu
res fonamentals deIs ciutadans, que són els establerts a 
la Constitució, com també es proposa afegir que els 
poders públics de les Illes Balears adoptaran aquelles 
mesures que fomentin l'increment de l'ocupa-ció. El 
gran problema d'avui quin és? L'atur. Aquest govern 
nostre que tenim, que no ha de ser un govern més sinó 
que ha de ser el Govern de les Illes Balears, ha de poder 
Huitar contra l'atur, per l'estabilitat economica, o per la 
remo ció deIs obstacles existents perque la llibertat i la 
igualtat de l'individus i deIs grups en que s'integra si
guin reals i efectives. 

Per tant aquesta esmena és una esmena d'addició a 
l'estatut actual, on es proposa que els poders púbJics de 
les Illes Balears puguin fer una serie de coses que no 
estan a l'Estatut. Per tant jo pens que és una es mena 
que té una bondat total, en el sentit que no hauria de 
ser gens conflictiva i ser aprovada per unanimitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Torn a favor o en contra? El Sr. 
Pons té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Pascual, 
discrepam amb una afirmació que sustenta tota la seva 
interven ció i sustenta l'esmena que el seu grup presenta. 
Aixo d'afirmar que allo que no esta a l'Estatut la Co
munitat Autonoma no ho pot fer, no és així; perque 
encara que no estigui a l'Estatut, la Comunitat Autono
ma no pot vetllar i garantir l'exercici deis drets i deures 
deIs ciutadans dins ambit de les seves competencies. És 
evident que sí. No pot promoure una política de millo
rar les condicions de vida i treball? No es fa, amb encert 
o sense, o no s'intenta fer? Em pareix que sí, hi ha una 
determinada política, sobre la qual podem discrepar si 
és adequada o no, pero s'actua en aquest campo 

Incrementar l'ocupació, l'estabilitat eco no mica i 
remoure els obstacles perque siguem més lliures, etcete
ra, no es pot fer amb les competencies que té avui la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears? És obvi que 
sí. Per tant, voste planteja en aquesta declaració que 
forma part d'una política que no és, i li diré més, és 
una política que s'a de fer per mandat constitucional. 
Un govern ha de fer aquestes coses que vostes posen 
aquí com a esmena. No les pot oblidar, no pot deixar 
que les condicions de vida, de treball, que els ciutadans 
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rdio la seva feína sense que el Govern actul. La Constitu
p.~ té c:leterminats articles que manen que els poders públics 
~uguin endavant aquesta política i no aItra. 

Per tant, a aquest article hi afegeixen aquestes matisaci
ons, pero li diré més: és que posats afer declaracions d'in
tencÍons, en podríem posar cinquanta, si volen. Qualsevol 
cosa positiva que es pogués fer, ho podríem relacionar. Crec 
que la intenció és bona, pero ja hi ha un article 9 de l'Esta
tut que en unes línies generals ho defineix prou bé i que en 
definitiva, encara que l'Estatut no ho digués, el Govern, la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears pot dur endavant 
una política en aquest sentit, encara que la lletra estricta de 
l'Estatut no ho digui. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. El Sr. Huguet té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President. Molt breument, jo crec que 
aquí estam més amb una esmena que podem qualificar de 
redacció de forma, o d'estil, d'aquell qui ho fa punt i apart 
cada paragraf, o aquell que ho continua amb punts i seguits. 
L'article 9 actual, el de l'Estatut d'Autonomia, diu clarament 
"les institucions d'autogovern en.compliment de les finalitats 
que li són propies promouran la llibertat, la justícia, la 
iguaItat i el progrés socio-economic entre tots els ciutadans 
de les Illes Balears com a principis de la Constitució", així 
com la participació d'aquests ciutadans a lila vida política 
cultural, economica i social. Igualment inspiraran la funció 
del poder públic en el sentit de consolidar" a<;o és la part 
que ja li havia llegit abans. Voste aquí introdueix coses no
ves, evidentment, pero posats a introduir coses noves, podrí
em agafar ja des del Títol 1 de la Constitució, i comen<;ar 
amb tot el que són els drets fonamentals deIs ciutadans, amb 
el que són els seus deures. 

Pero és que tot a<;o els poders públics, des de la mateixa 
Constitució, que és la norma basica de tota altra normativa 
que es desenvolupa dins l'Estat espanyol, és una obligació de 
tots els poders públics, estigui posat aquí o no estigui posat 
aquí. És que estan obligats els poders públics, estan sotmesos 
-en el bon sentit de la paraula- als principis que marca la 
Constitució. Tots aquests drets, aquests deures, aquestes 
responsabilitats que voste posa aquí que no són responsabili
tats competencials, sinó que són responsabilitats d'exercir, 
perque és una obligació d'aquest poder, li ve determinat no 
per l'Estatut, li ve determinat per la propia Constitució. És 
que la COl1stitució que tots els poders públics vetllaran i ga
rantiran per al compliment d 'aquesta norma ¡les defensaran 
pels seus drets, peJs seus deures, en tots i cadascun deIs seu s 
ambits. A~o ve reconegut a la mateixa COllstitució. 

Per tant , em cregui que així com a al tres articJes hl havia 
Un rerafons molt impo'rtant entre un a actitud i L1na altra, 
a?;b ~qtlest no. No hi afegim res al sembrat. H1 és, és obliga
CIO , hl digui o no ho digu.i aquí l'Estatut perque bi ha una 

norma suprema que obliga totes les institucions perque 
a<;o sigui així. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. El Sr. Pascual té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. jo no sé si 
és que no m'han escoltat, o el que sigui, és igual. pero 
el cert és que no és només un canvi de redacció de 
l'articJe 9, sinó que és molt més. 1 a més, una altra cosa 
vull dir, ara entraré en el que diu aquest article 9 que 
propos, i les diferencies. 

Aquest article 9 no és de redacció propia, perque ja 
el va presentar Unió Mallorquina quan jo n'era el porta
veu. Es de redacció d'un catedratic de Dret Constitucio
nal. 1 aquest senyor és qui diu que és convenient posar 
aixo, perque si no es posa resulta que, per exemple, el 
Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
voldra dur una política de determinats aspectes de 
millora de les condicions de vida o de feina, de foment 
de l'ocupació, de foment de l'estabilitat economica, 
etcetera; i resulta que no podra, Sr. Huguet, perque no 
estara damunt l'Estatut. Aixo és l'opinió d'aquest cate
dratic, que dic jo, és opinió seva i jo la me faig meya i 
li diré per que. 

Jo partesc d'un principi que ja he dit diverses vegades 
en aquesta cambra. El principi de in dubio) pro autono
mia, en cas de dubte, a favor de l'autonomia. CIar, tant 
el Sr. Pons com voste apliquen avui almanco -el Sr. 
Pons altres vegades, i voste en el gener del 1991 no 
l'aplicava, pero avui l'aplica- el principi de in dubio pro 
metropoli. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec, Sr. 
Pascual, que si no va alerta hauré d'anar el diccionari de 
sinonims de Franquesa o d'algun altre i deixar-li, perque 
aviat se li acabaran els adjectius. Aixo de dir que si no es 
fa tal cosa, estam a favor de la metropolis, m'agradaria 
saber amb quin fonament se sustenta una afirmació 
d 'aquesta envergadura. Per tant, jo ho agafaré a benefici 
d'inventari i de divertiment lingüístic, pero no li donaré 
més importancia. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Gracies, Sr. Pons. No hi ha mes mtervencions. Si cap 
grup no s'hi oposa, sotmetrem a vota ció conjunta les esme
nes 768, 945, 946, 769, 770 i 771. 

Passam, ido, a la votació d'aquestes esmenes. 

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

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

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

9 vots a favor, 44 en contra, cap abstenció. Queden rebut
jades aquestes esmenes. 

Abans de continuar vull fer l'observació que, tal com vaig 
indicar en Junta de Portaveus, es fixaria una hora maxima 
fins a la qual es podria allargar el debat, i que si arribat a 
aquesta hora no estiguessin acabats els debats, es procediria 
a les votacions. Aquesta hora, la que fix, són les sis i mitja de 
l'horabaixa. 

Ara, en aquests moments se suspen la sessió per un temps 
de deu minuts, i recomen~ara llavors fins a les dues i mitja. 

Recomen~a la sessió, i passam a les esmenes del punt 
primer de la Proposició de llei, article 10. Al punt primer de 
l'article 10 s'hi manté una esmena global de substitució, la 
947, del Grup PSM 1 EEM. Per fer-ne la defensa té la parau
la el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per 
poder fer un debat més complet, més polític, d'analisis del 
que són vertaderament les competencies que figuren en 
aquesta reforma d'estatut que se'ns proposa, agruparem la 
defensa de totes les es menes del títol 11, és a dir, les que fan 
referencia de substitució a 1 'article 10, 11 i 12, més les es
menes d'addició deIs articles 12-bis, 15-bis, 16, 16-bis i 16-
tercer. 

Intentarem amb la nostra exposició desmuntar les afirma
cions que s'han fet per portaveus deIs dos grups que avui 
defensen aquesta reforma d'estatut, quan han afirmat públi
cament -se n'han fet resso els mitjans de comunicació- que 
aquesta reforma d'estatut ens equiparava a les comunitats 
historiques de l'article 151, ens equiparava als sostres compe
tencials de Catalunya, País Basc, Galícia etcetera. Aixó no 
tan soIs és fals, com quedara demostrat ara, sinó que ni tan 
soIs a les autonomies diguem-Ies "de segona", com podrien 
ser Canaries i el País Valencia, i quedam homologats, uni
formitzats amb les altres regions espanyoles que accediren a 
l'autonomia mitjan~ant l'article 143 de la Constitució, i que 
ni de molt arribaran als sos tres competencials, no ja d'aque
lles autonomies de primera, sinó de les de segona. 

D'altra banda, no somniam truites, no demanam res 
que no estigui dins la Constitució, sinó que reivindicam 
les competencies que ens atorga l'article 148.2 de la 
Constitució. 

Faré una breu analisi de les modificacions que s'in
tordueixen a cadascun d'aquests articles, i del resultat es 
veura com el sostre de competencies que queden fora de 
la reforma que vostes proposen, senyors del Partit Po
pular i del PSOE, és tan important que realment no es 
pot parlar de vertadera autonomia amb el que tendrem, 
a pesar d'aquestes 32 noves competencies de les quals se 
n'han vanagloriat tanto De l'article 10 només destacaré 
les diferencies substancials que hi ha respecte de la 
nostra esmena, que d'altra manera és cópia exacta textu
al de la reforma aprovada l'any 1991 per majoria absolu
ta per aquest parlamento 

A l'article 10 podem comen~ar per destacar al punt 
5, regim local, una competencia que vostes no introdu
eixen i que nosaltres proposam introduir-hi. Al punt 7 
parlaríem de la coordinació del transport marítim no 
només entre les illes, sinó que introdueix un terme nou, 
entre les illes i el territori peninsular espanyol. Parlam 
de competencies en aeroports, i parlam d'una compet
encia que tampoc no hi figura, centres de contractació 
i terminals de carrega en materia de transports. 

Al punt 10 hi ha una curiositat, que hem de veure si 
ni aixó podran corregir, quan parlam del tema d'aigües, 
de la competencia en legislació, ordenació i concessió de 
recursos i aprofitaments hidraulics, aigües minerals i 
termals, canals i regatges. Vostes afegeixen "quan les 
aigües discorren íntegrament per l'ambit territorial de 
la Comunitat Autónoma. Aixó si realment queda així 
fara riure. Jo record un intervenció el que aleshores era 
el portaveu del nostre grup, el Sr. Joan Francesc López 
Casasnovas, que quan es parlava de la competencia 
exclusiva en materia d'aigües els va contar una rondalla, 
i a veure si vostes creien que les aigües de la Comunitat 
Autónoma naixien a les fonts del Pirineu i travessaven 
el Mediterrani per davall i brollaven dins la nostra serra. 
Per tant, aixó és un absurd que evidentment hem de 
corregir amb aquesta reforma d'Estatut, perque totes les 
aigües de les Illes Balears discorren íntegrament dins 
l'ambit de la nostra comunitat autónoma, i no tenim 
una comunitat vei'na amb la qual haguem de compartir 
les aigües. 

En el 20 hi ha una qüestió molt important que no
saltres introduim, que són els serveís socials, sanitat í 
planificació familiar, una competencia importantíssima, 
basica, de la qual vostes pareix que tampoc no en volen 
saber res. En el 23 parlaríem de competencies exclusi
ves en conservatori de música, serveis de beBes arts, 
hemeroteques i d'altres centres culturals. Aixó també 
queda a fora. En el tema de patrimoni deixen fora, i 
nosaltres introdui'm, patrimoni arquitectónic, arque
ologic, científico 
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Ja passaríem al punt 30, en tema de cooperatives i mutu
aliS01e, vos tes lleven els fons de pensions. nosaltres proposam 
introd l1ir-Ios. lntrodUlm les competencies en cambres de la 
propieta t cambres agnlries confraries de pescadors, cambres 
ele COl11er~; intrOc\111m les cor poracions de dret públic, les 
fundacions, i finalment una competencia basica, vital, dins 
les competencies exclusives: l'ensenyan<;a. 

Coro veuen, només dins aquest article 10, competencies 
en regim d'exclusivitat, hi ha diferencies fonamentals amb 
els sostres de competeneies que vostes proposen. No ens 
equiparam, com veuen, a les competencies que tenen les 
autonomies del 151, ni de molt. Quedarem homologats a 
unes auto no mies de tercera. Els articles 11 i 12 ja són articles 
menors. L'article 11 fa referencia a les eompetencies dins el 
mare de la legislació basiea de l'Estat. Vostes pro posen que 
moltes de les eompetencies que nosaltres introduim dins el 
regim d 'exclusivitat pass in aquí. A nosaltres aquí ja ens hi 
queden més poques competencies, pero en destacaré una 
d'important, realment important, i es refereix a les consultes 
populars municipals. Aquí hi ha hagut experiencies, hi ha 
hagut algun ajuntament que s'ha evitat alguna trevalada 
important gracies a una cop.sulta popular. Alguns grups 
llavors ho han volgut manipular políticament, quan el que 
ha estat és un exerciei de democracia, i entenem que aixo 
hauria d'estar introdult dins l'Estatut, evidentment dins el 
mare de la legislació basica de l'Estat. 

L'article 12 fa referencia a la legislació propia que dicti 
l'Estat, és a dir l'execució de les competencies dins aquest 
marco Aquí nosaltres introduim temes tan importants eom 
penitenciaries, tal vegada podríem decidir sobre el tema de 
la macro-presó, que tants de problemes i tants de trastorns 
introdueix dins els nostres municipis; el tema de nomena
ment de notaris, registradors de la propietat; i un punt que 
supos que ho deixaré per la replica, perque analitzant o 
llegint el debat que es va produir l'any 1991, he vist que va 
suscitar una gran polemica, que són la resta de materies que 
s'atribueixen amb aquest caracter al present estatut, i que no 
estan transferid es mitjan<;ant qualsevol de les modalitats 
previstes a l'article 150 de la Constitueió; pero aixo ens ho 
reservarem, perque ens imaginam que aquí se suscitara un 
debat. 

Ja introdulm a l'article 12-bis un tema, i és la neeessitat 
que la Comunitat Autonoma sigui informada en totes aque
lles materies del seu interes específic, ja siguin tractats, 
convenis internacionals, en les quals les Illes Balears mitjan
<;ant el Consell de Govern, hauria de poder admetre el seu 
parer. també voldríem tenir la possibilitat de sol· licitar al 
Govern de l'Estat la celebració de tractats o convenis inter
nacionals en materies que fossin d 'lnteres per a les Illes 
Balears i participar en totes aquelJes decisions de cara a la 
Co~unitat Europea que ens poden incidil" molt djrectament. 
AqUl podríem parlar del tema de la construcció de l'Europa 
de les regions, amb el COl11He de les regions, que voldríelTI 
qll~ fas molt més politic, pero que mentrestant haUl"íem de 
tel1lr algull mecanisme per influir en aquelles decisioDs que 
en representen davant E uropa. 

Entram a l'article 15-bis, una competencia que ja 
hem manifestat reiteradament que no en volen ni sentir 
parlar, no la volem, ningú no la vol, competencies en 
Seguretat Social. Nosaltres sí la volem, perque estam 
conven<;uts que si nosaltres governavem, seríem capa
<;os de gestionar-lo millor del que es fa fins ara. 1 creim 
que aixo és el vertader sentit de l'autonomia. L'auto
nomia -ja ho he repetit altres vegades des d'aquesta 
mateixa tribuna- no només ha de ser per fer jocs fIorals 
i per complir amb els expedients facils , sinó per donar 
solucions des del coneixement deIs problemes reals en 
aquells temes alla on 1 'Estat precisament falla. 1 1 'Estat 
falla, té un gran deficit precisament en el tema de la 
Seguretat Social. D'aquí que nosaltres vulguem aquesta 
competencia, perque des d'aquí segurament li podrem 
donar respostes més positives. 

L'article 16 parla de la planificació de l'activitat 
economica de les Illes Balears, indústria i desenvolupa
ment a Balears deIs plans establerts per l'Estat, de pro
grames generics per estimular l'activitat productiva, 
noves empreses, i una competencia vital, importantís
sima. Ja m'imagin que ens diran que el tema del comer<; 
interior esta resolt amb la competencia que vostes defi
neixen com a defensa del consumidor. No ho sabem, 
haurem de veure la llei que pareix que es prepara, si 
evidentment ens permetra arribar al sostre, desenvolu
par el sostre que nosaltres volíem; pero nosaltres ente
nem que aquest redactat és molt més clar: comer~ inte
rior, fires i mercats, defensa del consumidor, etcetera. És 
a dir, resol d'una manera definitiva el tema de les com
petencies en comer~ interior que ens permetrien legislar 
sobre un tema tan important i que té tan sensibilitzat el 
primer sector productiu de les nostres Illes, per damunt 
del turisme, el sector del comer~. 

Aquí ens imaginam que amb aquesta altra en senti
rem de tots els colors. Ens referim a la competencia de 
policia autonoma, la possibílitat introdulm que la Co
munitat Autonoma podra crear una policia autonoma. 
Aquí també hem tengut un conflicte competencial, no 
fa molt de temps hi va haver una iniciativa des de la 
Mancomunitat del Pla, de crear una policia local, empa
rats per la Conselleria adjunta a la Presidencia, i el 
fracas ha estat per un tema precisament competencial 
que ha tirar en terra tot el projecte. Nosaltres entenem 
que la policia auto noma és vital dins la nostra comunitat 
autonoma. Recordin com quedam de desemparats molts 
d'estius, quan aquí tenim una població important i 
precisament disminueixen els efectius policials a les Illes 
Balears, quan precisament hem de donar una imatge de 
seguretat respecte a tots els turistes que ens visiten, i 
entenem que la po licia autonoma podria complit aquesta 
funció. D'altra manera hi ha algunes competencies, si 
un cas més endavant ho veurem, per exemple compe
tencies en espectacle públics, que ja ens diran com es 
poden exercir sense una policia autonoma. 
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Evidentment, aquí no hi ha d'haver una duplicitat de 
cossos policials, sinó que hi hauria d'haver una distribució de 
funcions, i la nostra intenció seria que amb l'Estat es firmas
sin uns convenis de substitució progressiva d'una policia per 
l'altra. 

En definitiva, aquestes són les competencies que, com 
veuen, només quan s'assoleixin podrem parlar d'un veritable 
autogovern, podrem parlar d'una autonomia de primera. 
Evidentment restara pendent tota la qüestió del finan«;a
ment, que si els temps ens basta, en parlarem l'horabaixa, si 
no s'acaba el partit abans d'hora. Pero entenem que aixo 
realment seria la reforma de 1 'Estatut que inspirava la Cons
titució quan parlava que als cinc anys es podrien reformar els 
estatuts de la via del 143, i assolir les competencies permeses 
a l'article 148.2 i l'article 149 de la Constitució. Només amb 
aquestes competencies ens equipararíem a Catalunya, País 
Basc i Galícia. Sense aquestes competencies, resumiré les 
més importants: regim local, transport illes-península, aero
ports, sanitat, serveis socials, patrimoni arquitectonic, arque
ologic i científic, fundacions, ensenyament, sanitat, ordre 
públic, hisenda, etcetera; realment aixo no és un estatut, és 
un estatutet, una autonomica, pero ni autonomia ni veritable 
estatut. 

Quedam homologats a les regions espanyoles que se'ls va 
donar autonomía tal vegada per aigualir el sentit de la verta
dera autonomía que havien de tenir les nacions de l'Estat 
espanyol. Dins aquest marc esperam vostes quines repliques 
ens faran, tal vegada per aprofundir un poco Pero aixo és 
1 'autonomia que des del Grup PSM 1 EEM reclamam. Moltes 
de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Torns a favor o en contra? Grup 
MIXT, Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Evi
dentment per un torn a favor d'aquest conjunt d'esmenes a 
que, com ja hem dit abans, donarem el nostre suport total i 
absolut amb el nostre vot favorable, perque entenem que 
aquestes esmenes pretenen que el desplegament de l'Estatut 
d'Autonomia, d'acord amb el que diu la propia Constitució, 
sigui un desplegament de mínims; el que es demana aquí he 
de dir que no són els maxims, sínó uns m ' <;;inims que per
metrien garantir l'autogovern; cosa que si no s'arriba a 
aquests mínims difícilment, i amb a<;;o coincidim plenament 
amb el portaveu del Grup PSM 1 EEM, es pot exercir aquest 
autogovern. 

Tot el que s'expressa en aquestes es menes creim que és 
fonamental perque afecta la propia organització i el regim 
i funcionament de la propia comunitat autonoma. Sense a<;;o, 
aquesta organització i aquest funcionament sera molt pobre, 
sera poc més del que és ara -ja sé que ens diran que hi ha 
el tema d'educació, que ja s'ha dit que és un tema molt 

important. Evidentment ho és, pero tampoc no tenim 
unes garanties absolutes, i a«;o també ho vuIl remarcar, 
que amb la signatura d'aquest pacte autonomic a<;;o, i 
tenint en mig com tenim un procés electoral important, 
moIt ens temem que veurem si arribarem a a<;;o. Jo tinc 
els meus dubtes. 

Per una altra banda és evident que que menys que la 
nostra autonomia pugui tenir informació de tots aquells 
temes que són competencia de l'Estat, d'acord amb el 
que diu la Constitució, pero que li afectaran directament 
o indirecta; a«;o és fonamental, i a<;;o és un deIs punts 
que es recullen amb aquestes esmenes que aquí s'han 
presentat. El Sr. Sampol s'ha detingut especialment a 
una qüestió important, importantíssima, que és el tema 
de la Seguretat Social, ja no solament per un desig de 
tenir una competencia més, que és molt important pel 
que respecta a aten ció als ciutadans i pel que respecta 
també a les disponibilitats fínanceres de la nostra comu
nitat. Ja sé que hi haura tal vegada alguna veu que ens 
dira que aquelles nacionalitats que han agafat la Segure
tat Social no els ha estat rentable economicament. Evi
dentment ningú no pretén que a«;o hagí de ser rentable 
economicament, pero que es donin uns serveis als ciuta
dans que moltes vegades, tal com es fa actualment d'una 
forma totalment centralista, no es donen aquests serveis 
als ciutadans que s'haurien de donar, í que evidentment 
si a<;;o es gestionés, si aquesta competencia fos exercida 
des de la nostra autonomía, estam segurs que estaria 
molt més atracada al ciutada del que hi esta actualment. 
No es produirien fets que creím vergonyosos com aques
tes baralles que es produeixen per veure qui fara un 
hospital, quan es fara, si tindrem disponibilitat, si no en 
tindrem, si jo gestionaré, sí tu gestionaras, totes aquestes 
discussions que s'han produ"it amb el Govern central, 
fins i tot amb intervenció directa o indirecta d'ajunta
ment. 

Tot a«;o si es pogués gestionar directament. si es 
pogués tenir aquesta competencia directament des de la 
nostra autonomia, no s'arribaria -estam segurs- a aques
tes situacions a que s'han arribat, i que els únics que 
pateixen el resultat d'aquestes discussíons i d'aquestes 
utilitzacions moItes vegades demagogiques i electoralistes 
que es fan d'aquestes qüestions que estan directament 
vinculades a la salut i a l'atenció al ciutada en materia 
de Seguretat Social, no es produiríen, o com a mÍnim 
estarien moIt amortitzades si la competencia es pogués 
exercir directament i fos en aquest parlament, i fos el 
Govern d'aquesta autonomia qui pogués decidir aquestes 
qüestions. 

Un altre tema important és el de les policies auto
nomes, perque determinad es nacionalitats historiques 
poden tenir policies autonomes, poden exercir aquesta 
competencia i sense que s'hagin produi:t excessius pro
blemes a 1 'hora del repartiment de funcions i a l'hora 
del funcionament efectiu de les juntes de seguretat a les 
diferents nacionalitats historiques, cosa que en el cas 

---
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ostre, existeixen lUles juntes de seguretat pero a~o és un 
n , 'l 11 ' oC rnés que nO res, ac;o es un e ement que a a es van veu-
~e. es toquen L esquena el caps de policia am b el delegats 
~e l Govern respectiu de cadasculla de les iJles, i allo de Junta 
ele Seguretal no en té res. 

1 mentrestant tenim una gran quantitat de ciutadans de la 
nostra autonomia que es queixen de problemes que els afec
ten, moltes vegades problemes que ni tan soIs es discuteixen 
dins aquestes juntes de seguretat. 1 ho dic per propia experi
encia, perque he format part d'alguan d'elles. Evidentment 
si aquesta competencia es tingués, com a mínim hi hauria 
una qüestió importantíssima. Es podria anar a seure a una 
taula a debatre aquests problemes de tu a tu, cosa que ara no 
es pot fer. Es va amb un complex d'in~erioritat, tant pel que 
respecta als membres deIs ajuntaments, i no ja no diguem els 
problemes que ha plantejat, i als quals ja s'ha fet esment 
aquí, com ha estat tot el tema de la policia local del Pla de 
Mallorca, que ha duit uns problemes tremends i que si es 
tinguessin aquestes competencies, difícilment es podria 
arribar a a~o. 1 no vol dir que a~o fos que ja estas el pro
blema resolt, i que ja estas tot arreglat, perque bé, l'especta
cle vergonyós que moltes vegades es dóna amb el tema de 
Protecció Civil, també en podríem fer un apartat. 

Aquí tothom és gelós d'aquesta qüestió, fins i tot amb el 
tema del vehicles. Hi ha la Protecció Civil de la delegació del 
Govem, la Protecció Civil del Govem de l'autonomia, els 
ajuntaments, els batles que es consideren -i que a més la llei 
així ho confereix- com a caps de Protecció Civil dins els seus 
municipis, pero quan arriba el delegat de Govem de tom li 
diu que "voste aquí no pinta res, i en segons quins casos 
som jo el que vull exercir aquesta competencia perque tal i 
perque qual". Podríem treure cinquanta mil exemples d'a
quest tema, i jo crec que ja arribara alguna iniciativa perque 
un dia es debati a fons aquesta qüestió. Ho he posat com a 
exemple, perque és un exemple més que evidentment no per 
ten ir unes certes competencies tot ha de funcionar bé, pero 
es podrien millorar moltíssim totes aquestes qüestions. 

Per tant, creim que són totalment encertades aquestes 
es menes que es fan, que arnés estan molt interrelacionades 
amb el que s'ha vingut defensant del Grup MIXT representat 
en aquest parlament pel Diputat SI;;. Miquel Pascual, d'Unió 
d'Independents de Mallorca, pel Sr. Cosme Vidal, de la Fede
ració d'Independents d'Eivissa i Formentera, i per aquest 
diputat que els parla, aquest diputat transfuga -entre come
tes- per Menorca que, encara que a qualcú aquí no li agrada 
aquesta qüestió, estic aquí representant un determinat sector 
persones que varen votar, per un mandat legal, totalment 
legal. 1 en el moment que la legalitat em pugui treure d'a
quí, doncs me n'aniré. Com que s'han fet aHusions en 
a~uest sentit, he aprofitat aquest tom per di.r el que pens 
~ aquesta qüestió i no em tallara en cap moment aquest 
tlpuS d ' intervencions, perque quan em toquj parlat i em 
~oqui donar la meva opinió sobre aquestes qüestions tan 
¡rnponantíssimes que avui es tracten aquí, com és la refor
lUa. del nostre estatut d 'autonomi.a, ho aprofitaré i ho conti-

nuaré aprofitant en tots els debats parlamentaris que hi 
hagi. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup SOCIALISTA el Sr. 
Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec que 
quan parlam de la modificació de l'Estatut i de les com
petencies que es transferiran a les onze comunitats au
tonomes, hauríem de parlar amb un poquet de propie
tat, i sapiguem si ho admetem, el que diu la Constitució. 

Les esmenes que ens presenta el Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM són unes esmenes realment interessants, i 
és obvi, és ver que millorarien, i ho pos entre cometes, 
el nivell competencial -no polític, competencial- quant 
basicament a gestió de la comunitat autonoma. No ho 
discutim. Quan es diu que aquests traspassos de compe
tencies ens situen sensiblement igual -que no és igual
a les competencies de les comunitats que varen a l'auto
nomia per la via de l'article 151, es diu logicament que 
el nivell competencial polític en primer lloc ens situa jo 
diría que practicament igual. El nivell legislatiu dins el 
marc que marca l'Estat ens situa practicament igual, i el 
que es distingeix és el nivell de gestió. Les diferencies 
basiques són a nivell de gestió. Cree que no hem d'obli
dar el que diu l'article 149, i no hem d'intentar confon
dre els nostres desitjos -absolutament respectables per la 
meva part els desitjos del Grup Parlamentari PSM 1 
EEM - amb el que es marca inconstitucionalment. 

L'article 149 diu, comen~a: "L'Estat té competencia 
exclusiva sobre les materies següents ... " Si l'Estat té 
competencia exclusiva sobre les materies següents, és 
totalment impossible que les comunitats autonomes 
tenguin competencia exclusiva sobre materies reservades 
a exclusivitat de l'Estat. Que passa? Que amb aquestes 
materies -i es produeix en aquesta transferencia de com
petencies- l'Estat cedeix possibilitat de legislació, de 
reglamentació, i logicament la gestió, dins el marc que 
marca la legisla ció basica de 1 'Estat. Per tant, no em 
digui, Sr. Sampol com ha dit, que l'article 11 no té cap 
importancia. Per nosaltres té moltíssima importancia, 
perque és el mateix. En tots els temes que voste col'loca 
dins I'article 10 és exactament igual que estigui dins 
l'article 10 o dins l'article 11, perque la realitat, l'Esta
tut no modificara la Constitució. 1 sempre que legislem, 
que aixo és el marc polític, la possibilitat legislativa i 
reglamentaria és la competencia política, no és la gesti
ó, és aquesta la competencia política. Sempre que nos
altres legislem dins competencies atribuides a 1 'Estat 
per la Constitució en materia exclusiva, l'haurem de fer 
-si n'hi ha- amb el límit de la legislació basica de l'Es
tat, i que arnés passa constantment. 

-.. .. ---------------------------------------
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Per tant, no hem de confondre, perque vagi a l'article 10 
o perque vagi a l'article 11, és exactament el mateix si es 
refereix a l'article 149 de la Constitució. Primer tema que no 
hauríem de confondre. Per tant, vostes poden canviar d'ar
ticle, pero les competencies serien políticament igual. Di
ferencies que hi ha? La veritat és que n'hi ha: el que vostes 
han dit per aquí seguretat social, jo li voldria aclarir con
ceptes. Que és seguretat social? Només Insalud, que és al 
que tothom s'ha referit? No, miri, hi ha moltes coses de 
seguretat social que es transfereixen, i jo li diré: en mediació 
arbitratge i conciliació, un tema bastant important, no sé si 
el coneixen pero és un tema molt important. Seguretat i 
higiene a la feina, expedients de regulació d'ocupació, soci
etats anonimes laborals, formació professional ocupacional, 
serveis públics d'estiba i desestiba -un tema greu en aquesta 
comunitat-; aixo en seguretat social. En seguretat social es 
transfereix, evidentment que es transfereix. Que s'hauran de 
negociar aquestes competencies? Sí, pero es transfereix. 
Que no es transfereix? La gestió d'Insalud. És obvi que nin
gú pretén -no sé si vostes- que la legislació de la seguretat 
social es transfereixi. Supos que no; és un regim general per 
a tot el país, i vostes saben que no la té ningú. Per tant la 
sanitat pública, Insalud, no es transfereix. 

Jo he dit altres vegades que moltes comunitats autonomes, 
perque ho han dit elles, la tornarien a l'Estat. No la tornen, 
pero que la tornarien, ho han dit elles mateixes; perque 
produeix un deficit molt important. 1 aixo no vol dir que a 
mig termini es renuncil des del nostre grup que hi pugui 
haver aquest tipus de transferencia, de la gestió d'Insalud. 
No hi renunciam. En aquest moment seria, en la nostra opi
nió, una total imprudencia, en aquest moment. 

1 el Sr. Sampol m'ha dit que parlarem de finan<;ació. Jo 
ara no hi vull entrar, pero si entravem en el tema del que és 
en aquests moments la finan<;ació de comunitats autonomes, 
agafar Insalud seria absolutament imprudent. Per tant, no 
parlin en general de seguretat social, que hi ha quantitat de 
materies de seguretat social que es transfereixen. No hem de 
parlar ja d'Inserso, que també es transfereix, que és dins el 
bloc de seguretat social. 

Educació: jo record, em pareix que era a l'any 86, tal 
vegada m'equivoc d'un any, l'any que varen aprovar en 
aquest parlament un projecte de llei organica per enviar al 
Congrés, que l'educació era la competencia més important 
que hi havia que es podia fer ni pensar per aquesta comuni
tat autonoma. Les coses canvien. Han passat sis anys, i les 
coses canvien. Avui resulta que l'educació és una competen
cia important pero menor. No senyors, la competencia d'e
ducació és avui per avui la competencia més important que 
es pot transferir a aquesta comunitat autonoma, senzillament 
perque a través de l'educació i dins el marc que la Constitu
ció dissenya -és a dir, competencia quant a legislació general 
per l'Estat, i no ho oblidi, sigui qui sigui el Govem de 1 'Es
tat- la competencia d'educació és importantíssima. 1 no la 
minusvalorin, és importantíssima. Vostes -El Sr. Pascual no, 
perque estava a un altre grup- pero vostes ho varen dir aquí 
blanc, negre i marró, cridaven quan parlaven de la compe-

tencia d'educació. Se'n recorden, supos. Ara, es una 
competencia menor. 

Jo crec que hem de ser tots conseqüents amb el que 
deim. Aquesta reforma d'Estatut, que dóna valor estatu
tari a una llei organica, -i aixo és la importancia d'a
questa reforma, Sr. Miquel Pascual, i li tom les paraules, 
voste ho va dir l'any 1991- suposa un increment compe
tencial importantíssim, que a nivelJ polític ens equipara 
a les competencies que tenen la resta de comunitats 
autonomes, i a nivell de gestió ens deixa sense compe
tencies basicament en sanitat i amb una que només té 
el País Basc, i que té Catalunya pero que no la desen
volupa ni per equivocació, que és la policia autonomica. 
L'única comunitat que ha desenvolupat policia autono
mica ha estat el País Basc, per unes raons que tots co
neixem i que no importa parlar-ne aquí. El que han fet 
amb els Mossos d'Esquadra, no em diran que sigui real
ment una po licia autonomica. És una policieta autono
mica, i no pensa desenvolupar gaire cosa més. Perque 
els catalans, que tenen molt de seny i que són molt 
nacionalistes, saben primer que políticament no és 
massa convenient, i que economicament és caríssim. 1 
ho saben, i aposta hi van molt més que amb peus de 
plomo Han creat una policia per fer guapo i guardar els 
edificis públics. 

El País Basc, que té un altre problema greu, sí l'ha 
creada, pero jo crec que per continuar entrant en el 
tema, hauríem de veure quines són les competencies 
que aquest projecte de llei que nosaItres ara preparam 
donara a les comunitats autonomes. Ja n'he dites unes 
quantes que es referien a laboral i a seguretat social. He 
parlat d'Inserso, hem de parlar d'associacions, hem de 
parlar d'una cosa que el Sr. Sampol no devia haver vist, 
que són fundacions. També es transferira la competen
cia en fundacions. D'educació, no tan soIs Educació 
General Basica, sinó universitats i Formació Professio
nal, tota l'educació. 

Casinos, jocs, apostes; cooperatives, mútues no in
tegrades en el sistema de seguretat social, corporacions 
de dret públic, cambres de la propietat urbana, cambres 
agraries, cambres de comer~, pero no amb competencia 
exclusiva, perque no la podem tenir, pero sí amb com
petencia. Col.legis professionals, no amb competencia 
exclusiva, perque no la podem tenir, pero sí amb com
petencia. 

No vull continuar llegint, institucions públiques de 
protecció i tutela de menors, que ara ja la tenim, trans
port marítim, amb possible coordinació entre ports 
d'aquesta comunitat i de la península, aixo és un tema 
per negociar. Perdoni, aixo és un tema per negociar. 
Pero no pretendra que aquesta comunitat tengui compe
tencies en el transport entre Mallorca i Valencia; també, 
per exemple, haura de tenir competencies Valencia, dic 
jo. 1 segons la Constitució quan afecta més d'una comu
nitat autonoma, la competencia és de l'Estat; i aixo nO 
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ha ha discutit encara ningú, ni en les carreteres -no d'aquesta 
camunitat, obviament-. 

podríem continuar veient tema de competencies. D 'a
questes 33 competencies que venen a la comunitat autóno
ma, les hem d info rmar, jo no sé si bo saben pero les hau
rem de dir 1119 d enes requereixen t raspas de serveis", reque
reixen. i s'hauran de negociar vía comissions mixtes, etcetera 
] 9 d elles. És obvi que no és una broma. La feina sera molt 
important, i la gent del Govern autonom que ha negociat 
transferencies sap com és de difícil -i amb aixo nosaltres, i 
crec que tots, li donarem tot el suport per dur endavant una 
bona negociació d'aquestes competencies. N'hi ha 5 que no 
fa falta cap traspas, per tant es poder exercir immediatament, 
perque no hi haura discussió de traspaso N'hi ha 5 que ja 
suposen un increment important de nivell competencial, i 
també s' llauran de negociar, i n 'hi ha un parell que aquÍ 
haurem de batallar tots perque siguin millors, perque s'ha de 
negociar l'aIcans; competencial. Una d'elles és productes 
farmaceutics , ordenació del sector pesquer, indústria, plans 
estatal per reconversió de sectors economics, peses, mesures, 
contrast de metalls, propietat industrial i propietat in
tel-lectual. 

I és logic que aquest conjunt de competencies s'hagin de 
negociar, s 'hagi de veure quin és el seu abast. Per que és 
logic? Només posarem un tema, en la propietat intel-lectual: 
no pot ser una competencia només d'aquesta comunitat 
autonoma. Si volem que tengui una certa importancia la 
propietat intel·lectual, el que aquí facem en coordinació amb 
l'Estat haura de ser valid, com a mÍnim per tot Espanya, 
per tot Europa. Per tant, són temes que els traspassos han de 
matisar fins on arriben. A vostes aquestes subtileses logica
ment no els importen, jo ho entenc. Tal vegada dins la seva 
postura de partit que sap que els seus vots no evitaran 
aquests traspassos, tampoc m'importarien. No sé si m'he 
explicat. Jo estic convins;ut que tots vostes, que votaran en 
contra d'aquesta reforma d'estatut, convens;udíssim -el Sr. 
Pascual perque diu que ja les tenim, i vostes perque sí- que 
si depengués del seu vot, votarien a favor d'aquesta reforma 
d'estatut. Estic convens;ut. Perque no és definitiva, és evi
dent, en política i en la vida, que és que hi ha definitiu. 
Pero sí és importantíssima, i vostes no voldrien carregar-se 
damunt la seva esquena la possibílitat que aquí hi hagués, 
per exemple, la competencia d'educació. 

Estic convens;ut que, encara que només fos per aixo, si el 
seu vot fos decisiu, avui votarien a favor. Convens;ut. Pero 
és logic, la seva postura és valida. El Sr. Pascual diu "i per 
que?", perque hi ha una llei organica. Si no hi hagués hagut 
un pacte autonomic, i aixo desvirtua tot el raonament del Sr. 
Pascual, 110 hi hagués hagu Uei organica. i per tant no bi 
hagués hagut les competencies. Per tant, ho traslladem a clia 
23. de desembre, si hi hagués una dependencia directa de la 
He. Organica del vot del S1". Pascual, del Sr. Sampo1, del Sr. 
Orfila, etcetera, que votar sí o no a aquella Ilei organica 
Vostes haguessin votat que sí. Estic segur íssim. Han de fer 
~! seu. Paper, i és lógic; pero el seu paper J ban de fer com 

ca • han de dir que no estan cI 'acord amb aquest tipus 

=-

d'autonomia, no es tam d'acord amb la gestió -no amb 
les competencies- que ens transferiran. Ho han de dir 
tot, no enganin, no diguin "si posam aixo a l'Estatut, 
tendrem competencia exclusiva en seguretat social". 
Déu meuet, com poden dir aixo? No ho diguin, perque 
la Constitució no ho permet, i nosaltres estam dins el 
marc de la Constitució. En tots els casos que són trans
ferencia de l'article 149, en tots -aixo ho han de dir amb 
totes les paraules- legislació basica de l'Estat, si n'bi ha, 
i després legislació de la comunitat autonoma. En tot . 
Per tant, si ho posen a 1 'article 10, legislació basica de 
l'Estat i legislació de la comunitat autonoma. Encara 
que estigui a l'article 10 de l'Estatut, perque que jo 
sapiga l'Estatut no modifica la Constitució. 

En definitiva, la seva proposta no millora, excepte en 
gestió, políticament no millora d 'una forma substancial, 
sinó molt menor les competencies que políticament 
venen a la reforma d'estatut que avui defensam aquí. 1 
si la millora en gestió, jo crec que en aquests moments 
seria imprudent en certes gestions introduir aixo. De 
totes maneres la seva esmena, com que polítieament no 
millora, no incrementa el nivell d'autogovern; perque jo 
he sabut avui, no ho sabia, que per a vostes el seu nivell 
d'atogovern és poder manejar més gestió; és a dir cada 
vegada, segons aquest raonament, cada vegada que es 
faci una transferencia al Consell, la Comunitat Auto
noma tendra més poc nivell d'autogovern, perque ma
nejara més poques gestions. 

No, el nivell d'autogovern, i vostes ho saben tan bé 
com jo, és la capacitat legislativa que tengui aquest Par
lament. Aixo és nivell d'autogovern; i en conseqüencia 
la capacitat d'aplicar aquesta legislació que tengui el 
Govern de la Comunitat Autónoma. Hi ha molt poca 
diferencia entre el que vos tes presenten i la reforma 
d'Estatut. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Més intervencions? Sr. Huguet, 
té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors 
diputats. la meya intervenció en aquest moment sera 
molt breu, perque temps hi haura quan haguem de 
veure les altres esmenes, sobretot amb les intervencions 
que pugui fer el Grup MIXT, per fer una intervenció, 
com havÍem dit en un principi, de cankter generic i 
único Die as;o perque amb totes les explicacions que 
s'han fet fíns ara en torn a les competencies, que són les 
esmenes que ha presentat el Sr. Sampol, hi ha hagut una 
disquisició en el sentit deIs sostres competencials. Evi
dentment jo crec que una de les parts fonamentals, jo no 
sé si a vostes els ha arribat, era precisament tenir en les 
seves mans el contingut d'aquest acord autonomic, que 
ha derivat després en la llei organiea que es va aprovar 

----------------------------------
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a les Corts Generals, i que va motivar la presentació per part 
de diputats d'aquesta cambra, d'aquesta reforma d'estatut, 
que esta sobretot cenyida al que són les competencies i l'in
crement de competencies, i d'aquÍ que es vulgui fer via 
reforma d'estatut i no via lIei organica. 

Jo cree que hi ha aspectes que dei a el Sr. Sampol que 
haguessin pogut ser considerats, pero que en cap cas modifi
caven substancialment els sos tres competencials que nosaltres 
proposam aquí; en un, seguretat social, pero aquesta segure
tat social, a la qual amb les negociacions, i si voste lIegeix els 
acords, a mi també m'agradari poder-li passar les actes d'a
questes reunions, el nostre grup demanava una major concre
ció dins la reforma en el tema d 'Insalud. At;o no va ser 
possible, pero sí que va ser possible que amb I'acord s'afe
gís que l'assistencia sanitaria de seguretat social, i analitza
des les circumstancies de tots tipus que hi concorren, s'ha 
considerat convenient no incloure-Ia. No obstant at;o, es jutja 
de major interes que l'Administració de l'Estat intensifiqui 
la participació de les comunitats autonomes dins el marc de 
la Llei general de sanitat, en els debats i treballs del consell 
territorial del Sistema nacional de salut. At;o és una garantia 
de participació, aquesta garantia només la tindrem d'una 
manera, que realment aquest compromís signat es compleixi, 
que realment aquest consell in ter territorial del Sistema naci
onal de salut funcioni, i funcioni com a mÍnim com una part 
fonamental i basica de tots els debats que facin referencia a 
la seguretat social. 

El tema d'educació: jo, com que no puc entrar dins la 
seva consciencia ni dins el seu pensament, jo no ho sé que 
faria, jo no m'atrevesc a anar tan enfora com el Sr. Alfonso, 
que diu que esta convent;ut que vostes, si depengués del seu 
vot, votarien que sí a aquesta reforma proposada. Jo no ho 
sé, pero cree que no és bo que vostes frivolitzin, i si no ho 
han fet així, retir aquesta paraula, que l'educació ens ha 
costat molt, Sr. Pere Sampol, ens ha costat moltíssim intro
duir l'educació en aquesta reforma de l'Estatut. Ha costat 
tant -també jo el remet a les actes d'aquestes reunions- que 
les negociacions entre els dos partits es varen interrompre 
precisament perque en un moment determinat el Partit Soci
alista, a niveIl nacional, no acceptava incloure educació, sinó 
que ho volia plantejar exactament igual com Insalud, i crear 
una comissió de coordinació. At;o esta a les actes, no és un 
invent, i com diuen els missers a les proves documentals, em 
remet, no invent res. 

Per tant, jo crec que at;o és molt important, i sobretot 
tenint en compte, Sr. Pere Sampol, que aquest parlament va 
fer una iniciativa de Ilei organica per poder obtenir aquesta 
competencia, exercint un dret i unes facultats que ens dona
va la propia Constitució. Només per aquest fet tan important 
que sempre han reclamat des d'aquest parlament, que no era 
just que una comunitat autonoma que té una llengua propia 
sigui l'única de tot el territori del Regne d'Espanya que no 
tingués les competencies en materia d'educació. Pero és que 
les altres materies -i no entraré tant en el debat puntual com 
ha fet el Sr. Alfonso- que s'incorporen en aquesta reforma de 
l 'Estatut, són materies on hi haura d 'haver una gestió amb 

exclusivitat de qualcuna, i unes altres on aquesta gestió 
amb exclusivitat per imperatiu constitucional es fa im
possible. 1 quan rallam de materies amb caracter exclu
siu per part de la nostra comunitat autonoma -de com
petencia estic rallant- hi haura materia de qualque 
competencia d'aquestes que estigui reservada a la legisla
ció basica de l'Estat,i com molt bé deien, estigui a un 
article o estigui a un altre, nosaltres no podríem entrar 
en la seva modificació. 

Sí que és important de tot aquest acord, de tot 
aquest pacte autonomic, que aquesta passa -i repetesc,i 
tal vegada em faig cansat- que es fa avui és la passa més 
important que s'ha fet en aquests deu anys quant a in
crement del sostre competencial per a la nostra comuni
tat autonoma. És la suficient? No. És la que voldríem 
tots? No. És la possible, pero un procés autonomic com 
duim en aquest moment requereix d'aquests grans pac
tes, d'aquests grans consens, d'aquestes cessions a vega
des a favor d'un principi més ample que no l'estricte 
interes polític, que aquest principi més ample pot ser 
precisament la configuració de l'Estat de les autonomies. 
Si qualque diputat troba que el que dic no li agrada, té 
dret a demanar la paraula i increpar-me públicament. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. En tom de replica, el Sr. Sam
poI té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Evidentment vull agrair el 
suport al Sr. Peralta, per la seva intervenció. Coment;a
ré per replicar el Sr. Alfonso que ha insistit en una 
afirmació, que ens equiparam basicament amb els nivells 
competencials de les comunitats autonomes de la via del 
151. Jo no sé, Sr. Alfonso, si realment s'ho creu aixo; he 
de creure que sÍ, per tant el que sí li reconec és una 
capacitat d'autoconvicció i de justificació d'allo que no 
té cap mena de justificació, que és admirable. Realment 
voste fa un exercici, no sé si deu haver estudiat pe! 
Nepal o aixo, per realment fer aquests exercicis, per 
transmetre aquesta seguretat en les seves afirmacions, 
perque realment una afirmació d'aquestes no s'aguanta 
de cap bolla. Jo és que ara no voldría repetir l'an~msi 
que vaig fer de totes les competencies, una per una, que 
es transferiran, aquestes famoses 32 o 33 competencies, 
perque ja ho vaig fer en el primer debat de presa en 
consideració, pero és que realment la majoria d'aquestes 
competencies és que no signifiquen absolutament res, ni 
una competencia efectiva, ni un traspas de mitjans, ni 
de funcionaris, ni d 'immobles, ni de recursos economics, 
la immensa majoría. 

Jo tene el pacte autonomic aquí davant, on detalla 
un poe més quina sera la intenció, i com aniran els 
proeessos de transferencies i les dotaeions economiques. 

----
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És aquí aBa on hi haura el "marro", que diuen; no només 
en aquests títols que ara figuren aquí; dins les competencies 
exclusives realment, excepte les aigües, amb el matís que ja 
henl fet, que pareix que ni aixó s'aprovara; em djguin en 
espectacles públic que 'p0dem 'f~r sense p~licia; estad!s:ica 
per a fins no estatals, Ja en tenlem' servels meteorologlcs, 
l)ublicitat sense perjudici de les normes dictad es per I Estat; 
instaHacions i transport d 'energia é a dir, quan s,iguin apro
fitaments hidroelectric~ -a no ser que facem una central a sa 
Costera, ja em diran-. Es que no voldria repetir aquell debat 
que ja varem tenir, consta al Diari de Sessions, una analisis 
una per una de les competencies, les repassin; i em centraré 
un poc en les aI-lusions del Sr. Alfonso. 

El tema de la seguretat social: aquí consta Inserso; pero 
és que Inserso no defineix en absolut la transferencia; diu: 
"la ampliación daría lugar al posterior proceso de traspaso 
en el que se identificarían en concreto las diferentes funciones 
y servicios a traspasar". És a dir, pot ser molt important, 
pero pot quedar en no res. O en molt; pero, per que aquests 
condicionants? 1 ens permetin que siguem esceptics, perque 
coneixem l'esperit que sempre ha inspirat les seves transfe
rencies, les seves dotacions de recursos economics. Ens per
metin que dubtem, no tenen un pedigrí de complir tots els 
compromisos, perque nosaltres haguem de llegir entre línies 
que vostes assoliran els maxims, quan la tendencia és sem
pre anar als mÍnims. 

Parlam d'educació: d'acord, hi figura. Pero llavors hi ha 
uns altres condicionants, que fins que no estigui totalment 
desenvolupada la Logse no es comen~aran a transferir. Ens 
hi podem posar unes messions: fins a l'any 1996 no en co
men~arem a parlar de transferencies en educació. Duim 
quinze anys de retard, per favor! Si fa set anys ja que les 
podríem tenir, les competencies en educació. Són basiques 
per una comunitat amb lIengua propia com la nostra. CIar, 
que els firm, pero amb un condicionat cinc anys més haurem 
d'esperar! És que vostes es conformen i els fan combregar 
amb !odes de molí; i llavors em diu si depengués del meu 
voto Es que no depen del meu vot, ja figuren a les transfe
rencies per la Llei organica. 1 voste que faria, si depengués 
del seu vot assolir el maxim de competencies que permet la 
Constitució? Votaria a favor, que la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears pogués assumir el.,maxim de competencies, 
voste que faria? Jo puc afirmar que sÍ, que ho votaria im
mediatament, encara que els haguessin de gestionar aquests 
senyors. Voste pot afirmar que votaria a favor d'assolir totes 
les competencies? Totes les que figuren aquí, a la Constitu
ció, ens movem dins el marc competencia!. 

E l que passa Sr. Alfonso, mil' ¡ ara ti diré una cosa. La 
Constitució jo no la vaig votar, pero jo em vaig manifestar 
per la Constitució després del 23 de febrer perque jo vull 
u.na . constitució. 1 jo, sj és necessari la defensaré així com 
SIgUI, la ConstituciÓ. Ho entén? Jo accept la Constitució, 
perque la va votar la majoria, i la majoda deis pobles d'a
questes iIles, aquí no hi ha diferencies eom hi ha a altres 
l1acionalitats de J 'Estat. Aecept aquesta Constitució. ¡ em vuU 
inOure dins el mare constitucional. Pero a pesar i tot de no 

=--

haver votat aquella constitució, perque trobava que hi 
havia greuges precisament pel desenvolupament auto
nomic, que no permetria el desenvolupament pIe de la 
nostra nacionalitat, a pesar d'aixo, a la Constitució la 
consider una eina de llibertat, i la llegesc sempre com el 
que em deixa fer la Constitució, el que em permet fer la 
Constitució. 1 voste la Constitució sempre aquí ens la 
treu com una destral inquisidora, sempre ens amena~a 
amb la Constitució. La Constitució per voste és sempre 
el que no ens deixa fer. 1 quan aquí parlam de compe
tencies, tot d'una ens surt qualcú "és que la Constitució 
no ens ho deixa fer". 

Deixin de fer aquestes lectures tan restrictives de la 
Constitució, ja ens ho diran si ens passam qualque dia. 
És que sempre constantment, repassin els diaris de sessi
ons, vostes i els d'aquell grup exactament igual: "és que 
no sabem si aixo la Constitució ens ho deixara fer". En 
aquest sentit, aquesta diferencia de concepció del que és 
una constitució, una eina de llibertat o una eina de 
repressió, és un concepte que tal vegada vostes haurien 
de canviar. 

El tema de policia: el que volem només és tenir la 
facultat de poder decidir si volem una policia o no, al 
marge que la puguem pagar o no, pero com a mÍnim 
poder-la posar al programa electoral, i que la gent deci
deixi, que digui "aquests senyors volen policia, jo estic 
d'acord", ido que els votin, i si no fora. Pero és que 
amb aquesta reforma no podem decidir si volem policia 
o no; i aixo amb tan tes altres competencies. 

El Sr. Huguet també ens ha insistit que hi podria 
haver temes que sortissin de la Constitució. Sr. Huguet, 
voste fa dos anys va aprovar aquesta reforma d'estatut. 
La Constitució ha canviat en dos anys? Com que no ha 
dit? Jo he pres nota: "és que hi pot haver determinades 
competencies que no estiguin dins la legislació basica, 
que sigui n competencia exclusiva de l'Estat". Aixo és el 
que voste va votar a favor fa dos anys, l'any 1991. 1 la 
Constitució no ha canviat amb aquests dos anys. O en 
canviam la lectura? 

Senzillament ja em remet quant a l'analisi de compe
tencies al diari de sessions de la presa en consideració, 
que alla férem una analisi competencia per competen
cia. 1 sobretot jo em reafirm, i n'estic conven~ut, més 
del que voste pareix que n'esta quan parla d'aquí da
munt, que no ens equiparam a les competencies d'auto
nomia plena, ni de molt. i no només per les qüestions 
d'ordre públic, sanitat, sinó per moltes altres qüestions. 
Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. El Sr. Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

--.-----------------------------------------
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Sí, molt breu. El Sr. Sampol m'ha dit només una cosa 
que jo ja li havia reconegut. Amb el tema de la policia té 
raó, amb aixo hi ha una diferencia, Catalunya i País Basc i 
ningú més, té raó. Pero res més, en competencia política. 

Quan li dei m la Constitució, Sr. Sampol, jo m'alegr mol
tíssim -primer de tot- de la seva declaració, pero voste sap 
que la Constitució és un pacte. Tota constitució és un pacte, 
igual que l'Estatut és un pacte. Tota convivencia entre per
sones quan va bé es fa per pactes, si no acaba a tirs, quan la 
convivencia no es fa per pacte. Per tant, partim de la base 
que quan la convivencia es fa per imposició d'un grup sobre 
un altre, d'una opinió sobre una altra, no acaba mai bé, quan 
es fa per enfrontament. Les constitucions són pactes, els esta
tuts són pactes, la Constitució americana va ser un pacte, 
sempre és un pacte. Com que és un pacte -supos que estam 
d'acord, que és un pacte, supos que no esta en desacord amb 
jo- dins aquest pacte hi caben fins i tot els que en discrepen, 
evidentment, sense cap dubte. 1 que la Constitució és modi
ficable, evidentment, sense cap dubte; tot és modificable, 
sempre que la gran majoria del poble que la votada una 
vegada voti la modificació. 1 la realitat més clara és que la 
Constitució espanyola permet tot tipus de posicions políti
ques, des d'esperpentiques fins a absolutament independen
tistes, sense cap problema. Ara, també tots els que respectam 
la Constitució volem que igual que respectam el que defensa 
una política independentista, per jo absolutament respecta
ble, defensin que la majoria deIs ciutadans vulguin una altra 
cosa, i que lIuitin per canviar-ho ? Evidentment, perfecte. 1 
que els altre lIuitin perque no canvii? També evident. Supos 
que aixo és el respecte constitucional de ciutadans lliures que 
hi ha d'haver. 

1 la Constitució no l'agafam per amena~ar. No, s'equivo
ca. Escolti el que li dic, l'artic1e 149 de la Constitució diu 
que l'Estat té competencies exclusives en ... Aixo vol dir, i no 
és una lectura restrictiva, sinó molt oberta, que totes les 
competencies de l'article 149 que es transfereixin a les comu
nitats autonomes, es coHoquin aquí on es coHoquin deIs 
articles, diguin les comunitats autonomes que són exclusives 
o no, és igual. Totes s'hauran d'emmarcar dins la competen
cia exclusiva de l'Estat. Per tant el que vostes han fet de 
col'locar a l'esmena competencies del que aquí, en aquest 
projecte de lIei, hi ha a l'article 11 passar-ho al 109, és exac
tament el mateix. Per molt que nosaltres diguem que són 
competencies exclusives, aquestes de l'article 149 són compe
tencies exclusives dins el marc de la legislació de 1 'Estat. les 
recoman que es mirin bé el que diu Catalunya, que és molt 
lIesta quan fa l'Estatut, esta molt ben pactat i no es fica en 
embulls: té competencies exclusives respectant el que diu 
l'article 149.15.2 de la Constitució. Que vol dir exactament 
respectant la legislació basica de l'Estat. 

Aixo no és una amena~a, aixo és el que li he dit d'alIa, 
no invoc la Constitució per amena~ar, la invoc per dir que 
vostes diuen el mateix que nosaltres a les esmenes ... a efectes 
practics. Queda més guapo, o més lIeig, és igual; pero a 
efectes practics diu el mateix. Aposta políticament estam 
practicament equiparats. En gestió no estam equiparats, és 

ver, no tendrem la gestió d'Insalud, encara que la gestió 
en sanitat, la importancia, la influencia i el poder -en 
definitiva el poder és l'important, no?- que té la sanitat 
de la Comunitat Autonoma dins la sanitat global d'a
questa comunitat -la sanitat vull dir el ConselI de sanitat 
i el Govern de la Comunitat Autonoma- és enorme, fins 
al punt que no es fa res que no s'hagi arribat a un acord 
amb la Conselleria de Sanitat en sanitat. Que no tenen 
la gestió de Son Dureta? És ver. Nosaltres estaríem 
d'acord en arribar a aquesta gestió, pero d'aquí un 
parell d'anys, bastants, quan s'hagi aconseguit tenir els 
serveis adequats, les inversions en l'hospital de Palma, i 
si és possible l'hospital d'Inca. Després en podríem 
comen~a a parlar. En aquests moments seria dolent 
tenir aquesta sanitat, Insalud. 

1 quines crítiques més ha fet a aquest projecte, quant 
a nivell competencial? És que no n'he sentida cap ni 
una. Ha dit fundacions, per que? perque no és compe
tencia exclusiva de la comunitat no la tendra. Esta 
inclosa dins l'article 149 de la Constitució, tendra com
petencies legislatives dins el marc general de l'Estat 
espanyol, i res més. Sr. Sampol, la veritat és que només 
em crec, amb les excepcions que li reconec, el marc 
competencial en materia política que tendra la comuni
tat autonoma, una vegada aprovat l 'Estatut és sensible
ment igual al de les comunitats autonomes que varen 
accedir a l'autonomia perque havien refrendat un Esta
tut durant la República, que no eren no només histori
ques, sinó perque havien refrendat l'Estatut, que aixo és 
el que diu la constitució, i per aixo que se les dóna un 
tractament especial. 1 sensiblement igual, políticament 
igual, excepte en gestió, és el que com Andalusia varen 
accedir per un altre procediment, el referendum -els 
vulI recordar que aquí que no varem ser capa~os els 
ciutadans i els polítics d'aquestes illes de dur-ho enda
vant- o Valencia o Canaries. Sensiblement igual, políti
cament igual diria; de gestió, certes diferencies. 

Nosaltres, com dei a el Sr. Huguet, i també ho deim 
aquí, i és reconegut que ningú en parla en aquest ma
teix projecte d'Estatut, no renunciam a continuar el 
procés de transferencies, sempre que hi hagi el pacte 
que permeti que les comunitats que el nivell competen
cial del país sigui sensiblement igual -que no igual, no 
hi pot haver les mateixes competencies aquí que a La 
Rioja, han de ser distintes- i lluitarem i farem feina per 
aixo; quan políticament sigui possible aquest nou avan~. 
1 em creguin, si l'any 1983 el traspas de competencies 
a les comunitats autonomes va ser realment difícil, pels 
decrets així com es negociava; aquestes encara pot ser 
que ho siguin més, perque hi ha dues raons que no crec 
que voste hi hagi pensat: el nou sistema de finan~ació 
no permet ja el cost efectiu per a les noves competenci
es. No tenc perque explicar-ho ara, pero va d'una altra 
manera, per tant molt m ' és difícil. El traspas de béns 
i serveis haura d'incloure inversions de reposició i inver
sió nova, cosa que no crec -i ho dic així de clar- que els 
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funcionaris entenguin massa. Per tant, sera una cosa compli

cada. 

1 no ens digui que a un projecte d'Estatut hi hagi d'anar 
la definició detallada de cadascuna de les materies de les 
competencies que discutim, com ha dit, lino em fii d'educaci
ó, no em fii que aixo tengui...". No pot anar a un projecte 
d'Estatut. Ens hem de fiar, o hem de batallar perque tengui. 
Pero ni a l'estatut primer, ni en aquesta modificació, ni a 
l'Estatut que vostes i aItres varen presentar l'any 1991, tenia 
cap casta de detall de materies, ni un. Era igual, quan deien 
educació era educació. 1 se'n fiaven més llavors que ara? Per 
que? 

Crec que hem de ser conseqüents. El projecte de reforma 
d'Estatut té declaracions generals de competencies que es 
transfereixen, o que es transferiran. Ve després un procés de 
negociació via comissions mixtes, que és molt complicat, i 
que es negociara, i tots haurem de fer l'esfon; perque vagi 
millor. Si aixo no ho aconseguim, el Govern no n'haura 
sabut, que és el principal, ni nosaltres tampoc no n'haurem 
sabut, que haurem de batallar amb ells. Pero, per favor, no 
confonguin el ciutada quan diuen "és que no ens fiam que 
Inserso vengui 11 i no sé que, "que no ens fiam que educació 
vengui" i no sé que més. No, aixo es negociara. S'haura de 
negociar, pero no és logic ni correcte, ni ningú entendria 
que aixo vengués a un projecte d'estatut. És més, i per aca
bar, vostes tampoc no ho feren quan varen dur l'aItre projec
te aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Si no hi hagués més intervencions 
en contrareplica se suspendria la sessió fins ... Sr. Huguet, té 
la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Gracies. Jo supos que tots els diputats ho agrairan. Hem 
quedat a les dues i mitja, i jo l'únic que deman a la presiden
cia és si avui capvespre quan es reprengui la sessió, aprofi
tant una altra es mena puc intervenir per fer uns quants acla
riments, perque si no, jo també demanaria el mateix tems 
que un altre diputat, i sé que ara seria massa pesat interve
nir. Per tant, si m'ha de dir que no, com que vull l'agra
lment deIs diputats, m'agrairan que no intervengut, i ho faré 
avui capvespre. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entenc que, vista la flexibilitat que du la presidencia en 
aquest debat, fins i tot a vegades consider que s'abusa i tot 
guant a l'anunciada brevetat que fan els portaveus que lla
vors no s'acompleix, crec que el fet que no es fes aquesta 
Contrareplica no dificultaria per res el bon debat d'aquesta 
proposició de l1ei. En conseqüencia es reprendra a les quatre 
1 mitja ele I'horabaixa en el punt indicat, que sera n les esme
nes del Grup Parlamentad MIXT a I'article aquest en con
cret. Grades, i fins a les quatre i mitja. 

=--

Senyores i senyors diputats, recomen~a la sessió, i 
passam ara a debatre les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari MIXT al punt primer de la proposició de 
llei, article 10, i és a l'apartat segon, l'esmena 772, a 
cinque la 773, al sise la 774, al sete la 775, al nove la 
776, al dese la 777, al dotze la 778, al catorze la 779, al 
setze la 780. al dissete la 781, al divuite la 782, al di
nove la 783, al vinte la 784, al vint-i-une la 785, al vint
i-quatre la 786, al vint-i-cingue la 787, al vint-i-sise la 
7888, al vint-i-sete la 789, al vint-i-vuite la 790, al vint
i-nove la 791, al trente la 792, al treta-quatre la 793, 
l'esmena d'addició 794, l'esmena d'addidició 795, la 796, 
797, 798, 799, 800 i 801. Per fer-ne la defensa té la 
paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan venia 
de cap aquí un diputat i amic em deia que esperava que 
amb tants de números surti qualque reintegrament. Pero 
avui no hi ha ni reintegrament, ni pedrea, ni grossos, ni 
res, avui som aquí -aixo en pla dialectic, no en pla 
físic, naturalment- avui és un dia per commemorar la 
batalla de Llucmajor, on un rei, Jaume 111, que sabia que 
havia de perdre, va anar a perdre i el varen derrotar. 

Entrant una mica més seriosament, el primer que he 
de dir a aquest conjunt de trenta esmenes és que totes 
es varen aprovar amb els vots del Partit Popular, més els 
altres grups parlamentaris que li varen donar suport, dia 
29 de gener del 1991. O sigui, no hi ha res innovador, 
sinó que és senzillament recollir el que es va aprovar. 
Per tant, ens movem amb competencies que ja tenen 
totes altres comunitats autonomes, perque l'estudi que 
es va fer en aqueIls moments era precisament d'agafar 
les competencies que tenien basicament Catalunya, el 
País Basc i Galícia, i d'aItres comunitats, pero no hi ha 
cap competencia que no tengui qualque altra comunitat 
autonoma. La tercera característica d'aquest conjunt 
d'esmenes és que es mouen dins l'ambit constitucional. 
O sigui, hi ha una constitució aprovada que permet que 
s'aprovin totes aquestes es menes que ja tenen altres 
comunitats autonomes. 

Després, una reflexió de carikter general que he de 
fer és que aquesta reforma de l'Estatut, com a conse
qüencia del pacte autonomic sí ens du ... -a mi m'agra
daria que així no fos, pero desgraciadament som pessi
mista al respecte a pesar de les paraules del Sr. Huguet 
i d'altres portaveus del Grup PP-UM-, si aquesta refor
ma de l'Estatut que avui s'aprovara aquí per vots deis 
dos partits estatalistes s'aprova, significara que avui 
quedara institucionalitzada una diferencia entre les 
comunÍtats autonomes de Catalunya i el País Basc i les 
de Galícia, d'Andalusia, de Canaries la de Valencia -
Comunitat Valenciana-, fins i tot la Llei foral navarresa, 
i les estatuts de les altres comunitats, entre les quals la 
de les Illes Balears; una diferencia evidentment amb que 
a nosaltres sempre ens toca les de perdre. 
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Pero bé, ja entre m en els temes competencials. He de 
repetir una vegada més que totes les transferencies que ara 
volem posar avui sobre aquesta reforma de l'Estatut, ja les 
tenim, en virtut de la Llei organica 9/1992. Per tant, aquesta 
reforma de l'Estatut no ens du res que no tenguem. El que 
té importancia és, efectivament, fer una reforma de l'Estatut 
amb aquestes competencies, més les altres que duim amb les 
esmenes. Per tant, i el Sr. Alfonso ara se'n va, jo precisament 
el volia citar, quan diu que si el nostre vot fos decisiu. Si el 
nostre vot fos decisiu, evidentment la recomanació seria no 
aprovar aquesta reforma de l'Estatut, perque sapiguen a 
Madrid que aquest parlament no ha de servir com a caixa de 
ressonancia de les decisions del Sr. Felipe González -anava 
a dir el Sr. Aznar, ara- i el Sr. José María Aznar, que no 
esta n per fer servir aquest parlamento El Sr. Morey veig que 
riu, i estic content, encara que veig que darrerament du una 
trajectória pareguda l Sr. Pons. 

EL SR. PRESIDENT: 

Se cenyeixi a la qüestió, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, senyor. 

L'artiele 10 és una suma del que és l'estatut aprovat del 
1991, més el que hi ha a la Llei de transferencia de compe
tencies. Les diferencies amb les trenta esmenes que presen
tam són les següents: en el punt número 2, regim local -aquí 
no ho diu-, estatut deis funcionaris de l'Administració públi
ca; al punt número 5, els ports de caracter comercial: Alcú
dia, Sant Antoni el poden fer tornar, d'aquesta reforma; 
legislació d'aigües, dins el marc de la Constitució i de la 
sentencia del Tribunal Constitucional, peró necessariament 
de la Llei d'aigües; llacunes, marismes, espais naturals prote
gits, dins de l'artiele 149 de la Constitució; turisme, ordena
ció -vull dir distint, més profund, o sia més competencies
esports i Heure; assistencia social, orientació i planificació 
familiar; la po licia autónoma es deixa per l'artiele 16; orde
nació del sector pesquer, que esta a l'artiele 11, ara només 
tenim aigües interiors, entre puntes, dins les badies només, 
ara només podem ordenar dins, no de fora; servicis de beBes 
arts, patrimoni arquitectónic -aixó són coses que no són a 
dins la proposició de llei que s'ha duit aquí-; cultura, sense 
cap més condicionament; dret civil de les Illes Balears, sense 
la paraula lIespecial ll

; fons de pensions; espectaeles que siguin 
públics; associacions de caracter docent, cultural, etcetera; 
regim miner; normes processals; procediment administratiu 
derivat de les peculiaritats del dret substitutiu de les Illes 
Balears, pensem que tenim un tribunal superior de justícia 
que és la darrera instancia quan es tracta de dret foral, i no 
tenim les normes de procediment, i aixó és una altra cosa 
que aquí proposam que hi sigui; transport marítim interin
sular i la seva coordinació amb l'efectuat entre les Illes i el 
territori peninsular espanyol -molt més limitat a la redacció 
actual-; centres de contractació i terminal s de carrega en 
materia de transports, que és a l'artiele 11; ordenació farma
ceutica; establiment i ordenació de centres de contractació, 

cambres de propietat, corporacions de dret públic; l'en
senyament, que el posam dins l'artiele 10; i després un 
punt que és la resta de materies que substitueixen en el 
present Estatut, sigui per llei organica a través de l'arti
ele 150 de la Constitució. 

He hagut de defensar -com que avui és molt im
portant que acabe m a les sis i mitja, segons la Mesa
trenta esmenes en deu minuts, i per tant prec que em 
disculpin els senyors diputats si no m'ha entes alguna, 
perque és que no he tengut temps d'explicar-la. 

EL SR, PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. No han estat deu, han 
estat cinc. 

Grups que volen intervenir en torn a favor o en 
contra? Pel Grup SOCIALISTA el Sr. Alfonso té la 
paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A. 

Sí, Sr. President. Nosaltres hem mantengut una 
postura ja definida amb les esmenes del Grup Parlamen
tari PSM 1 EEM, i reiterar els arguments crec que seria 
fer perdre el temps i un poc el seny als diputats que hi 
ha en aquesta cambra. De totes maneres volem dir una 
cosa al Sr. Pascual; que hem de seguir exactament igual 
quant a l'explicació del que és aquesta reforma d'estatut. 
Jo estic d'acord amb voste que a nivell de competencies 
amb caracter general no varia Bei organica i reforma 
d'estatut. El que passa és que no hi hagués reforma 
d'estatut ni llei organica si no hi hagués hagut pacte 
autonómico Per tant el que vostes rebutgen és el pacte 
autonómic, senzillament. 1 a mi em sap greu, perque un 
partit que esta implantat de moment a aquesta illa, a 
Mallorca, creu que es pot modificar, es poden ampliar 
els sostres competencials dins l'ambit de la comunitat 
autónoma, que voste va defensar d'una forma activa, 
molt activa, i que supós que continua defensant, es po
den aplicar per acords o per debats entre Estat i comu
nitats autónomes; i aixó jo crec que voste ja sap que no 
és així. 

Nosaltres hem de reafirmar, per acabar, que el sostre 
competencial a nivell polític que aquesta reforma d'es
tatut du a aquesta comunitat autónoma i a les altres, és 
políticament sensiblement igual a les comunitats au
tónomes no denominades históriques, ja ho he dit, sinó 
les que estan previstes a la Constitució que varen re
frendar un estatut durant la República, després de l'any 
1931; i que a nivell de gestió hi ha un cert nivell diferent 
d'actuacions, competencialment sensiblement igual. 

Vostes no ho volen creure? La veritat és que alllarg 
deIs anys la veritat s'imposa. Vostes, tots: PSM, UIM i 
UM, se'n donaran compte quan aquest nivell de compe
tencies estigui acabat i assumit per aquesta comunitat 
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autonoma que aque.'5t parlarnent tend ra el mateix nivelI 
competencial Jegislatiu -polític en definitiva- que tenen la 
resta de cOl11unitats au tonomes. Dit alxo , xerrar de compe
tencies de detalls ele di cussió sobre si aquesta o aquella sera 
més o menys grossa, creim que és perelre el temps. El que 
hem de fer tots els diputats, tots els partits polítics, és inten
tar ajudar a la negociació Govern de la Comunitat Autono
ma-Govern de rEstat perque les transferencies siguin, pri
mer tan ben dotades com sigui possible -economicament, i és 
important-, segon, tan amplies com sigui possible en qüestió 
de les materies que es transfereixin, i tercer que aquesta co
munitat auto noma -el Govern- exerceixi les competencies 
que tendn't per llei. que tendra per estatut, i en definitiva 
que actulla Comunitat Autonoma, sigui qui sigui el Govern, 
en funció d'aquestes competencies. Tota la resta és posar pe
gues a l'anterior estatut, a aquesta modificació, i a qualssevol 
modificacions que hi pogués haver en el futur. 

Per finalitzar li hem de dir -ho hem repetit, no volem entrar 
més en aixo- que una passa importantíssima com és aquesta 
reforma d'estatut és aixo: una passa importantíssima. l'opor
tunitat que ens ofereixi el conjunt de l'Estat espanyol, Euro
pa i aquesta mateixa comunitat, ens dira si al futur és con
venient o no políticament, i sobretot pels serveis als ciuta
dans de la Comunitat Autonoma i d'Espanya, caminar més 
enlla. En el moment que sigui oportú, que sigui convenient 
pel serveis públics, en aquell moment comen<;arem a caminar 
més enlla. Fins a aquell moment el nostre partit, que té un 
abast nacional, de tot l'Estat espanyol, pero amb una auto
nomia i independencia a nivell insular absoluta, esta absolu
tament conforme amb aquesta reforma d'estatut. Sense cap 
tipus de discussió. Ro hem discutit a congressos de nivell 
interinsular, ho hem discutit a congressos de nivell nacional, 
i per tant nosaltres estam, decidit per votació de tot el partit, 
perque aixo vagi endavant. Ro varem dir l'any 1987, ho 
varem dir l'any 1989, ho varem dir l'any 1991, i ho continu
am dient ara: no es poden reformar estatuts d'aquesta comu
nitat autonoma, igual que no es pot reformar la Constitució, 
si no és per un pacte político 

Amb aixo estam. El pacte polític s'ha firmat, mal que el 
pese, i perdonin l'expressió castellana, a certs partits que, per 
desgracia per ells, no tenen una implantació més enlla d'a
questes illes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. El Sr. Ruguet té la paraula. 

EL SR. RUGUET I ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Només dir que don per reprodults tots els arguments utilit
Zats en la presentació d'aquesta proposició de reforma d'es
tatut en el debat de presa en consideració, els arguments 
utilitzats en el debat de l'esmena a la totalitat, i els argu
~ents utilitzats en el debat d'aquestes esmenes dins comissió, 
1 avui de matí a plenari, que eren de caracter general; i 
estalviaré fer cap tipus de precisió al portaveu del Grup 

=-

MIXT, i també a certes imprecisions del portaveu del 
Grup SOCIALISTA, perque l'important és que aquesta 
proposta surti, i que a partir d'aquí, agafant la darrera 
paraula del que s'ha dit avui capvespre, la responsabilitat 
que tindrem tots, absolutament tots, hagin votat o no 
hagin votat aquesta reforma d'estatut, és que efectiva
ment el pacte, pel que fa al punt 3 deIs traspassos i de 
les negociacions es faci amb el temps i la forma esta
blerts. A<;o sera el que en definitiva donara contingut i 
donara virtualitat a aquesta reforma d'estatut. 

luna apreciació: pot ser que les negociacions siguin 
llargues, només en vull recordar una, la negociació 
d'lnsalud entre l'Estat central i la Generalitat de Cata
lunya va durar quatre anys; pero en el tema d'educació, 
per exemple, no hi ha per que durar quatre anys; hi ha 
diversos escalons a la materia d'educació. Jo estic con
ven<;ut que les competencies en materia universitaria 
possiblement les podrem tenir més prest que tal vegada 
les competencies en materia d'ensenyan<;a primaria o 
ensenyan<;a mitja. Aquestes negociacions segurament, 
perque haurem de defensar el que creim que ha de ser 
el traspas, hauran de ser un poc més llargues i hi haura 
dificultats pel camÍ. Pero en definitiva el que tindrem 
clar és que en el nostre estatut vindra reflectit que la 
competencia d'educació és competencia exclusiva d'a
questa comunitat autonoma, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies Sr. Ruguet. Vol replica, Sr. Pascual? Té la 
paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Només per 
fer una reflexió sobre un punt concret de l'article 10, 
que jo crec que demostraria almenys la bona voluntat 
deIs diputats del Grup Parlamentari Popular i del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA que aquesta cambra no sigui 
senzillament que vota pels desitjos deIs que he dit ja 
abans. Votip l'esmena corresponent a les aigües, i si fa 
falta feim una esmena transaccional. Que es llevi alman
co -ho dic per estetica política, no per res més- quan 
diu ordenació i concessió de recursos i aprofitaments 
hidraulics diu "quan les aigües discorren integralment 
per l'ambit territorial de la comunitat auto noma. O 
sigui, que aixo esta clar que esta pensat des de Madrid, 
aquest punt. Tal vegada el riu de Santa Eularia ve de 
Valencia, jo no ho sé. Almanco jo crec que haguessin 
pogut tenir la delicadesa de llevar aquest punt, perque 
és que resulta que queda massa clar amb aquest punt, 
que aixo no ho fan fet vostes, i que no els han donat 
permís per llevar ni una coma. A no ser que per Madrid 
es pensin que la nostra aigua ve del Pirineu, com deia el 
Sr. Sampol, o bé del sistema Penibetic. Per tant jo pens 
que aquí desgraciadament avui és una batalla dialectica 
que es podria dir de Llucmajor. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Volen contrareplicar? El Sr. Alfonso 
té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Nosaltres solem anar a batalles previa
ment perdudes, intenta m guanyar-les sempre. Si voste hi va 
és el seu problema. La batalla de Llucmajor nos al tres aquí 
no la tenim, tenim la batalla de Palma, no importen batalles 
de L1ucmajor. 1 a més, aixo no és cap batalla. A Déu graci
es, Sr. Pascual, els diferencies es debaten a un parlament 
amb paraules, i no amb armes; a Déu gracies. 

Aquesta es mena que voste ens pro posa, jo li recoman, per 
aixo que diu que no es modifiquin, que es llegeixi les modi
ficacions d'estatuts de Cantabria, d'Aragó, etcetera, i veura 
que no és igual que el nostre. S'ha modificat aquí. És un 
exercici que li recoman, que llegeixi. 1 a part d'aixo, encara 
que s'haguessen modificats li vull dir que el Partit Socialista 
de les Illes Balears, i supos que el PP, assumeix absolutament 
aquesta reforma d'Estatut, i no perque l'executiva, que no el 
Sr. Felipe González, del Partit Socialista Obrer Espanyol ens 
la doni, sinó perque aquest debat l'hem tengut en congrés 
d'aquí i en congrés nacional. Per tant l'assumim, Sr. Pascu
al. Voste no té aquesta possibilitat, a nos al tres ens sap greu. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Alfonso. El Sr. Huguet té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies. Amem, que diuen aquí a Mallorca, si ens 
aclarim. Voste sap, Sr. Pascual, que en aquest parlament es 
va anar la competencia en materia de legislació, ordenació 
i concessió de recursos i aprofitaments hidraulics de les 
nostres aigües, perque enteníem que amb l'article 149.22 de 
la Constitució, ja que deia en el mate ix article "sempre que 
transcorrin per una mateixa comunitat autonoma" quedava 
clar que en el cas de Balears, aquesta competencia ja era 
nostra. Voste sap que ens varen contestar des de Madrid; és 
ver que ho sap? "Mirin, vostes tenen la raó des d'un punt de 
vista formal, pero des d'un punt de vista estatutari en no 
estar contemplada aquesta competencia dins l'Estatut, no els 
la podem donar". Voste sap perfectament, en unes negocia
cions en les quals jo, com a vicepresident hi vaig participar, 
al Ministeri d'Obres Públiques se'ns va dir "facin ús vostes 
de la Constitució, que els permet fer una llei organica, i via 
llei organica no hi haura cap inconvenient per donar-los 
aquesta competencia, que esta clar que és seva, perque el cas 
de Balears i de Can aries és un cas evident que les aigües són 
d'aquí". 

Molt bé, feim aquesta llei organica, ens n'anam a Madrid, 
defensam aquesta llei, tup-a-tup, cap avall. Ni per aquesta va 
passar. Si ara s'inclou dins l'Estatut és precisament perque 
a~o no ens torni passar, perque el que nosaltres pensaríem 

en aquest moment és que la propia Constitució define ix 
per exclusió, no per inclusió sinó per exclusió, que 
aquesta competencia ja és nostra. No ho varen entendre 
així, per tant és evident que amb la homogeneltzació 
deIs títols competencial, aquesta figuri a la reforma de 
l'Estatut, i no és cap contradicció que estigui inclosa 
dins l'article 10. Nosaltres entenÍem i entenem que no 
era necessari, perque la mateixa Constitució diu "sem
pre que transcorrin per una sola comunitat autonoma. 
Si ho diu així de cIar, aquí era acIarit que teníem 
aquesta competencia, pero no se 'ns va reconeixer. 1 en 
aquest cas crec que és evident, i amb el mate ix sentit 
que ve a la Constitució. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Passarem a la votació en primer 
lloc de l' esmena 947. del Grup PSM 1 EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de 
l'esmena, es valen posar drets, per favor? Gracies, po
den seure. 

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

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

10 vots a favor, 45 en contra. Queda rebutjada l'es
mena 947. 

1 passam a la votació de les esmenes 772, 773, 774, 
775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 
786, 787, 788, 789, 790, 791, 791, 792, 793, 794, 795, 
796, 797, 798, 800 i 801, del Grup Parlamentari MIXT. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'aque
ixes esmenes, es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

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

10 vots a favor, 45 en contra. Queden rebutjades 
aquestes esmenes. 

1 passam a la votació ara del punt primer de la Pro
posició de llei, article 10. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, 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. 

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

45 vots a favor, 10 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat el punt primer de la proposició de lIei. 

Passam al punt segon de la Proposició de lIei, article 11. 
L'esmena 948, del Grup PSM I EEM entenc que ja ha estat 
objecte de debat aquest matí, en conseqüencia passam al 
debat conjunt de les esmenes del Grup Parlamentari MIXT 
al punt segon de lIei, que són les esmenes 802, 803, 804, 805, 
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 
818, 819 820. Per fer la defensa d'aquestes esmenes té la 
paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer lIoc 
jo crec que s'han de donar per decaigudes totes les esmenes 
de supressió, perque si hipoteticament s'aprovassin s'orga
nitzaria que encara tendríem més poques competencies que 
les que tenim ara, perque totes aquestes esmenes de supres
sió és perque les passavem a l'article 10. Per tant, 803, 804, 
805, 806, 807, 809, 810, 811, 812 i 814, jo deman que es 
donin per decaigudes. I ara passaré a defensar la resta d'es
menes. 

La 802 s'afegeix la paraula "jurídic" en el sentit que sigui 
competencia no tan soIs el regim de responsabilitat de l'Ad
ministració de la Comunitat amb l'Administració local, sinó 
també el regim jurídico La 808, a més de contractes i con
cessions administratives, expropiació for<;osa. la 813, aquí on 
diu normes addicional de protecció del me di ambient, medi 
ambient totsol. La 815, aquesta és de supressió, pero vulI 
que es voti en el sentit que hi ha l'article 15 de l'Estatut 
actual que es dedica a mitjans de comunicació, a radio, a 
televisió, i sobretot la possibilitat de regular, crear i mantenir 
televisió, radio i premsa propies. Aquí ningú no n'ha parlat 
d'aquest tema, pero amb aquesta reforma de l'Estatut des
apareix l'article 15 de l'estatut actual, i aquest article 15 
resulta que és el que ens diu que podem crear una televisió 
propia. 1 aixo, senyores i senyors diputats, no sé si n'ha 
donat compte ningú, pero aixo és així. Insistiré més quan 
arribem a debatre l'article 15. Ara llegiré el que diu l'article 
15 de l'estatut aprovat, condemnat a desapareixer. Diu "L
en el marc de les normes basiques' de l'Estat correspon a la 
comunitat auto noma el desenvolupament legislatiu i l'execu
ció del regim de radiodifusió i televisió en els termes i en els 
~asos establerts a la llei que regula l'estatut jurídic de radio 
1 televisió. 2.- Igualment li corresponen en el marc de les 
normes basiques de l'Estat el desenvolupament legislatiu i 
~'execució del regim de premsa, i en general de tots els mit
Jans de comunicació social", i després diu "en els termes 
establerts anteriors d'aquest article la Comunitat Autonoma 
P?dra regular, crear i mantenir televisió, radio i premsa pro
pIes". Aixo desapareix. en parlarem a l'article 15. 

Després, a continuació, afegim una serie d'apartats que 
estan a l'article 12, que només són d'execució, i nosaltres 
proposam que estiguin a l'article 11, o sia que puguem fer el 

desenvolupament legislatiu: ordenació de la pesca marí
tima, que no és només el sector pesquer, que és un 
concepte més ampli; activitats molestes, insalubres, 
nocives i perilloses, ordenació del transport aeri i marí
tim de mercaderies i viatgers que tenguin origen i destí 
dins l'arxipelag balear, malgrat discorrin sobre les infra
estructures de titularitat estatal -aixo vol dir, per exem
pIe, dins els aeroports-; protecció civil; consultes popu
lars municipals, a les quals el Sr. Sampol ja ha fet refe
rencia, i que no tenc res més que afegir, sinó dir-li que 
estic d'acord amb el que ha dit ello Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Més intervencions? No hi ha 
intervencions. Passarem, ido, a la votació de les esme
nes. 

Passam en primer 1I0c a la votació de l'esmena 948, 
del Grup PSM 1 EEM. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Abstencions? 

10 vots a favor, 43 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 948. 

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parla
mentari MIXT, fent l'observació previa que la 803, 804, 
805, 806, 807, 809, 810, 811, 812 i 814 s'entenen de
caigudes, amb la qual cosa no se sotmeten a votació, i 
votam en conseqüencia la 802, 803, 808, 813, 815, 816, 
817, 818, 819 i 820. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
questes esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

10 vots a favor, 43 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

I votades les esmenes, procedeix ara sotmetre a vota
ció directa el punt segon de la Proposició de llei, article 
11. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de 
l'esmena, es volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? 
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

43 vots a favor, 10 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat el punt segon de la proposició de llei, article 11. 

Passam al punt tercer de la Proposició de llei, article 12. 
Al punt tercer hi ha en primer lloc l'esmena 949 del Grup 
PSM 1 EEM, que entenc que s'ha donat per debatuda aquest 
matí, i procedeix ara a debatre les esmenes del Grup Parla
mentari MIXT, que són la 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 
828, 829, 830, 831, 832, 833, 834 i 835. Per fer la defensa 
d'aquestes esmenes té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer lloc 
estam igual que a l'article passat, s'han de donar per decaigu
des la 822, 823, 824, 825 i 826, ja que aquestes esmenes són 
competencies d'execució, i nosaltres proposavem que fossin 
de desenvolupament legislatiu. Per tant només defensaré les 
aItres. 

Proposam la supressió del 12.1 perque li dedicarem un 
article que és el 12-bis, que és el tema deIs tractats internaci
onals i els convenis, li dedicam un article moIt més extens i 
profundo Un altre punt, el 12.8, que és el tema de la segure
tat social, nosaItres li dedicam un article, que és el 15-bis, i 
aquest també el deixarem per llavors. Museus, biblioteques 
de titularitat estatal d'interes per a la comunitat autonoma 
situats en el seu ambit territorial, possibilitat de poder gesti
onar els museus, biblioteques i arxius de titularitat estatal. Se 
suprimeix el 12.11, perque és un tema economic, al qual 
dedicam un article conjunt, que és el 16a, i proposam afegir 
"legislació laboral de l'Estat 11 • 

Proposam afegir la competencia d'abocaments contami
nants a les aigües territorials de l'Estat corresponents al 
litoral de les Illes Balears. Penitenciaria, nomenament de 
notaris, registradors de la propietat; ports i aeroports amb 
qualificació d'interes general, quan l'Estat no reservi la seva 
gestió directa, la famosa administració única és aquí, entre 
altres, pero després de dir que sí a l'adminstració única i 
després de tan tes flors, arriba l'hora de la veritat i voten que 
no. 

1 després una clausula molt important, que diu lila resta 
de materies que s'atribueixin amb aquest caracter pel present 
estatut i les que també amb aquest caracter siguin transferi
des per l'estat mitjan~ant qualsevol de les modalitats previs
tes per l'article 150 de la Constitució". Aixo vol dir que si hi 
hagués una llei organica futura, quedaria incorporada a l'Es
tatut. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Hi ha més intervencions? Passa
rem ido a les votacions. Prec als uixers que en el mo
ments de passar a votació no deixin entrar ni sortir de 
l'hemicicle. Passem en primer lloc de l'esmena 949, del 
Grup PSM 1 EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

10 vots a favor, 44 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 949. 

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parla
mentari MIXT, tenint en compte que la 822, 823, 824, 
825 i 826 s'entenen decaigudes, amb la qual cosa no se 
sotmeten a votació. Sotmetem a votació la 821, 827, 828, 
829, 830, 831, 832, 833, 834 i 835. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

10 vots a favor, 44 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

1 passam a la votació del punt tercer de la Proposició 
de llei, article segon. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

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

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

44 vots a favor, 10 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat el punt tercer de la proposició de llei, article 12. 

Passam al punt quart de la Proposició de llei, article 
15. A aquest punt hi ha l'esmena 837 ... Sí, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, tenc una esmena d'addició de l'article 
12-bis, que és la número 836. 

EL SR. PRESIDENT: 

--
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Vendra després, Sr. Pascual. Jo aniré citant les esmenes 
el moment de ser objecte de debato En aquest moment pas
sam al punt quart de la proposició de llei, article 15, a la 
qual es manté l'esmena de supressió 837, del Grup Parla
mentari MIXT. Per fer la defensa de l'esmena té el Sr. Pas-

cual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. L'article 15 en 
aquest cas és el de l'educació. El que passa és que nosaltres 
proposavem que estas dins l'article 10, i per tant aquesta 
esmena jo la consider decaiguda. No obstant aixo, jo vull fer 
notar a aquesta cambra que aquest article 15 substitueix un 
altre, el de l'estatut actual, que possibilita la creació d'una 
televisió autonomica, d'una radio autonomica, i que se su
primeix. Per tant aquí hi ha un tema molt important, que és 
que l'aprovació d'aquest artiele vol dir la supressió de l'arti
ele 15 de l'estatut actual, que en part és recollit dins l'articu
lat, no sé si és ellO o 1'11, no ho record exactament, pero 
que com a mínim, el paragraf que posa ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, si esta decaiguda no és objecte de debato 
Aclareixi si l'entén decaiguda o no l'entén decaiguda. Si esta 
decaiguda, ho diu simplement, i ja no es vota. Si considera 
que no esta decaiguda, entri dins el debat i passarem a la 
votació. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Bé, ido jo, Sr. President, volia demanar que on fos de 
substitució de l'article 15, que fos d'addició, i que l'artic1e 15 
de l'estatut actual, amb el que no esta dins l'artic1e 10 o 11... 

EL SR. PRESIDENT: 

En aquests moments, Sr. Pascual, no es pot canviar el 
tipus d'esmenes que ha presentat. Entén que esta decaiguda 
o pass a a votació? Decaiguda, ido, l'esmena 837 procedirem 
directament a la votació del punt quart de la Proposició de 
llei, article 15 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? 

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

43 vots a favor, 10 en contra, cap abstenció. Queda apro
Vat el punt quart de la Proposició de llei, artic1e 15. 

Passam al punt cinque de la Proposició de llei, al qual 
S'h' 

1 manté l'esmena 952, del Grup PSM 1 EEM, que entenc 
també que ha estat debatuda avui de matí. En conseqüencia 

=-

passam directament a la votació d'aquesta esmena, la 
952 del Grup PSM 1 EEM. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

10 vots a favor, 43 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 952. 

Passam ara a la votació del punt cinque, artic1e 16. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

43 vots a favor, 10 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat el punt cinque de la Proposició de llei, artic1e 
16. 

1 passam ara al debat de dues esmenes amb el mateix 
contingut d'addició d'un nou article amb el número 12-
bis a la proposició de llei, que són les esmenes 836, del 
Grup Parlamentari MIXT, i 950, del Grup PSM 1 EEM. 
Per fer la defensa de la del Grup Parlamentari MIXT, té 
la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Per abrevi
ar el debat juntaré aquesta es mena amb la 838, 839, 840 
i 841. Són un conjunt d'esmenes que fan referencia a 
noves competencies. La primera d'elles, que és la que 
havíem de fer el debat, diu que la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears sera informada en l'elaboració de 
tractats i convenis internacionals en tot allo que afecti 
materies del seu interes específic; i després la possibili
tat de sol'licitar al Govern de l'Estat la celebració de 
tractats i convenis internacionals, així com que corres
pon a la Comunitat Autonoma l'adopció de mesures 
necessaries per a l'execució, i també que sera informada 
la Comunitat Autonoma deIs projectes i actuacions de 
la Comunitat Europea, i que té dret de participar en la 
forma que la legislació estatal determini en la formació 
de voluntat deIs organismes de 1 'Estat espanyol en aque
lles materies que siguin de la seva exclusiva competen
cia. Aixo, el Sr. Alfonso diu que no té contingut polític, 
aixo no és res. No en té de contingut polític, pero bé, 
nosaltres pensam que és tan important aixo com impor
tant pugui ser una competencia tal vegada, no vull dir 
com la seguretat social, pero sí com mol tes més que ja 
tenim. 

~ .. --------------------------------
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L'artiele 15-bis fa referencia a la seguretat social, i evi
dentment aquesta sí que és una competencia important, sí 
que necessita un article per ella tata sola. Idó aquest és l'arti
ele de la seguretat social. L'article 16a és un conjunt d'esme
nes, és una es mena que propasa que tenguem una serie de 
competencies d'acord amb les bases i ordenació de l'activitat 
económica general i política monetaria de l'Estat, com fo
ment, ordenació i justificació de l'actlvitat económica, indús
tria, desenvolupament a les Illes Balears de plans de l'Estat 
de tipus económic, programes generics estimuladors d'activi
tats productives, etcetera. Després, comer~ interior, fires i 
mercats, defensa del consumidor; i després institucions de 
credit cooperatiu, públic i territorial i caixes d'estalvis. 

Les dues esmenes que estan en forma d'artiele 16-b i 16-c, 
fan referencia a la policia autónoma, i no diré res més, 
perque ja esta elara la importancia de la policia autónoma. 
Només vull recalcar una cosa, que aquí amb l'Estatut, si 
s'aprovassen aquests artieles, voldria dir que podem consti
tuir una policia autónoma, no voldria dir que 1 'hem de cons
tituir necessariament avui, sinó que en el moment que vol
guéssim la podríem constituir, i amb les característiques 
que vulguem. I evidentment discrep de la valoració del Sr. 
Alfonso en el sentit que els Mossos d'Esquadra siguin una 
policieta autónoma, sinó que són qualque cosa més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Més intervencions? Entenc que les 
es menes 950, 951, 953 i 954, del Grup PSM 1 EEM han estat 
objecte de debat també conjunt aquest matí. En conseqüen
cia en aquest moment entenc que podríem passar a la vota
ció conjunta de les esmenes 836, 838, 839, 840 i 841, del 
Grup Parlamentari MIXT, i 950, 951, 953 i 954 del Grup 
PSM 1 EEM. 

Passam idó a la votació conjunta d'aquestes esmenes. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

9 vots a favor, 44 en contra, cap abstenció. Queden rebut
jades les esmenes 836, 838, 839, 840, 841; i 950, 951, 953 i 
954. 

Es manté també una esmena d'addició d'un artiele amb 
el número 18 a la Proposició de llei, és l'esmena 842, del 
Grup Parlamentari MIXT. Per fer la defensa d'aquesta esme
na té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyors i senyors diputats. Defensaré 
conjuntament la número 842, 843, 844, 845, 846, 847, 
848,849,850 i 851, tates elles esmenes que corresponen 
al títol tercer, capítol primer del Parlament. Per tant, 
són esmenes institucionals relacionades amb les compe
tencies, amb l'organització d'aquest Parlament de les 
Illes Balears. 

L'esmena 842 és a l'artiele 18, i és una esmena d'ad
dició a l'estatut actual. Es proposa afegir un tercer pa
ragraf que diu "així mateix la Comunitat, mitjan~ant 
llei del Parlament, podra crear aquelles institucions que 
consideri necessaries per a l'autogovern de la Comuni
tat. Jo he dit avui matí que hi ha una interpretació, 
unes sentencies del Tribunal Constitucional, que diuen 
que alló que no esta especificat a un estatut, no es pot 
exercir per part de la comunitat autónoma. Per tant, 
encara que tal vegada pot estar implícit a altres llocs de 
l'Estatut la facultat de crear institucions i organismes 
que es considerin necessaris per a l'autogovern; que esti
guin explicitats a l'Estatut crec que és una bona cosa, i 
aposta proposam aquesta esmena. 

L'esmena 843 és a l'artiele 19, i és de supressió, i 
aixó té a veure amb la facultat del president del Govern 
de la Comunitat Autónoma de dissoldre el Parlament i 
convocar eleccions. Segons la redacció actual de l'artiele 
19 aquest parlament només pot ser dissolt si no hi ha 
una majoria suficient per elegir president i passen 60 
dies després de les eleccions. Aquest és l'únic supósit, 
pero no es pot dissoldre si, per exemple, el president de 
la Comunitat Autonoma vol dissoldre el Parlament, com 
fa el Sr. Jordi Pujol a Catalunya, com es pot fer al País 
Basc, a Galícia i a Andalusia. en aquest moment hi ha 
quatre comunitats autonomes que tenen eleccions dife
rents de les municipals; i aquestes quatre comunitats 
tenen els estatuts que els ho permeten. Ido el nostre no 
ho permet. Aposta hi ha aquesta esmena que defens ara, 
perque sigui possible. Nosaltres pensam que si ho poden 
fer els catalans o els bascos, també ho podem fer no
saltres. 

A l'artiele 20 també hi ha una altra esmena relacio
nada amb la possibilitat que el president de la Comuni
tat Autonoma pugui dissoldre el Parlamento Concreta
ment es proposa afegir l'apartat 4, que diu que "el Par
lament es constituira dins un termini maxim de trenta 
dies després de la celebració de les eleccions", que aixó 
ho diu l'article 30, i després proposam la supressió; i 
afegeix que durant la duració del seu mandat, i amb 
l'excepció su posada del supósit previst a l'article 31.5, el 
Parlament només podra ser dissolt 'luan ha ud passat 
un any des de la darrera dissolució. Es a dir, que si es 
dissol el Parlament, després el President ha d'estar una 
any a poder convocar les eleccions. Aixo és el mateix 
que passa a l'Estat espanyol, i esta regulat exactament 
igual a la Constitució espanyola per al Govern espanyol. 

--
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A l'article 23 hi ha dos temes: un tema que jo pens que 
s'haurien de recapacitar, perque resulta que hi ha una parau
la que no és constitucional, que és on diu "durant el mandat 
d'aquest el diputats no podran ser retenguts", i ha de dir 
detenguts. Aixo, senyores i senyors del Partit Popular, senyo
res i senyors del PSOE, crec que haurien d'anar a telefonar 
a Madrid ara mateix, i demanar permís per poder rectificar 
aquesta paraula. Jo crec que seria convenient, perque resulta 
que tenim una paraula que no esta admesa per la Constituci
Ó. Sí, Sr. Ribas de Reina, voste crec que és un bon candidat 
per anar a telefonar. A l'article 23 encara hi ha una altra 
rnodificació que és important. En el punt 2 diu que els dipu
tats no percebran retribució fixa pel seu carrec representatiu, 
sinó únicament les dietes que es determinaran en el seu 
exercici. Resulta que hi ha una prohibició de sous als dipu
tats, i resulta que hi ha diputats que tenen sous. Sr. Vidal, 
voste que ho vol defensar al Senat, aixo, jo crec que convé 
que escolti bé. És que el Sr. Guíllem Vidal em va dir al prin
cipi, quan l'elegiren senador, que estava molt content de ser 
senador, perque havia de defensar la reforma de l'Estatut 
d'Autonomia. M'ho va dir al Diplomatic, jo vaig estar molt 
content; i em pensava que seria la del 1991, i ara resulta que 
ha de defensar la del 1993. Quina decepció! 

El punt número 2 de l'article 23 que proposam és "Una 
llei del Parlament determinara el regim retributiu deis dipu
tats, llevar-ha de l'Estatut i donar autonomia a aquest parla
ment per autoorganitzar-se i per dir com s'han de fer les 
coses. 1 tal vegada no n'hem de tenir, de retribucions; jo no 
és que en vulgui, no és que demani tenir un sou. l'únic que 
passa és que pens que hem de tenir autonomia per decidir 
que hem de fer. Per tant, esper que l'aprovaran, aquesta. 

A l'article 24 tenim un període de sessions de quatre 
mesos en l'any. O sia que teoricament el Govem de la Co
munitat Autónoma esta vuit mesos sense control -sense 
control parlamentari, s'entén, no vol dir que vagi desbocat-, 
i nosaltres proposam una redacció que deixi al Reglament del 
Parlament fixar la duració del període de sessions, i diu "El 
Parlament es reunira en dos períodes de sessions, compresos 
entre setembre i desembre el primer, i entre febrer i juny el 
segon". El reglament dira la durada; autonomia parlamenta
ria, aquí decidir quina duració han de tenir. 

1 després al punt 7 del mate ix article 24, s'afegeix la pa
raula "duració del període de sessions" com a tema regla
lUentari del Parlament; a l'artic1e 27, la possibiUtat que pugui 
fer decrets llei el Govern balear' a l'article 28, una compe
tencia d'aquest parlament, un calaix de sastre que diu que 
sigui exercir tates aquelles competencies que li atribueixen la 
COnstitució, J Estatut i la resta de Ileis, perque si en quedas 
qUaJcuna que no estas dins la numeració, no la podria exer
c~r. A l'article 29 afegir la paraula "Síndic de Greuges ll

, que 
slgui UJla paraula de "Estatut· a l'article 30 el Consell Con
sultiu que ara justament I'hem d'a,nomenar: "una llei del 
P~rlament podra crear el Consell Consultiu. Jo esper que 
nlllgú no ens dura al Tribunal Constitucional, pero per si de 
<:as seria bo que hi hagués aq uest article. 1 després la supres-

sió de l'article 19, perque estava subsumit a dins l'article 
19. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. En aquest moment també es 
podria fer la defensa a les esmenes del Grup PSM 1 
EEM a aquest títol, que són la 955, 956, 957, 958, 959, 
960, 961, 962 i 963. Sí, Sr. Ribas de Reina, per que em 
demana la paraula? 

EL SR RIBAS DE REINA: 

Sr. Presidente, por alusiones, porque el Sr. Pascual 
diputado ha aludido perfectamente al Sr. Ribas de Rei
na. Yo quisiera, por favor, contestarle. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo no era present, pero els membres em diuen que 
efectivament hi ha hagut aHusions. Té un tom de tres 
minuts per. .. 

EL SR RIBAS DE REINA: 

Sr. Pascual, no cabe duda que cuando que telefonear 
no necesito de su autorización; esto en primer lugar. Yo 
comprendo que usted tiene reminiscencias del pasado, 
cuando estuvo usted en UCD, y posiblemente debía 
tener algún mandato en este sentido. Pero yo le puedo 
garantizar y asegurar que nuestro partido aquí, en Pal
ma de Mallorca, en las Islas Baleares, jamás hemos teni
do que dar cuenta a Madrid. Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ribas de Reina. El Sr. Orfila té la parau
la pel Grup PSM 1 EEM. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Si ens ho permet, defensarem 
la 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 
i 968, és dir totes les del títol tercer, que té presentades 
el nostre grupo La 966 i 967 han estat retirades. 

L'esmena 955 introdueix un petit canvi respecte de 
la redacció de l'estatut avui vigent, afegint entre les 
funcions que corres ponen als consells insulars la repre
sentació respectiva de les illes de Menorca, Mallorca, 
Eivissa i Formentera. És una esmena logica, entenem 
que si als consells correspon el govern i l'administració 
a les illes respectives, es lógic que s'expliciti que tenguin 
també la representació a tots els efectes. 

L'esmena 956 fa desapareixer l'afegitó de l'apartat 2 
de l'article 19 de l'Estatut vigent, que diu que el Parla
ment podra ser només dissolt en el suposit previst a 
l'apartat 5 de l'article 31 d'aquest estatut. El nostre grup 
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no veu necessana aquesta referencia, justament al primer 
article que parla del Parlament; la possibilitat de dissoldre el 
Parlament sera tractada a un altre article. 

Esmena 957: els dos primers de la redacció que proposam 
són exactament iguals als de la redacció de l'Estatut vigent. 
A l'apartat 3 hi feim un afegit per donar logica a la redacció. 
És ciar que el mandat ha d'acabar quan finalitza el seu man
dat, i perdó per la reitera ció , pero també en el cas que es 
dissolgui el Parlament, el mateix dia de la dissolució. De tota 
manera val a dir que és copia d'allo que es disposa, que 
estable ix la Constitució per al Congrés i els diputats. A l'a
partat 4 en la seva primera part recull el contingut de l'arti
cle 30, que creim que té molt més coherencia si es col, loca 
dins aquest article 20, i diria així: "El Parlament es consti
tuira dins un termini maxim de trenta dies després de la 
celebració de les eleccions". Entenem que aquest article que 
estableix la constitució, duració i mandat, ha d'incloure tam
bé l'exigencia temporal per a la constitució. És una qüestió 
de pura logica, d'ordenació de l'articulat. No és així pel que 
fa a la segona part de l'apartat 4, contemplada la possibilitat 
del Parlament fora de la previsió de l'artícle 31.5, convé -
entenem-limitar aquesta possibilitat al fet que hagi passat un 
any des de la darrera dissolució. La dissolució té, no ho 
oblidem, un caracter excepcional soIs en el cas que la comu
nitat autonoma resulta ingovernable, i a~o evidentment 
exigeix un temps per fer-se avinent, exceptuant, com ja he 
dit, en el suposit contemplat a l'article 31.5. 

Senyores i senyors diputats, abans que vostes m'ho di
guin, em permetin que els digui que nosaltres pensam que és 
bo, que és desitjable que els processos electorals siguin més 
o menys regulars, pero també tenim clar que qualsevol inge
rencia en aquest sentít que no sigui fruit de pacte produit 
des de la voluntat sobirana de cada comunitat autonoma, va 
en detriment de l'autonomia i no ho podem considerar valido 
Ens temem que respondria a un model -el que hi ha ara vi
gent- centralista i uniformitzador que evidentment no és el 
nostre. Com més s'atraquin a l'autogovern les comunitats 
autonomes, menys sentit té la limitació actual. La sobirania 
en aquest sentit no pot ser tutelada; les comunitats que així 
ho tenen establert, poder dissoldre el Parlament, són un 
exemple d'estabilitat, i ningú no pot pretendre que a~o sigui 
obrir una porta a inestabilitats ni un exercici frívol d'aquesta 
possibilitat. 

L'esmena 958, aquesta és especial, aquí tenen, senyores 
i senyors diputats l'ocasió de demostrar si és o no cert que 
els consignes -i perdonin per l'expressió- rebudes de Madrid 
els obliguen a no modificar un punt ni una coma del text 
pactat, com han dit el Sr. Sampol i el Sr. Pascual de manera 
reiterada, amb un excés de dolentia a les seves intervencions. 
Crec que vostes demostraran, ara tenen l'ocasió, que no és 
cert que vostes tenen autonomia plena, sobirania absoluta 
per prendre decisions i corregir el que és un defecte de la 
redacció de l'Estatut vigent. L'apartat 2 evidentment és nou, 
en la nostra redacció, i corregeix a fons el mateix apartat de 
I 'article de I'Estatut del 1983. Entenem que la prohibició 
expressa -el Sr. Pascual en parlava fa un moment- que els 

diputats puguin percebre retribucions pel seu carrec 
representatiu no és positiva. En qualsevol cas la propos
ta és que sigui una llei del Parlament que determini el 
regim retributiu. Per a nosaltres és evident que la dedi
cació a les tasques polítiques ha d'implicar un nivell 
elevat d'incompatibilitats, un nivell que nosaltres -com 
vostes saben- co¡'¡ocaríem en un llistó realment molt 
alto No té per que representar, a més, un major dispendi 
economic tenir un sistema retributiu diferent. En qualse
vol cas entenem que depen com s'estableixi el sistema 
de funcionament del Parlamento El nostre grup, que ha 
criticat -i després ho demostrarem amb propostes con
cretes- el Govern de mitja jornada, i també el fet que 
tinguem un parlament de mitja jornada; entenem que les 
funcions d'aqeust legislatiu, d'aquesta cambra, van molt 
més enlla de les que en aquest moment exercim, i les 
tasques de control de l'executiu necessiten de molt més 
temps de vigencia deIs períodes de sessions, i per tant 
de molta més dedicació per part deis parlamentaris. 

L'esmena 959 fa un plantejament claríssim: el Par
lament compleix funcions legislatives, com deia abans, 
pero també les de control de l'executiu, i és realment 
impossible exercir aquesta darrera funció sense rompre 
la limitació actual deIs quatre mesos de funcionament. 
Aquests dies, i tots els diputats en són testimoni, hem 
tingut ocasió de comprovar-ho, el mes de mar~ es con
voquen compareixences de consellers per debatre qüesti
ons plantejades fa quatre i cinc mesos, amb la qual cosa 
perden tota l'actualitat. És cert que es poden habilitar 
períodes extraordinaris, pero que és extraordinari no és 
normal, i les tasques de control i també les legislatives 
en tant que creixem en nivell competencial, exigiran més 
i més dedicació. En realitat la practica del nostre par
lament és la de dedicar tres mesos únicament a funcions 
legislatives ordinaries, perque ja el mes de novembre 
entram amb el debat del pressupost, amb la qual cosa el 
període de sessions reals és de tres mesos, i d'aquesta 
manera no es pot construir un país, no es poden fer 
tasques de control de l'executiu. 

L'estatut actualment vigent, el del 1983, contempla 
la possibilitat que el Govern pugui assumir la potestat de 
dictar normes amb categoria de llei. La Constitució de 
l'Estat espanyol ho preveu igualment així pel que fa al 
Govern del'Estat en els articles 82, 83, 84 fins al 86. En 
canvi a l'estatut vigent no es recull el suposit contingut 
a l'article 86 de la Constitució, que deixa clar que els 
governs de les comunitats autonomes també ho podrien 
fer. 

L'esmena 961 és la que deixa fora l'exigencia que el 
senador que ha de representar la comunitat dins el Senat 
hagi de ser for~osament un diputat d'aquesta cambra. 
EIs senadors, excepte els que ho fan en representació de 
les comunitats autonomes, són incompatibles amb el 
carrec de diputat d'aquesta cambra; no veim per que els 
elegits en representació de la Comunitat Autónoma 
hagin de ser for~osament diputats. Les possibles motiva-

--
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cions, en el debat que varem fer el gener del 1991 sobre el 
rnateix tema, les motivacions pels que defensaven el contrari 
deien que era d'intensificar ellligam amb la cambra que els 
ha elegit. I nosaltres entenem que aquest lligam queda con
testat amb l'experiencia d'aquests anys: mai un senador ha 
comparegut en aquest parlament a explicar que fa i que vota 
en el Senat. A més no estan subjectes a cap mandat impera
tiu, amb la qual cosa ellligam amb la cambra es redueix a la 
seva presencia a les dues cambres, amb la incompatibilitat de 
reunions que se sol donar. 

1 jo els faria una pregunta, senyores i senyors diputats que 
votaran en contra d'aquesta esmena: ha conegut algun dipu
tat a través deIs diferents senadors que hem tingut en repre
sentació d'aquest parlament, quina ha estat la seva actitud 
dins el Senat? Ha fet arribar qualsevol deIs senadors que hem 
tingut en aquesta cambra, el Sr. Vidal per exemple, al Senat 
les aspiracions, les inquietuds d'aquest parlament? Ha fet, per 
exemple, alguna interven ció manifestant la preocupació per 
la paralisi en el procés autonomic d'aquests anys? Ha in ter
peHat el Govern de l'Estat respecte del deficient finan~a
ment de la nostra comunitat? Saben si ha dit res? Nosaltres 
tampoco Per tant, no hi cap diferencia que sigui diputat o 
que no ho sigui. Fara el mateix, dira o deixara de dir el 
mateix, i en el Parlament ens en temerem igual, i l'única 
manera d'entemer-nos sera llegir el diari de sessions del 
Senat. 

L'esmena 962 fa referencia a la creació del SÍndic de 
Greuges. Queda clarÍssima la nostra voluntat que es creés 
aquesta figura; s'ha demostrat duent propostes, i estam a 
punt, millor dit es podria ja elegir un Síndic de Greuges. No 
es fara perque el Govern no en té voluntat, pero creim que 
és bo que l'Estatut ho contempli de manera taxativa. 

L'esmena 963 proposa l'addició d'un article nou, deixant 
clar que una llei del Parlament podra crear el Consell con
sultiu de les Illes Balears. No volem duplicar un debat sobre 
la necessitat del Consell consultiu, ja l'any 1991 vam propo
sar que es creés i que constés que hi ahgués un article de 
l'Estatut que deixés clara la seva necessitat. En el seu mo
ment no el varen voler vostes, i després el temps i els tribu
nals ens han donat la raó d'aquella proposta. 

-
L'esmena 964 afecta l'article 31l'estatut vigent, i proposa 

suprimir de l'apartat 5 el paragraf que diu: "El mandat del 
nou parlament durara, en tot cas, fins a la data en que hau
ria de concloure el de l'anterior". Les raons són obvies: la 
redacció de l'Estatut del 1983 no permet la dissolució, i la 
~ostra proposta sí. En aquest sentit no podem establir taxa
t!vament la durada del mandat del nou parlament elegit, fins 
en que hauria de concloure el de l'anterior. Es podria pro
dUir, de fet, una nova dissolució. No és probable, pero ha de 
ser Possible. 

L'esmena 965 fa un afegit, en COllcret el punt 9, que 
allgrnenta "exigencia d'incompatibilitat aplicable al president 
de la Comunitat. No n'hi ha prou que el president no pugui 
OStentar cap altre carrec públic, tampoc no ha poder desen-

vol upar qualsevol altra funció pública que no derivi del 
seu carrec, ni cap activitat professional o mercantil. 1 
aixo implica, per exemple, no poder presidir cap empre
sa publica, cap fundació, o exercir una activitat professi
onal. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, acabi. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Acab, Sr. President. crec que és una esmena que es 
defensa amb els seus propis termes: si estam en contra 
d'un govern de mitja jornada, difícilment podem estar 
d'acord amb un president que no tengui dedicació exclu
siva, que pugui dedicar una part deis seus esfor~os a 
al tres qüestions. I aquesta exclusivitat per nosaltres ha de 
ser absoluta. Afegim també a l'apartat 1 la possibilitat 
que el president que nomena el Govern el pugui cessar; 
crec que ja tenim proves de la seva capacitat de cessa
ment, i per tant simplement és fer-ho avinent en aquest 
article. 

1 l'esmena 968, Sr. President, acab definitivament, 
simplement proposa eliminar la paraula "els disminults 
físics, psíquics i sensorials", per minusvalids que creim 
que és una paraula molt més avinent, molt més logica. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Intervencions? Pel grup Parla
mentari MIXT té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Molt breument, simplement 
per dir que donarem suport a tot aquest conjunt d'es
menes que ha defensat el Sr. Orfila, primer perque 
moltes d'elles coincideixen amb moltes de les que ha 
presentat el Grup Parlamentari MIXT; per una altra 
banda també perque la veritat és que tot el que ha dit 
el Sr. Orfila m'ha agradat molt, especialment el tema de 
les consignes que venen de Madrid, a~o m'ha agradat 
molt perque arnés és totalment exacte. 1 bé, li donarem 
el nostre suport. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria fer 
una reflexió, perque el problema que té tot aquest debat 
en materia de reforma de l'Estatut és que el fonament 
és la Llei organica 9/1992 de transferencia de compe
tencies a les comunitats autonomes. Diu l'exposició de 

~~-============================================~======~~==========~~~==============~==~~ 
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motius: "Procedeix, doncs, incorporar el contingut de l'es
mentada llei a l'Estatut d' Autonomia a les Illes Balears ". Es 
presenta la Proposició de llei 322/93, de reforma de l'Estatut 
d' Autonomia de les Illes Balears, logicament per incorporar 
el contingut de les noves competencies, i aprofitant el riu 
competencial, o el torrent que vostes volen -que és un de 
curs intermitent i més petitet- s'apunten a una reforma glo
bal integral de l'Estatut. 1 cIar, uns surten amb les dues 
mans, i els altres surten només amb una, i aixo és la diferen
cia fonamental. 

Aquí únicament es planteja incorporació de competenci
es, mentre d'una manera paral-lela, aprofitant que sa Riera 
passa per Palma, han duit aquí una reforma de l'Estatut per 
fer el debat. Moltes de les coses que es plantegen, dins una 
reforma integral de l'Estatut -que és una cosa molt seriosa
podrien ser possibles; dins un marc estricte d'ampliació de 
competencies no és el marc adient, per molts de planteja
ments -alguns perfectament raonables- que vostes fan aquí. 
Perque els voldria fer una frase, i no se m'enfadin molt, que 
en el tema de manifestar que volen modificar l'Estatut, i 
volen moltes més competencies, i volen una ampliació, i 
efectivament tota una serie d'aspectes de l'Estatut que hauri
en de ser canviats amb el temps; vostes surten aquí, saben 
perfectament que el que s'ha acordat és una ampliació estric
tament competencial i punt, pero molt important; i cIar, 
totes les coses que vostes treuen en aquesta tribuna i les 
sotmeten a votació, les és molt senzill que "nosaltres som 
més autonomistes i més reformadors que ningú 11. 

Pero vostes estan una miqueta -com diuen a Mallorca- de 
toreros de darrera sa valla. Jo els vull veure el dia que aquí 
hi hagi una reforma d 'Estatut que vagi seriosament; perque 
totes les coses que passen desapercebudes, i algunes de les 
quals molts divertides, com l'esmena 967, del PSM,1 referent 
a la voluntarietat de continuar sent conseller o no -l'han 
retirada, afortunadament- donarien joc a debats polítics 
realment bastant divertits; pero quan el partit és amistós, 
quan no hi ha interes, es poden dir les coses que vulguin, 
podem anar a la batalla de Llucmajor, i que fins i tot la gua
nyi el rei Jaume III. Aixo, no passaria res perque tot és 
ficció, pero el tema estrictament competencial és el que 
realment havia d'haver centrat el debat d'avui. 

Sobre les esmenes voldria donar unes petites pinzellades. 
Per exemple, Grup Parlamentari MIXT, esmena número 76: 
aficar dins l'organització institucional autonomica -no insti
tucional i autonomica- que integren estrictament el Parla
ment, el Govern i el President de la Comunitat Autonoma, 
i d'en~a de la Llei de consells insulars, hem, acceptat que els 
consells insulars arnés d'institucions d'adminitració local són 
també institucions de la comunitat autonoma, no és serió s 
ni és prudent afegir un apartat tercer que diu que la Comu
nitat Autonoma mitjan<;;ant llei podra crear aquelles institu
cions i organismes que estimi necessari; perque les podra 
crear, pero no seran organitzacions de l' entramat basic que 
és perfectament definit a la Constitució, que és una assem
blea legislativa, un executiu -un Govern-, un president i un 

tribunal superior de justícia; i en el cas nostre, aquella 
cosa tan especial que són els consells insulars. 

Per tant, no podem crear institucions noves, en mol
tes materies. Per exemple, organització territorial, Cata
lunya es defineix a l'Estatut per aquelles comarques 
compreses a les províncies de Barcelona, Tarragona, 
Lleida i Girona, una suma de comarques. Nosaltres no 
tenim una organització territorial comarcal, i per tant 
institucions comarcals no poden ser creades al mateix 
nivell que un consell insular. Per tant tenim moltes 
limitacions, i ens hem de limitar estrictament a l'ambit 
estatutari, perque si no obriríem una porta que no 
sabrÍem on ens duria. 

1 amb tot aixo crec que més o menys els temes es
sencials han estat plantejats. Bé, un tema sí que voldria 
plantejar abans de tancar aquest debat: dissolució del 
Parlament, facultat del Govern per dissoldre el Parla
mento Sí, podria ser una competencia. És un element 
essencial? La demostració és que en tota la vida auto
nomica de l'Estat espanyol no s'ha aplicat cap vegada. 
Que es pot arribar a una situació d'ingovernabilitat, i 
que la solució podria ser una dissolució del Parlament? 
Pero recordem una cosa: la possibilitat de dissoldre un 
parlament també pot jugar en contra, també es pot 
practicar intencionadament una desestabilització dins el 
Parlament, sabent que en una serie de dies tendrem 
unes eleccions. Perque ajuntaments que ells tot soIs 
tenen el doble o tres vegades més habitants que aquesta 
comunitat autonoma: o bade o un altre bade, pero no 
es fan eleccions municipals anticipades, i realment se 
cerca una estabilitat. Es fan les mocions de censura 
pertinents, es fan els canvis, estan obligats a l'estabilitat; 
i aixo realment és important. No ens creguem que per 
tenir determinades facultats haurÍem passat a tenir un 
estatut millor i garantir un futur millor a la política 
d'aquestes illes. 

Moltes vegades jo crec que el desig d'imitar -en 
aquest cas és una imitació d'estatuts com el Catalunya 
o el País Basc, ens du a vegades a plantejament que 
analitzats no són tan importants com les intervencions 
del que les han formulades ens volen fer creure des 
d' aquesta tribuna. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup PP-UM el Sr. Huguet té 
la paraula. 

EL SR, HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Jo intentaré no escalfar l'ambient, perque em pa
reix que ja han posat llenya al foc amb una intervenció 
que hi ha hagut ara; pero sí simplement recordar-li al 
Sr. Orfila dues coses: la primera de totes és que es lle
geixi la Llei de consells insulars, agafi l'erticIe 10, i voste 
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veura que clarament diu "Els consells insulars en I'exercici 
de la representació ordinaria del Govern de la Comunitat 
/wtónoma de les llles Balears, hauran de vetllar. .. ", i que el 
president del consell insu lar té la representació ordinaria del 
president de la Com unitat Autónoma en tots els actes que se 
celebrin a l'ambit insular quan no estigui present eJ president 
de la Comunitat Autonoma. 

Per tant, el que voste posa com un punt d'aquesta refor
ma de canlcter diguéssim institucional o polític, els legisla
dors d'aquesta cambra, tots junts, varem entendre que baix 
el títol que són institucions de la Comunitat Autonoma, 
encara que hi hagués un punt i apart que separava entre 
president de la Comunitat, el Govern i el Parlament, després 
també posava que també són institucions de la nostra comu
nitat els consells insulars. 1 baix aquesta interpretació, el que 
voste ha demanat aquí, i que jo hi estic totalment d'acord, 
ja ve reflectit a la llei de consells insulars, i així ho varem 
assumir, tot i que hi va haver debat sobre aquest tema, a 
veure si podia ser o no podia ser; i en aquest punt voste sap 
que nosaltres ens varem acostar precisament als planteja
ments que a~o havia de ser així, les illes havien de dur la 
representativitat institucional i política de la comunitat au
tonoma dins el seu ambit insular. Més difícil, tal vegada, ho 
tenen a Mallorca, on coincideix absolutament tot; pero aixo 
ja seria un altre plantejament de que en feim del consell a 
Mallorca, o de que en feim de l'estructuració de la nostra 
comunitat, i no és ara el momento 

Pero encara n'hi he de dir una altra, sobre totes aquestes 
aportacions que voste vol fer aquí. també li dic que llegeixi, 
l'article 27 de l'Estatut d'Autonomia. Una de les coses que 
voste reclama ja esta feta, i per cert ja n'hi ha hagut un de 
decret llei per part del Govern de la Comunitat Autonoma, 
homogene'itzant una serie de modificacions de la Compila
ció del Dret Civil, perque aquí ho posa clarament: "EI Par
lament podra delegar al Govern de les Illes Balears la potes
tat de dictar normes amb categoria de llei en els mateixos 
termes i suposits de delegació prevists als articles 82, 83 i 84 
de la Constitució. A~o hi és al nostre estatut ja. A~o pel que 
fa a dos aspectes que considerava important almenys aclarir, 
a no ser que tinguem conceptes diferents. 

Pero a~o ja hi éso Respecte a la resta, jo per atenció de 
cara a la seva intervenció, no li diré que em remet al que 
vaig dir fa quinze dies o fa un mes quan es presentaven les 
Beis. Aquí la reforma que veim s'ha d'emmarcar estricta
ment dins l'ambit de sostre competencial -la que duim no
saltres, voste no hi esta d'acord, i jo li respect-. Una altre 
tema és que hi hagi aspectes de caracter organitzatiu de la 
propia comunitat autonoma que podrien ser susceptibles de 
modificació; i voste sap el que pensa aquest diputat, i el 
nOstre grupo Que sí, efectivament que sí que ho podríem 
S~r . penl que en aq uests moments els mÍn ims que es varen 
fl x~r, i que nosaltres hern assumít plenament, són els que han 
dun en aquesta cambra. Que el de día de cierna es pUgUlll fer 
;-:formes de caracter organitzatiu o reformes que millorin 
C:S~r uctura d'aquest parJament, d'aqLtesta comunitat, si du

PhCltat a no duplicitat del carree de dip utat ¡de conseller del 
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consell insular, aixo són debats que n'hem rallat, i que 
estic conven~ut que amb una taula potser que ens po
séssim tots d'acord. la gran dificultat que hi ha de com
patibilitzar a la vegada com a consellers del consell insu
lar, i sobretot si tens Govern, amb diputat del Parlament 
de les Illes Balears, que a~o és únic en tot Espanya. Per 
tant, tal vegada seria convenient que a partir d'aquÍ 
comencéssim a caminar a veure si feiem aquesta divisió. 
Pero estam dins el caracter estrictament organitzatiu. 
Aquesta intervenció era simplement per especificar dos 
conceptes: el de l'article 10, quant als consells insulars i 
la seva representativitat, i el de l'article 27 quant a la 
possibilitat que el Govern pugui dictar normes amb cate
goria de llei, que sí la té. Moltes gnkies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ruguet. Sr. Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, seré molt breu. Sr. Pons, fa 
dos anys que es va aprovar una reforma de l'Estatut en 
aquest parlamento No ho va aprovar el nostre grup, ho 
va aprovar el Parlamento Vostes, o els seus correligiona
ris varen impedir a Madrid que aquesta pro posta de 
reforma de l'Estatut, aprovada sense cap vot en contra 
per aquest parlament, es discutís. 1 ara, esmenant la 
plana al Parlament -vulguem o no, és així- redueixen el 
debat de la reforma simplement a un tema de transfe
rencia de competencies. pero és que són vostes els que 
canvien el contingut del debat, no nosaltres. Nosaltres 
varem defensar en el seu moment una idea de com 
havia de ser la reforma de l'Estatut. Ara vostes el re
formen, pero el reformen a la baixa, a la mínima, i ho 
fan vostes. Vostes desvien aquest debat, i no el desviam 
nosaltres. 

Qui ha dit, Sr. Damia Pons, que la dissolució del 
Parlament fos un element essencial? Ro hem dit nosal
tres? És una possibilitat que s'ha de contemplar, encara 
que sigui utilitzada de forma poc probable. Quan entram 
en la reforma de l'Estatut, nosaltres creim que s'ha de 
fer una reforma sencera, propasant un contingut dife
rent del que en aquest moment té, i per a~o pensam 
que és important que aquest punt hi consti. 1 ja li he dit 
abans, les comunitats autónomes que tenen aquesta 
facultat reconeguda en el seu estatut no tenen majar 
inestabilitat que les altres. No és així, no la tenen, ni 
tenen per que tenir-Ia. 

Article 10 de la Uei de consells insulars. Sr. Ruguet, 
nosaltres volem que sigui a l'Estatut, precisament per
que donam importancia a aquesta qüestió, que no esti
gui simplement recollit a una llei, que estigui al que és 
la constitució de la nostra comunitat autónoma. 1 no 
rigui, voste ho va aprovar l'any 1991, i ja estava recollit 
a la Uei de consells insulars, Sr. Ruguet. Simplement, 
per que no ho va dir en aquell moment? Era una pro-
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posta seva, i a vostes no els va donar la gana aprovar-ho. 
Miri, Sr. Huguet, el que no té sentit és que vostes intentin 
a cada interven ció que fan llevar importancia a les propostes 
que feim des del grups que avui som minoritaris en defensa 
del mate ix contingut de la reforma de l'Estatut que es va 
aprovar en el seu momento No ens sembla serió s que ara 
intentin fer befa del que vostes mateixos feien, aprovaven, 
proposaven fa dos anys. On eren vosÜ~s llavors? On era la 
visió realista de que ara es reclamen defensors, el pragmatis
me, l'objectivitat, la serietat de que ara es reclamen els ma
jors defensors? Tan inconscients eren vostes? Sr. Huguet, no 
hi ha res tan castigat com ha és la llengua; i el que vostes 
defensaven fa dos anys, el que defensava el defensava en 
aquell moment portaveu, el Sr. González Ortea, ara voste ho 
desprecia, ara voste intenta minimitzar-ho i llevar-li el ma
xim d'importancia quant a contingut. 

És a~o un canvi de política?, és producte d'una reflexió?, 
o és simplement obediencia jesuítica? lo els he de dir -i 
acab, Sr. President, que avui quan veig l'abra~ada estreta de 
populars i socialistes, me n'he recordat d'aquella imatge de 
les fes tes de Sant loan, corren els dos cavallers en un combat 
fictici que ha d'acabar quan es rompi la carota, l'escut, i 
acaben corrent abra~ats. Avui vostes fan a~o, i corrent abra
~ats, perdut el control deIs respectius cavalls, atropellen, Sr. 
Alfonso, aquells que es troben enmig. 1 avui el que es troba 
enmig és el projecte de reforma de l'Estatut que, els he de 
recordar, el va aprovar aquest parlament sense un vot en 
contra. Aquells senyors el van aprovar, entusiasticament, i en 
van fer un discurs increible, era la solució a tots els proble
mes. Vostes, els ho he de reconeixer, varen anunciar que "no 
passaran". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Intervencions en contrareplica al Sr. 
Orfila. pel Grup MIXT el Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Molt breument, només per fer una matisació a la inter
venció que ha fet el Sr. Orfila anteriorment, que jo subscric 
totalment; pero hi havia una qüestió que s'ha de dir en ho
nor a la veritat, que hi ha un aspecte de La seva intervenció, 
quan s'ha referit a la feina feta des del Senat, que amb a~o, 
no és que posi en dubte les paraules del Sr. Orfila, pero evi
dentment vull fer aquesta matisació que no compartesc total
ment i absoluta, perque per dir a~o hauria de tenir davant 
quina és la feina que s'ha fet en el Senat, i com que no ho 
tinc, no ho puc fer. Per tant, volia fer només aquesta matisa
ció important. 

He de dir, no obstant aixo, que la intervenció que ha fet 
ara el Sr. Orfila la tom a subscriure en la seva totalitat, per
que en aquest cas a més no ha entrat en el tema del Senat, 
i sobretot hi ha un tema que m'ha fet molta gracia, que ha 
estat el tema de l'obediencia jesuítica, i no fa gaire dies 
varen passar per televisió la peHícula La misión, així els va 
anar, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquest 
diputat ha estat deixeble, pero deIs franciscans, no deIs 
jesu'ites, una ordre bastant més modesta. Per tant, de 
jesuitisme, en aquest cas res. 

El tema de la reforma de l'Estatut: Per que és que va 
anar tan rapid, i va anar rapidament a Madrid, hi va 
haver discursos, i no va passar res, no hi va haver cap 
terratremol polític, no hi va haver cap grup d'Eivissa ni 
de Menorca que digués liNo, alerta que eLs nos tres drets 
historics o la nostra representació no esta ben contem
plada". Perque se sabia perfectament que aixo era sim
plement un expedient polític que s'enviava a Madrid. 

Va ser una jugada habil, ho hem de reconeixer des 
d'aquí, pero que aixo, aquest grup, el grup SOCIALIS
TA no li va donar més importancia i es va abstenir, 
perque sabíem que aixo acabaria com la processó de la 
moixeta, que acabaria a no res. i ho sabien perfectament 
els que ho impulsaven. El que m'estranyaria és que 
voste, que du tants d'anys com jo en aquest parlament, 
s'hagués pensat que aixo anava seriosament. Formal
ment sí: es va aprovar, es va enviar a Madrid, espera 
alla que li toqui el tom, i és a la llista d'espera. i aixo, 
de la mateixa manera que silenciosament va arribar, 
silenciosament desapareixera, ja ho veura. ja veura com 
acabara aquesta peHícula. No li cont, perque hem de 
mantenir el suspense, com en Hitchcock, fins al final. 

Per tant no hi ha cap menyspreu al Parlamento El 
Parlament avui acorda, avui va seriosament la cosa -ho 
tengui present, i ha té present voste, ho sap perfecta
ment- avui es fa un actes serió s perque té un contingut 
real, que és una ampliació de competencies substancial 
del nostre estatut. L'educació mateixa, que esperara un 
poc, pero arribara, que no haguéssim sospirat per votar 
afirmativament una reforma perque ens arribas l'educa
ció? Arriba l'educació i altres coses. Per tant avui es fa 
un acte seriós i de contingut real en aquest parlament; 
i aquí no es vulnera cap voluntat del Parlament anteri
orment, perque anteriorment hi va haver una jugada 
política, habil, aprofitant una majoria i aprofitant que 
ja se sap que sempre que s'ha de fer un acte per anar a 
repicar i anar a donar les culpes a Madrid, sumen im
mediatament els vots del seu grup, perque té un posici
onament ideologic ben definit, i així de senzilI. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Estam en contrareplica. El Sr. 
Huguet té la paraula. 

--
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EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr, President, senyores i senyors diputats. Sr. Orfila, ha 
tret els peus delllen~ol. Voste tenia ganes tot el dia de sor
tir, de fer quatre eructes aquÍ parlamentaris, i dir el no-sé
que a aquest grupo No tenim res a amagar, ni res de que ens 
haguem d'empegueir; i la diferencia que hi ha és que consi
deram que el que varem fer en el 1991 en aquest parlament 
és tan digne -i no és processó de la moixeta- com el que 
feim avui. 1 jo avui matÍ he tengut oportunitat de demostrar 
que el nostre grup en política auto no mica des del 1987 ha 
fet propostes constructives i positives per al seu desplega
ment, a Madrid i aquí. 1 nosaltres hem demostrat amb pa
pers que a Madrid varem presentar proposicions no de llei 
per incentivar un pacte autonomic que altres grups es varen 
encarregar de rebutjar, no nosaltres; que en el 1990 en va
rem seure i varem fer una proposta, amb una moció que li 
puc llegir textualment, que era el que demanaven i que va ser 
rebutjat. 

1 voste repassi el Diari de sessions de la reforma del 1991, 
i trobara que en aquest parlament varem dir que havÍem de 
comen~ar a iniciar les reformes des deIs parlaments auto
noms, per veure si canviaven l'actitud immobilista que tenien 
a Madrid de desplegament autonomic. 1 s'ha aconseguit, i 
amb la meya intervenció, quan varem presentar aquesta 
proposició de llei de reforma, ja vaig dir liben arribada sigui 
l'hora ". 1 feim un acte de serietat, de responsabilitat, i feim 
possible que hi hagi una reforma d'estatut entre les dues 
forces polítiques majoritaries a nivell de l'Estat espanyol i 
a nivell d'aquesta comunitat autonoma, un pacte autonomica 
que esdevé després amb una proposició de llei organica a les 
Corts Generals, i que en el mateix pacte autonomic configura 
que han de ser els parlaments autonoms no els que han de 
donar el vist-i-plau, sinó que facin la seva propia reforma 
per incloure-ho dins l'Estatut. 

Nosaltres amb a~o hi estam d'acord. No renunciam a la 
reforma del 1991, nio hi hem renunciat mai, i ha quedat ben 
cIar que no hi renunciavem. Pero del no res a aconseguir un 
avan~ important, aquest grup que té responsabilitat de go
vern, no es vol responsabilitzar que per una actitud intransi
gent aquesta comunitat es quedi a la coa de totes les comuni
tats autonomes perque no s'ha a~ceptat un pacte a nivell 
nacional. Hi ha un principi que es diu responsabilitat d'estat, 
que els partits que tenen ambit territorial a nivell de l'Estat 
eSpanyol han d'assumir. D'aquÍ que nosaltres reclamem des 
d'aquesta tribuna un esfor~ de tots, que estem o no estem 
d'acord amb aquesta reforma, tots al final, una volta s'hagi 
aprovat, com ha fet avui matí ha fet el Sr. Sampol, que 
~onradament i honestament diu lijo no he aprovat la Cons
tItució, pero és la meya constitució, i la defensaré per 
tot" . 

Vostes no aprovín aquesta reforma, pero I'assumeixin 
c\esprés perque es compleixi, perque aquestes competencies 
~enguin ben dotades, perque realment ens omplim ele con
hngut. A<;o sera J'important a<;o sera un exercici de respon
sabilitat i a<;o sera un autentic servici, sense renunciar als 

=-

seus plantejaments que poden fer a la col·lectivitat de les 
Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Sr. Orfila, per que em de mana 
la paraula? 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, he estat a¡'¡udit de forma molt directa, 
i fins i tot he rebut desqualificacions molt concretes per 
part d'alguns deIs portaveus que han parlat fa un mo
mento 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, jo entenc que dins aquest debat a interven
cions entre portaveus,és inadmissible que accepti que hi 
hagi hagut al·lusions. les a¡'¡usions són normals dins el 
tom de replica i contrareplica. Una altra cosa és que 
s'al'ludeixi a un diputat que no ha intervengut en el 
debat, el qual vulgui intervenir. Jo entenc que en aquest 
cas no hi ha lloc a aquesta intervenció. 

Sr. Sampol, per que em demana la paraula voste? 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Per al-lusions, Sr. President, el Sr. Huguet ha dit la 
paraula Sampol. 

EL SR. PRESIDENT: 

Entenc, Sr. Sampol, que no hi ha lloc a un tom per 
a¡'¡usions en aquest sentit. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Li demanaríem, per favor, que el Sr. Huguet retirés 
la paraula 11 eructes 11 a¡'¡udint a la intervenció que ha fet 
aquest diputat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Huguet, vol retirar aquesta expressió 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, jo em pens que si agafam les cintes, el 
contingut és dins una frase. Jo no he dit al Sr. Orfila 
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que faci eructes, no ho he dit. jo he dit que en una interven
ció s'han hagut de sentir una serie, semblava, d'eructes par
lamentaris de no sé quina magnitud, pero a<;o entra dins un 
llenguatge parlamentari a qualsevol parlamento No he de 
retirar res. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Entenc que no es retira, ido, aquesta 
expressió. 

Passarem a les votacions de les esmenes. Crec que es pot 
fer la votació conjunta de les deis grups MIXT, i PSM 1 
EEM; serien 842, 955, 843, 956, 844, 957, 845, 958 , 846, 959, 
847, 960, 848, 961, 849, 962, 850, 963, 851, 852, 964, 853, 
965 , 854, 855, 856 i 968. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

10 vots a favor, 44 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquests esmenes. 

1 abans de passar al següent debat vull fer l'advertencia 
que pens que, pel temps que s'intervé, aquest sera el darrer 
debat que es dura a terme sobre aquesta proposició. Sí, Sr. 
Sampol, per que em demana la paraula? 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Nosaltres donarí
em per defensades les esmenes al títol tercer, ja que són 
esmenes que es defensen amb els seus termes, soIs 
apel·laríem a la consciencia de les senyores i senyors dipu
tats, i ens agradaria defensa el títol cinque, hisenda, patri
moni i economia. 

EL SR. PRESIDENT: 

EIs altres grups que tenen esmenes, Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Per abreviar el debat, jo en defensaré una molt breument, 
pero crec que s'ha de dir aquí, i després passaríem a hisen
da, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

En qualsevol cas, com que només hi ha lloc a un debat, 
es fara en primer lloc una intervenció deIs grups que tenen 
esmenes, per defensar la resta d'esmenes que queden, que se 
cenyeixin a les que per a ells tenguin interes, comen<;ant pel 
Grup Parlamentari MIXT, i llavors intervendrien en tom a 
favor o en contra els grups que no tenen esmenes. En con se-

qüencia, per defensar les esmenes del Grup Parlamenta
ri MIXT, té la paraula en primer lloc el Sr. Pascual. 

Sí, Sr. Huguet, per que em demana la paraula? 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, per un simple aclariment en qüestió 
d'ordre. Voste, si no ho entes malament, i em perdoni, 
ha dit que aquest seria el darrer debato Aleshores jo 
voldria comunicar a la Presidencia que el Grup Parla
mentari PP-UM, si ha d'intervenir en aquest darrer 
debat, en dividiríem el temps degut a la manifestació 
que he fet al principi del debat avui matí que hi ha 
llibertat de vot en tom a la reforma, perque els diputats 
del Grup Parlamentari PP-UM que pertanyen al partit 
UM puguin explicar el seu vot, que s'ha mantingut du
rant tot el dia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entenc que, en qualsevol cas, hi ha lloc a una ces
sió de tom, no a una divisió de temps, perque estam en 
temps que són de cinc minuts. En conseqüencia ... 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Una divisió de temps, ido. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Cessió de tomo El Sr. Pascual té la paraula. EIs 
temps d'intervenció sera de cinc minuts per cada grupo 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Només dic 
que presentam una esmena per anunciar-la, que és a 
l'article 38, a través de la qual proposam la separació de 
les llistes de diputats i de consellers. Només anunciar-la, 
i com que no tenim més que cinc minuts, volem dedicar 
el temps a un altre debat, que és el tema del conveni 
economic o concert. El conveni economic que es propa
sa a l'article 54-bis ... Jo demanaria a la Sra, Presidenta 
que es llegeixi l'artic1e 54-bis, o sia, l'esmena 864. 

(La Sra. Vicepresidenta primera ha substituií el Sr. 
President en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Pascual. Sr. Secretari segon, vol fer-ne 
lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sra. Presidenta. IIArticle 54-bis.- Les relacions 
d'ordre tributar entre l'Estat ¡les Illes Balears vendran 
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regulades mitjan<;ant el sistema de conveni economic o con
cert, el contigut del qual s'ajustara als següents principis: 

a) La Comunitat Autonoma podra mantenir, establir i 
regular el regim tributari, atenint-se a I'estructura general 
impositiva estatal i a les normes que estiguin contingudes en 
el propi concert, que sera. tramitat com a projecte de llei, 
previ acord de la Comunitat Autonoma amb el Govern de 
rEstat. 

b) L'aportació de les Illes Balears a l'Estat consistira en 
un tant global, com a contribució a totes les carregues de 
l'Estat que no assumeixi la Comunitat Autonoma. 

c) El regim de concert s'aplicanl d'acord amb el principi 
de solidaritat a que es refereixen els articles 138 i 156 de la 
Constitució. A partir de l'entrada en vigor del conveni o 
concert, la Comunitat Autonoma deixanl de participar del 
corresponent percentatge en la recaptació deIs imposts esta
tals no cedits a que fa referencia la disposició transitoria 
onzena d'aquest estatut. 1I 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Gracies. Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. 
L'article 157.3 de la Constitució Espanyola diu el següent: 
IIL'exercici de les competencies financeres enumerades a 
I'anterior apartat 1, les normes per resoldre els conflictes que 
poguessin sorgir, i les possibles formes de col-laboració fi
nancera entre les comunitats autonomes i l'Estat podran ser 
regulades per mitja d 'una llei organica 11. Aquest article 
157.3, i per tant la Constitució, habilita el sistema de conveni 
o concert que ja tenen dues comunitats autonomes, que són 
el País Basc i Navarra. 

És cert que el País Basc i Navarra tenen un conveni eco
nomic o concert -a un lloc es diu conveni i a l'altre es diu 
concert, per motius historics- pero aquest article 157.3 de la 
Constitució permet que les Illes Balears puguin accedir a 
aquest tipus de finan<;ació autonomica. Per tant ens movem 
dins la Constitució; i de la lectura de l'article 54-bis es dedu
eix: primer, que estam disposats a ser solidaris amb la resta 
de l'Estat espanyol, amb les al tres comunitats autonomes i 
regions de 1 'Estat espanyol; i sego!), que aixo ha revertir la 
forma d'una llei organica previament pactada, pero evi
dentment aprovada per les Corts Generals de Madrid. 

Perque vegin que no només hi ha les possibilitats de 
finan<;ació d'una comunitat autonoma a través de la Llei 
organica, la Lofca actualment en vigor, m'he permes dur un 
tractat que parla de la finan<;ació del estats als Estats Units, 
~e la distribució d'imposts entre els Estats Units, o sigui els 
IrnpOsts federaJs j els imposts estatals de cadascan del Estats 
tJnits. Són imposts federals als Estats Units: l'impost perso
~al sobre la renda l'impost sobre la renda de societats, taxes 
l.quotes de segul'etats socials, imposts sobre consums especí
~I~S, ~mposts sobre la herencia i donacions, impost de duanes. 

00 IInposts deIs estats: sobre la propietat -que equivaldría 
als il1lposts municipals d'aquí basicament-, sobre el consumo 
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vendes i ingrés brut -IV A aquí. O sigui, 1 'impost equi
valent a l'IV A als Estats Units és deIs estats, i no és de 
la federació-, sobre el combustible, sobre la renda indivi
dual -també uns trams que serien equivalents als recar
rees-, sobre vehicles a motor, sobre permisos de conduc
ció, i també sobre rendes de societats una part. 

Per tant, si he volgut posar aquest exemple aetual -
a Alemanya supos que tenen una altra distribució- és 
per deixar clar a aquesta cambra que hi ha possibilitats 
en el futur; i no hem de pensar només en ara, perque 
aquesta reforma de l'estatut hauria de ser pensada a 
Harg termini i no per ara, de manera que la Comunitat 
Autonoma podria gaudir d'uns imposts, i l'Estat d'uns 
altres. La filosofia aquí, a Espanya, és diferent de la 
filosofia de l'estructura impositiva deis Estats Units, 
perque aquí precisament el que podem fer són recar
recs sobre la renda, i no podem tocar l'IV A, quan aHa 
és al revés, el que diuen és que les persones, siguin aBa 
on siguin hem de pagar el mateix, i en canvi un impost 
sobre el consum, és aBa on es compra on ha de benefi
ciar aquest imposto 

Nosaltres no demanam un concert economic ara, 
directament, demanam que aquest estatut habiliti la 
possibilitat que el dia de dema tenguem un conveni o un 
concert economic, que no és el mateix, i que aquest 
conveni o concert economic és perfectament constituci
onal, perque ho habilita aixÍ l'article 157.3 de la Consti
tució, i perque aquest conveni o concert economic ha de 
ser una 11ei organica aprovada per les Corts Generals. 

Després hi ha tota una serie d'articles que jo he de 
dir que quan jo era a11a, vaig tenir l'oportunitat de par
lar-ne amb l'Hble. Conseller d'Economia i Hisenda, i 
que algunes esmenes que són aquí tenen una certa 
inspiració forcadiana, com per exemple les que parlen 
del concepte d'insularitat. Jo trop que és una llastima 
que avui el Sr. Forcades no sigui aquí, ja que el Sr. 
Forcades presumeix de nacionalista. Jo no sé si és que 
no és aquí perque té mala consciencia del que s'aprova 
avui aquí. Tal vegada, jo ho atribuiré a aixo; pero a mi 
francament m'agradaria una intervenció aquí del Go
vern i del Sr. Forcades per tenir un debat sobre el tema 
d'Hisenda. 

El que sí he de dir amb caraeter general és que 
aquest conjunt d'esmenes és per llevar entrebancs a la 
finam;ació de les eomunitats autonomes. L'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya, l'Estatut d'Autonomia del 
País Basc tenen molts pocs dedicats a la finan<;ació de 
la comunitat autonoma; i aquí el nostre Estatut parado
xalment té molts d'articles, perque si varen posar la 
Lofea dins l'Estatut, perque se'ns prohibeix tenir recar
ree sobre l'IV A i només el podem tenir sobre la renda. 
En canvi Catalunya i el País Basc sí ho poden fer. Es 
prohibeix que puguem posar imposts sobre fets imposa
bIes que ja siguin gravats per l'Estat, cosa que no és a la 

--. .. ------------------------------------
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Constitució i sí és a la Lofca. En canvi Catalunya i el País 
Base no tenen aquesta limitació. 

Després, repetesc, hi ha una serie d'esmenes d'inspiració 
diguem-ne forcadiana respecte al que és la insularitat i a la 
valoració deIs costs quant a la financ;ació de la comunitat 
autonoma, que supos que el seu partít, el Partit Popular, veig 
que votara en contra, desgraciadament; pero en fí, acabarem 
dient que aixo és una reforma que s'haura complert, hauran 
estat molt disciplinats els parlamentaris del Partít Popular i 
el Partít Socialista, perque no hauran llevat ni els absurds, 
com el de l'article 57, quan diu que podem posar recarrecs 
sobre els ingressos de l'Estat, i ha de dir els imposts; que evi
dentment és una barbaritat el que diu. Ni aixo es pot tocar, 
com alIo de les aigües, de la retenció, tampoc no es pot 
tocar. 

(El Sr. president repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, i adequarem les nostres paraules al 
que ha de ser el llenguatge parlamentari, i no el de taverna. 
Ens concentrarem en una esmena important, que és la de
fensa de la necessitat d'un conveni economic o concert. 1 ha 
feim perque és un tema que hem meditat bastant, pero es
tam conven~uts que és l'únic sistema d'acabar per a sempre 
amb l'actual gasiveria -si no saben que vol dir aixo, amb la 
rapinya- del Govern central cap a les Illes Balears. Entenem 
que aixo s'hja d'establir amb un pacte entre la nostra comu
nitat autonoma i l'Estat. Creim que recau sobre les Illes 
Balears la sobirania per plantejar un pacte d'aquestes caracte
rístiques amb el Govern de l'Estat espanyol. 

Voldria, pero, dedicar el meu temps a demostrar les pa
raules que he dit fins ara. A pesar que els acords de finan
c;ament signats l'any passat es presentaren com una gran 
passa endavant, i de fet suposen un gran passa endavant en 
el financ;ament de la nostra comunitat autonoma, pero el 
cert és que tot i aixo, a pesar deIs acords de fínanc;ament del 
1992, les Illes Balears són al cul de sac de la financ;ació; són 
les darreres quant a participació en els ingressos de l'Estat 
per tots els concepte. Aquells acords de financ;ament esta
blien que les Illes Balears necessitaven per finan~ar el nivell 
de competencies, que és exactament igual que el d'Extrema
dura, La Rioja, Múrcia ... una comunitat d'aquestes, necessi
tavem 23.278 pessetes per habitant; mentre que la mitjana de 
les aItres comunitats autonomes de l'artic1e 143 estava esta
blerta en 27.730 pessetes. Extremadura, per exemple, ja se'n 
va a 35.683 pes se tes per habitant; aixo calculat amb el cens 
del 1988, que Balears tenia 60.000 persones manco que ara, 
i sense comptar la població consumidora de serveis, els mili
ons de turistes que ens visiten cada any. 

A part d'aixo. pero, uns mecanismes de redistribució 
de riquesa, com són els Fons de compensació interterri
torial, deIs quals estam exclosos des del 1989, amb els 
quals aquestes comunitats autonomes participen a raó de 
8.700 pessetes/habitant. Afegim-hi la participació al fons 
de la Comunitat Europea, que nosaltres rebrem aproxi
madament aquests anys 728 pessetes per habitant i any, 
davant la mitjana de 7.488 pessetes/habitant de la resta 
d'Estat, i hi sumam els fons de cohesió que entraran en 
vigor a partir d'enguany, als quals participare m solament 
d 'una manera simbolica; i veim que realment la despro
porció és brutal, es pot dir, de 7 o 8 a 1. 

A més a més som la segona tributació de l'Estat 
quant a tributació per habitant, només superats per 
Catalunya, i per si fas poc del 1983 al 1990 les inversi
ons estatals a Balears han estat un 35% de la mitja es
panyola. Hem volgut que aixo consti al Diari de sessions 
perque quedi constancia de cara a la historia que dema
nar un concert economic o un conveni, que denunciar 
aixo no pot ser mai considerat com una mesura antí
solidaria. Nosaltres volem ser profundament solidaris, 
pero també hem de ser solidaris amb els 52.000 aturats 
que ja hi ha a les Illes Balears. Hem de ser solidaris amb 
els centres d'acollida de marginats que estan saturats 
avui en dia -EIs poden visitar qualsevol vespre, i no hi 
ha llits per tothom-. Hem de ser solidaris amb les dues 
empreses que des de fa dos anys mig tanquen cada dia 
a les Illes Balears. Hem de ser solidaris amb els treba
lladors de Balears que perceben els sous mitjos els quarts 
més baixos de 1 Estat Espanyol. l, tot i tenir la renda per 
cap ita, significa que la riquesa esta mal distribuida, i 
que la majoria de la població de les Illes Balears no té 
accés a uns serveis públics, i no poden pagar uns serveis 
privats; d'aquí que sigui just reclamar un concert, un 
conveni economic que garanteixi els serveis mínims. 

D'aquÍ que no ens sentím gens insolidaris quan 
cridam ben fort "prou d'imposts cap a Madrid". Perque 
ja esta bé, ja són anys i més anys de pagar imposts cap 
a Madrid. 1 voldria acabar -mig minut, Sr. President, 
perque ja supos que sera la darrera intervenció- per 
reclamar que ens empari, Sr. President, que empari 
aquest parlament; s'ha fet una afirmació des deIs bancs 
del Grup SOCIALISTA dient que la tramitació de la 
reforma de l'estatut de l'any 1991, pendent al Congrés 
deIs Diputats, ja és una cosa que practicament és morta. 

Sr. President, ara es produira un feto Avui de matÍ 
l'he al·ludit a voste precisament un moment que s'havia 
absentat. Sr. President, en aquest moment es produira 
una situació: en el Congrés deIs Diputats hi haura dues 
tramitacions de reforma d'Estatut; quina sera la primera 
que es tramitara? Sr. President, jo l'emplac; que si des 
del Congrés deIs Diputats demanen a aquest parlament 
que es retiri o que es posposi la reforma de l'any 1991, 
per coherencia política, per respecte a les decisions del 
Parlament, no accepti. Faci valer la prioritat que és 
primer la reforma del 1991 que no aquesta. Fins aquí 
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\1etU arribat, només faltaria que una decisió sobirana -equi
vocada o no, pero sobirana- del Parlament de les Illes Bale
ars, per decisió d'uns personatges a Madrid es ves relegada 
per aquesta reforma pactada per dos partits centralistes. 
Gracies, Sr. President 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. pel Grup Parlamentari SOCIALIS
T A el Sr. Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLLANUEV A 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Entrar dins un 
debat sobre efectes de solidaritat d'aquestes comunitat auto
noma respecte de les altres, la veritat així com s'ha parlat 
aquí és perdre absolutament el temps. 1 jo no el vull perdre. 
Per aclarir les coses, si és possible a qualcú aclarir-li les 
coses, jo em remet al que diu el Banc de Bilbao en els seu s 
estudis. No és que sigui article de fe el que diu el Banc de 
Bilbao, pero una certa importancia té, perque sobre ana lisis 
de renda nacional, producte interior brut, renda familiar i 
renda disponible és l'institut, el Centre d'Estudis del Banc de 
Bilbao, que més feina ha feta en aquest país des de fa vint-i
cinc anys. Per tant, qualque cosa deu ser, qualque veritat deu 
dir, en certa manera cree que li hem de fer un poquet de caso 
1 faré el debat només dient el que diu el Banc de Bilbao. El 
Sr. Sampol ha dit que aquesta comunitat esta super atacada 
per 1 'Estat, etcetera, i per aixo el concert. 

Molt bé, mirem que diu el Banc de Bilbao. Comen~a, es 
refereix a la renda nacional de l'any 1989 i el seu avan~ 
1990-91, la pagina 73: lila major pressió fiscal, imposts sobre 
famílies i quotes de seguretat social calculades sobre la renda 
familiar, abans d'imposts com és logic, conceptes economics 
coneguts per tots, la suporten Madrid, País Base, Navarra; 
la menor pressió fiscal Extremadura, Múrcia i Castella-La 
Manxa ". Bastant logic, Balears no hi és, hi són les que pa
guen més, curiosament les dues de concert, i Madrid, que és 
el centre d'un gran conjunt d'empreses. Per tant, jo l'aban
don sempre, en aquest aspecte, Madrid. Pero curiós, primera 
COsa. 

Segon, llegiré en castella: "Al comparar el nivel relativo 
por habitante de las rentas familiares directas antes de los 
impuestos y las cargas sociales, procedentes del trabajo, el 
capital y de la actividad empresarial o profesional de las fami
lias residentes; y la renta familiar disponible que resta los im
puestos y las cargas sociales e incorpora las transferencias 
recibidas por las familias residentes, queda nítida la existen
cia de un flajo de solidaridad que procede de do hecho que 
suelen resaltar contrapuestos: por un lado La mayor presión 
fiscal soporta.da -ja hem vist qui la suporta- por las familias 
de las regiones con mayor nivel de rema. La Dostra, de majar 
niveU ele renda no és la que suporta majar pressió fiscal. Por 
Otro, el mayor volumen relativo de transferencias en las regio
nes agraria y menos desarrolladas. Ve un quadre que ens diu 
que el flux de solidaritat de Balears és la diferencia amb la 
resta de comunitats, el 0%, mitja d'Espanya. 1 la carrega 
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impositiva neta, el 8,1% més que la mitja d 'Espanya. 
Les recoman que mirin aquest llibre perque és interes
sant. 

Segueix: lila carga de los impuestos directos y las coti
zaciones sociales neta de transferencias, supuso en 1991 
el 8,1 % de las rentas directas de las familias antes de los 
impuestos. Pero la carga neta soportada por las familias 
residentes en cada comunidad autónoma, como muestra 
el cuadro adjunto, oscila entre una carga equivalente al 
30,2% de la renta familiar directa en Madrid -no com
pta, pel que hem dit- 16% en el País Vasco, 13,9% en 
Navarra, 11,3% en Cataluña, 0,0% en Baleares. Extre
madura, Andalucía, Galicia, Murcia, Castilla-La Man
cha, Asturias y Castilla-León distints percentatges que 
van del 18 al 5%, són els que tenen més transferencies 
netes; els que donen més transferencies netes són con
tribuyentes netos, Madrid -no la compt-, País Vasco, 
Navarra, y con contribuciones inferiores figuran Cataluña 
y Aragón. Balears no hi figura 

Senyors del PSM, jo no dic que els estudis del Banc 
de Bilbao siguin dogma de fe, pero és cert que aquest 
estudi del Banc de Bilbao per l'any 1991 calcula la trans
ferencia neta de Balears a la resta d'Espanya en menys 
de 50.000 milions de pessetes. 1 es calcula que les despe
ses generals de l'Estat -que jo no sé si vostes estan dis
posats a pagar o no-: exercit, casa reial, deute, etcetera, 
superen els 62.000 milions de pessetes. És un debat 
estúpid, i ho dic perque jo compren e que és molt més 
bo de fer dir: Senyors, aquí ens espremen!, que dir lino, 
som una regió rica i contribulm, poc o molt -el Banc de 
Bilbao diu que molt poc, per no dir res- en els efectes de 
solidaritat. el que és ben clar és que el que vostes diuen, 
senyors del PSM, i el que diu el Sr. Forcades qualque 
vegada, fent el super victimisme respecte de les contri
bucions netes que aporta l'economia de les Illes Balears 
a l'economia de l'Estat espanyol, a }'efecte solidaritat 
que vostes han estat d'acord, no l'avala cap estudi seri
ós. Per tant, haurien -si no volen fer demagogia, que en 
volen fer- de comen<;ar a canviar el discurso 

Si hem de parlar seriosament de transferencies" si 
hem de parlar seriosament de solidaritat, és ben hora 
que comencin a veure els Ilibres que en parlen. Si no, la 
veritat, jo estic cansat de discutir d'aquests temes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. pel Grup PP-UM la Sra. Munar 
té la paraula. 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Avui el Parlament balear ha decidit renunciar a la igual
tat de la nostra comunitat en front de les altres comuni
tats autonomes, i endemés amb els vots favorables de la 
propia cambra, amb la majoria endemés de vots favo-
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rabies del Partit Popular i del Partit Socialista. Som la segona 
comunitat autonoma en contribució a l'Estat espanyol, som 
de les darreres comunitats en competencies, i endemés avui, 
aquÍ, en aquesta cambra, ho votam majoritariament. Fins 
ara, almanco, ens hi havíem oposat o ho havÍem rebutjat. 
A partir d'ara, endemés, hi estam d'acord. Crec realment que 
hi ha una gran diferencia entre el que opina el poble i el que 
els diputats en aquesta cambra realment votam. 

Avui hem fet una cosa tan greu com renunciar al que és 
un estat autonomic per dir que sí, per estar d'acord amb el 
que és simplement un estat descentralitzat. No entrarem a 
debat totes i cadascuna de les esmenes que els diferents 
grups, el MIXT, el PSM 1 EEM, han presentat avui aquÍ, 
entre d'aItres coses perque no hi ha temps, perque s'ha 
cregut oportú que aquest debat acabas a les sis i mitja de 
l'horabaixa, perque s'ha decidit també majoritariament, qua n 
tothom sap que habitualment els debats en aquesta cambra 
acaben a les nou i mitja, a les deu, o a la una de la matinada. 
És a dir, l'Estatut d'Autonomia, la carta magna d'aquesta 
comunitat, no té el suficient interes com per acabar tardo 
Havíem d'acabar avui, casualment, molt presto 

Per tant, no entraré a debatre totes i cadascuna de les 
esmenes. A la majoria les hem donat suport perque creiem 
que milloraven aquest text definitiu, si bé el nostre rebuig al 
que significa és un rebuig total. Nosaltres no estam gens 
d'acord ni amb la reforma de l'Estatut ni amb el pacte PP
PSOE. No entenem tampoc quin estrany interes poden posar 
aquests dos partits tan diferents d'acord. El que és ciar és 
que només hi pot haver un sol motiu: la comandera a Ma
drid, mai l'interes deIs ciutadans d'aquestes illes. 

Unió Mallorquina diu no a aquesta reforma, en primer 
lloc per coherencia amb el que sempre ha dit en aquest par
lamento Unió Mallorquina diu que no a aquesta reforma 
perque és totalment contradictoria amb el que fa molt poc 
temps, a l'any 1991, es va aprovar aquí. Unió Mallorquina 
creu que hi ha raons de forma i raons de fons per dir no a 
aquesta reforma. Hi ha qüestions de forma tan importants 
com haver escollit una fórmula diferents totalment a la que 
podíem triar, la de l'article 148, que feia que tenguéssim 
competencies de veres i no delegació de competencies. HI ha 
una gran diferencia entre una cosa i l'altra. És la diferencia 
entre un estat autonomic i un esta simplement descentralit
zato En el primer cas la comunitat auto noma pot exercir les 
seves facultats, i te sobirania; de l'altra manera és l'Estat qui 
les concedeix. 

També hi ha moltes raons de fons. Aquestes raons són, 
que no estam d'acord que sigui el govern central el que en 
qualsevol moment pugui suspendre aquests competencies, el 
que digui si ho feim bé o si ho feim malament. Creim que 
aquest fet produeix una indefensió de la nostra comunitat. 
Qui és Madrid per dir si som o no efica~os? És el terme 
eficacia molt subjectiu, per deixar-ho exposat a interpretaci
ons des d'un lloc tan llunya com pot ser Madrid. Nosaltres 
no estam d'acord amb una autonomia tutelada, no estam d'a
cord amb una autonomia vigilada. Creim que aquesta accep-

tació és totalment discriminatoria cap a la nostra comu
nitat. 1 és cert que el nostre és un partít minoritari, pero 
aquesta no és una raó per no escoltar precisament 
aquests partits minoritaris, aquests partits que hi ha a 
totes i cadascuna de les autonomies, i que tant tenen a 
dir sobre les seves propies competencies . Moltes de 
gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Munar. En aquests moments entenc que 
ha acabat del debato Sí, Sr. Sampol, per que em demana 
la paraula? 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, li deman un minut per replicar el Sr. 
Alfonso. Entre altres coses m'ha dit demagogo Li deman 
que m'empari, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

En qualsevol cas queda emparat, pero no hi lloc a 
més intervencions 

(rialles) 

EL SR SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, que consti en acta la meya protesta. 

EL SR PRESIDENT: 

Que consti en acta. També jo voldría, i els lletrats 
prenguin nota, que consti en acta que per decisió de 
Presidencia, oida Mesa i Junta de Portaveus; i no hi va 
haver oposició per part de cap membre de la Junta de 
Portaveus, es va prendre la determinació que l'ordenació 
d'aquest debat aniría de la manera com ha anat. Per 
tant, pregaría que constas en acta, fins i tot que hi hau
ria una hora previa per acabar el debat, que va ser un 
acord que va prendre la Presidencia, oida la Mesa i la 
Junta de Portaveus. 

Passarem en aquests moments a la votació de les 
es menes 857, 969, 858, 970, 859, 971, 860, 972, 861, 
973, 862, 974, 863, 975, 864, 976, 865, 977, 866, 978, 
867, 979, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 
984,877,985,878,986,879,880,881 i 987. Passam a la 
votació d'aquestes esmenes. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

--
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8 vats a favor, 44 en contra, cap abstenció, 2 diputats que 
nO han emes el vot. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President, per una qüestió d'ordre. No li deman que 
repeteixi la votació, pero sí que consti que ha set una dis
tracció involuntaria. 

EL SR. PRESIDENT: 

Que consti en acta aquesta observació. Passam la votació 
de les esmenes 882 i 983, la 882 de Grup MIXT i la 988 del 
Grup PSM 1 EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

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

10 vots a favor, 44 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades a aquestes dues esmenes. 

1 passam ara a sotmetre a votació la disposició derogato
ria de la Proposició de llei. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

44 vots a favor, 10 en contra, cap abstenció. Queda apro
vada la disposició derogatoria. 

Passam a la votació de les esmenes 883 i 989, deIs grups 
parlamentaris MIXT i PSM 1 EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
pasar drets, per favor? 

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

10 vots a favor, 44 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades les esmenes 883 i 989. 

A l artide únic, que hem de passar a votació en aquest 
tnoment, s'hio mantenia !'esmena 767 del Gnlp Parlamentad 
MIXT, la qual entenc que ha quedat decaiguda, en conse
qüencia no se otmetra direetament a votació, i se sotmet a 
VOtaeió I article (¡nie de la Proposició de Llel. 

=-

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

44 vots a favor, 10 en contra, cap abstenció, queda 
aprovat l'article únÍC de la llei. 

Passam a la votació de les esmenes 884 i 943 a l'ex
posició de motius. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de les 
esmenes, es volen posar drets, per favor? 

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

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

10 vots a favor, 44 en contra, cap abstenció, Queden 
rebutjades les esmenes 844 i 943. 

1 passam a la votació de l'exposició de motius. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de les 
esmenes, es valen posar drets, per favor? 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

44 vots a favor, lOen contra, cap abstenció, Queda 
aprovada l'exposició de motius. 

De conformitat amb el que disposen els artides 68.2 
de l'Estatut, i 136.2 del Reglament, procedeix ara a la 
votació separada deIs parlamentaris elegits en illes dife
rents, i la votació, d'acord amb l'artic1e 177.2 del Re
glament sera pública per crida. 1 de conformitat també 
amb l'artic1e 87 del Reglament es realitzaran els sortejos 
corresponents. Comen<;arem pels diputats elegits per 
l'illa de Menorca. 

El Diputat per l'illa de Menorca número 1. Sr. Moll, 
vol fer lectura? Diputats de Menorca comen<;ant pel 
número 1. 

EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Alberola i Martínez, Carlota. 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Sí. 

~------------------~---------------------
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EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Barceló i Martí, Joana Maria. Orfila i Pons, Ramon. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Coll i Al·les, Lluís. 

EL SR. COLL 1 AL·LES: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Gómez i Arbona, Antoni. 

EL SR. GÓMEZ I ARBONA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Gomila i Barber, Joan Bosco. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Huguet i Rotger, Joan. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Huguet i Sintes, CristOfol. Absent 

Jaén i Palacios, Manuel 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Moragues i Gomila, Albert. 

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA: 

Sí. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Peralta i Aparicio, Jaume. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Pons i Villalonga, Antoni. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Tejero i Isla, Xavier. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 

El resultat deIs vots emesos pels diputats de l'illa de 
Menorca són: 9 vots a favor i 3 en contra. 

Passam a la votació deIs diputats elegits per les illes 
d'Eivissa i Formentera. Número 1 també. Sr. Moll, vol 
fer lectura. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

Castro i Candasegui, Carme. Absent. 

Guasch i Ribas, Miquel. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Magaña i Alapont, Encarnació. 

--
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LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Marí i Calbet, Antoni 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Marí i Ferrer, Antoni. 

EL SR. MARÍ I FERRER: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Marí i Serra, Joan. 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Marí i Tur, Joan. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Palau i Torres, Pere. 

EL SR. PALAU I TORRES: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Planells i Costa, Francesc. 

EL SR. PLANELLS I COSTA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Tur i Torres, Vicent. 

EL SR. TUR I TORRES: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Vidal i Juan, Cosme. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Cava de Llano i Carrió, Maria L1ulsa. 

LA SRA. CAVA DE LLANO I CARRIÓ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Perdó, falta el diputat per Formentera. 

Tur i F errer, Víctor 

EL SR. TUR I FERRER: 

Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 

La votació feta peIs diputats elegits per les illes d 'Ei
vissa i Formentera ha estat: 11 vots a favor, 1 en contra, 
cap abstenció. 

Passarem a la votació deIs diputats elegits per l'Illa 
de Mallorca. Número 21, Sr. Moll. Pot fer lectura. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sansó i Servera, Antoni. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Vadell i Ferrer, Maria Antonia. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Valenciano i López, Valentí. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí. 

--------------------------------------
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EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Verger i Pocoví, Juan. Absent González Ortea, Josep Maria. 

Vidal i Bibiloni, GuilIem. EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

EL SR. VID AL 1 BIBILONI: Sí. 

Sí. EL SR. SECRETARI SEGON: 

EL SR. SECRET ARI SEGON: Martínez i Polentinos, Josep Miquel. 

Vidal i Burguera, Joana Aína. EL SR. MARTÍNEZ I POLENTINOS: 

LA SRA. VIDAL I BURGUERA: Sí. 

Sí. EL SR. SECRETARI SEGON: 

EL SR. SECRETARI SEGON: Mesquida i Galmés, Andreu. Absent 

Alfonso í Villanueva, Josep Joan Munar i Riutort, Maria Antonia. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: LA SRA. MUNAR I RIUTORT: 

Sí. No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Antich i Oliver, Francesc. Obrador i Moratinos, Francesc. 

EL SR. ANTICH 1 OLIVER: EL SR. OBRADOR I MORATINOS: 

Sí. Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. SECRETARI SEGON: 

CañeIlas i Fons, CarIes Felip. Pallicer i Pujol, Antoni. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (CarIes Felip) EL SR. P ALLICER I PUJOL: 

Sí. Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Ferra i CapIlonch, Joan. Pascual i Amorós, Miquel. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sí. No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar Pascual i Ribot, Antoni: 

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA: EL SR. PASCUAL I RIBOT: 

Sí. No. 

--
s 
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EL SR. SECRETARI SEGON: 

Pons i Pons, Damül. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Ribas de Reyna, Joaquim. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Riera i Bennassar, Andreu 

EL SR. RIERA 1 BENNASSAR: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Riera i Madurell, Maria Teresa. 

LA SRA. RIERA I MADURELL: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Rus i Jaume, Llorens;. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Salom i Coll, Maria. 

LA SRA. SALOM I COLL: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sampol i Mas, Pere. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Cañellas i Fons, Gabriel. Absent. 

Gilet i Girart, Francesc. 

EL SR. GILET 1 GlRART: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Morey i Ballester, Pere Joan 

EL SR. MOREY I BALLESTER: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Soler i Cladera, CristOfol. 

EL SR. SOLER 1 CLADERA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Triay i Llopis, Joan Francesc. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

MartÍnez de Dios, Jesús Guillem. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sí. 

EL SR. SECRETAR! SEGON: 

Moll i Marques, Josep. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 

El resultat deIs vots emesos pels diputats elegits per 
l'illa de Mallorca són: 24 vots a favor, 6 en contra, cap 
abstenció. 

En conseqüencia, i ates el resultat de les votacions, 
aquesta Presidencia proclama aprovada la Proposició de 
llei 322/93 de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears. 

En aquests moments, i per tal de donar compliment 
a l'article 178 del Reglament del Parlament, se suspen 
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la sessió per un temps de deu mimlts, i convoca la Mesa i 
Junta de Portaveus. La sessió es reprendra d'aquí a deu 
minuts. 

Gracies, senyoJ"es i senyors dipl.ltat , recomen~a la sessió. 
En aguest moment i d'acord amb el que preveu I article 17 , 
em correspon posar en coneixement de la Camora que la 
Mesa del Parlament, a proposta del President j el acord amb 
la Junta de Portaveus, ha designat els diputats Sr. Josep Joan 
Alfonso i Villanueva, Sr. Francesc Gilet i Girart, i Sr. joan 
Huguet j Rotger, per fer la defensa davant el CongTés deis 
Diputats de la Proposició de llei de reforma de l'Estatut que 
avui ha estat aprovada. Queden ido designats aquests tres 
diputats en representació de la Cambra' i esgotall 'ordre del 
dia COllcJOtl aquesta sessió. Moltes gracies. 

r 

I 
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