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1.1.- RGE núm. 1813/93, presentada pel diputat Sr. Cos
me Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. ¡Srs. Diputats. Bones tardes a tots. Comen~am la 
sessió el avui. El primer punt correspon a preguntes. La 
primera la 1813/92, que formu la el c1iputat Sr. Cosme Vidal 
i Juan del Grup Parlamentad Mixt relativa a Huita contra 
els incendis foresta ls a 1 illa de Formentera. Té la paraula el 
Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL l JUAN: 

Graci.es, Sr. President. Sres. i Sr . Diputats. Sr. Con ellef 
d' Agricultura i Pesca del Govern: la pregunta és sobre la 
Iluita contra els incendis forestals a ¡'i \la de Formentera, 
perque tots sabem de la seva peculiaritat i de la doble imula
ritat que sofreix, i, per tant, també en la tasca de coordinació 
i participació del Govern Balear a lravés de SECONA vaig 
posar, -pero pot ser també a través de SEFOBASA em 
permet ampliar la pregunta- en la Huita contra incendi fo
restals, preveu .la ConseJleria algun tractament especial per 
a I' üla de Formentera? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. El Sr. Morey té la paraula. 

EL CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA (Pere J. 
Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Mirl Sr. VidaJ. La res posta és, en 
principi negativa i ti vull raonar per que és negativa. En 
primer Uoc, el mitjans terrestres d 'extinció c:l'incendis fores
tals. O sigui el pare de bombers, com voste sap perfectament. 
perque va el' un deIs seus creadors són competencies del 
Consell Insular d'Eivissa i Formentera. 

En egon 1I0c, en cas d'incendi foresta l, es desplacen tots 
els mitjans ordinaris -a l'illa de Formentera. ero referesc- de 
la Conselleria d Agricultura, que són: dos avions canadair en 
bas a I'aeroporl e1 'Eivissa la Guardaria Forestal e1el Pinar 
d'Eivissa la brigada el extioció d'incendis de SEFOBASA, i 
els mitjans mecanics propis que tenim: tanquetes, etc. 

Tercer: 1 'actuació deIs avions canadair és immediata, 
només en tenir coneixement de l'avís de foc, i sovint són 
més prop -eLs canadair- ele Formentera que d'alguns lIocs el 
la propia illa d'Eivissa. La seva capacitat és de 2.500 litres 
el aigua i d'espuma per descarrega, cosa amb la que, en un 
termini de 15-20 minuts es pot baver descarregat sobre el foc 

de Formentera, aproximadament, 5.000 litres d'aigua en 
retardant, i repetir les descarregues tan tes vegades com 
sigui precís. 

ICONA, el Ministeri c1espla<;a els seus mitjans aeris, 
que és l'avió Canadair 1.--215 amb base a Pol1en~. si 
aixo és necessario 1 en cas que fos necessari es desplacen 
els avions de Manisses, a Valencia, i Reus (Tarragona), 
i l'helicopter SAT com a brigada especialista aeri-trans
portada des de La base de Son Sant Joan. 

En resum, donat el nivell de risc d'incendi forestal 
existent a l'illa de Formentera, es consideren suficients 
els mitjans prevists per la Buita contra el foc pel ConseB 
Insular, per la Conselleria de Cultura i per ICONA. 
Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. El Sr. Vidal té la paraula. 

EL SR. VID AL l JUAN: 

Gnlcies, Sr. President. Sr. Conseller, moltes gracies 
també per la seva detallada explicació, i no obstant el 
que m'ha dit sobre els medis contra incendis, els medis 
aeris i, en fi, tot el que tenen preparat respecte de la 
guardaria forestal, que es pot traslladar rapidament a 
Formentera, jo em referia, també, a la meya pregunta, 
i voste ha fet una referencia als mitjans terrestres, que 
si es segueix el procediment que abans es seguia -no sé 
exactament si ara ha canviat- la mateixa Conselleria, 
seria, o SECONA, o SEFOBASA ara, seria uns vehicles, 
unes tanquetes, a les illes menors, perque poguéssin dur 
a ter me les tasques contra incendis amb més eficacia. 

Ho comprenc perfectament, Eivissa i Formentera són 
una unitat administrativa, pero fins que els polítics no 
ens adonem que, a pesar que és una unitat administrati
va, són dues illes, i, es vulgui o no, hi ha -per dir-ho en 
castella- limar mediante 11, i a pesar que pels avions tant 
té -com ha dit voste molt bé- anal' a un e:x.irem de l'illa 
d'Eivissa o anal' a Formentera, la meva pregunta venia 
dada també si, per exemple, s'envien a les Pitiüses -i 
així ho direm conjuntament- ics vehic1es d'aquests que 
pot cedir o enviar la Conselleria, a veure si específica
ment se'n podrien destinar també a l'illa de Formentera 
o si ja s'ha fet. O sigui la pregunta era, precisament, en 
aquest sentit. Moltes gracies. 



OIARI DE SESSIONS / Núm.78/ 18 de maig del 1993 3189 

1.2.- RGE núm. 1630/93, presentada pel diputat Sr. An
dreu Mesquida i Galmés, del Grup Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIOENT: 

Moltes gracies, Sr. Vidal. Passam a la segona pregunta, 
que és la 1630, que formula el diputat Sr. Andreu Mesquída 
í Galmés, del grup PP-UM, relativa a programa de modernit
zació de la flota artesanal. Té la paraula el Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIOA 1 GALMES: 

Sr. President, Sres. i Srs. Oiputats. Atenent que la Conse
llería d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha posat en marxa 
un programa de modernítzació ele la flota pesquera artesanal, 
ens agradaría saber, Sr. Conseller, quina resposta ha tengut 
la seva Consellería de Pesca per part d'aquest sector de pesca 
artesanal al seu programa de modernització. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. El Sr. Morey té la paraula. 

EL SR. CONSELLER O'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey í Ballester): 

Gnlcíes, Sr. President. Bé. poclem contestar que, efecti
vament, hi ha hagut una respost~ molt important per part del 
sector; les soHicituds i peticions han estat nombroses. L'any 
1991 hi va haver 57 expeclients. que sumaren un import de 
12.500.000 pessetes; l'any 92 hi va haver 109 expedients de 
sol'licitud, i se'n varen resolclre 71; i I'any 93, en aquests 
moments, hi ha 75 expedients. i tenim compromesos, en 
aquests moments, 27,5 milions ele pessetes. O'aixo es despren 
que hí ha hagut molt bona acollicla entre la flota pesquera 
professional, que ha equipal le eve barques amb sistemes 
de GPS i xarxa de telefonia, que permeten una major segure
tat de la vida a la mar i un e ta lvis el 'energía importants. 
Gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Morey. El Sr. Mesquida té la paraula. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

MoLtes gracies Sr. Con eller. Esperam que continul 
endavant aquest programa de modernització, i que, a la fí, 
abans d'acabar, 'hi hagi acoll it la major part d'aquest sector 
de pesca artesanal. Moltes gracies. 

1.3.- RGE núm. 1831/93, presentada pel diputat Sr. Vi
'-, cen~ Tur i Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Mesquida. Passam a la tercera pregunta, que 
és la 1831, que formula el diputat Sr. Vicen<; Tur i Torres, 
del Grup Socialista, relativa a olució tecnica a les intersecci-

ons del segon cinturó de ronda d'Eivissa. Té la paraula 
el Sr. Tur i Torres. 

EL SR. TUR 1 TORRES: 

Sr. President, Sres. i Srs. Oiputats, Sr. Conseller 
d'Obres Públiques. Fa temps -jo crec que més de tres 
anys- que esta adjudicada i esta en obres la construcció 
del segon cinturó de ronda d'Eivissa. Sense entrar en les 
presses amb que es va adjudicar, o l'oportunitat d'aques
ta obra, que no és el cas, el que si és cert i segur és que, 
des del primer moment, varen sortir una serie de pro
blemes que tenien preocupats als ciutadans d 'Eivissa, 
molt especialment als del Puig de'n Valls, perque se'ls 
tallava la carretera que els comunicava amb Eivissa, que 
és la ciutat on tenen tots els contactes, i també el creuer 
amb la carretera de Santa Eulalia, a l'altura de Jesús, 
per la perillositat que representava el sistema que hi 
havia projectat_ 

Sabem que en el seu moment el Govern es va com
prometre a resoldre aquesta problematica, i ens agrada
ria coneixer quina és la so lució que té plantejada, en 
aquests moments, el Govern. Quan deim so lució tecnica 
volem dir quína solució té plantejada sense necessitat 
d'entrar en el detall tecnic. Gracies. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Tur. Té la paraula el Conseller Sr. Saiz. 

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

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente_ Sr. Tur, me resul
ta un poco difícil contestar, porque la verdad es que 
describir una solución técnica de una intersección de 
carreteras no es nada fácil. Con mucho gusto, si quiere, 
después le enseñó el borrador de plano que tengo, en el 
que se interpretaría mucho mejor. 

Bueno, para concretar. decirle que la solución previs
ta on dos rotondas, enlazadas entre l, una en la inter
sección de la vía ele ronda con la calTetera ele San Juan 
y la oua en la intersección de la propia carretera de 
Santa Eulalia con la carretera del ConselJ Insular de 
Santa Eulalia. Son dos rotondas, entre medias ele las 
mismas desemboca la carretera qu viene de Puig den 
Valls. que tiene una solución no completa, sjno una 
incorporación para que se una con el tráfico de la se
gunda ronda. 

Me resulta francamente difícil poderlo explicar con 
más detenimiento. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
rau1a el Sr. Tur? Té la paraula. 
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EL SR. TUR I TORRES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, evidentment nosal
tres demanavem aquest tipus de resposta, no més detallada 
perque entenem que no és el moment ni el 1I0c. En qualse
vol cas, ens alegra que el Govern hagi rectificat el projecte 
inicial que hi havia perque tenia intranquils a molts de ciuta
dans eivissencs, pel perill que representava una de les inter
seccions de la carretera de Sant Joan, i el conflictiu que ha
gués quedat aquella intersecció amb totes les sortides de 
carreteres que s'hi projectaven inicialment, i que es doni una 
solució que esperam que sigui adequada i satisfactoria pels 
velns del Puig de'n Valls en la manera que ho tenen plante
jat o proposat. Moltes gracies. 

1.4.- RGE núm. 1833/93, presentada pel diputat Sr. Joan 
Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Passam a la quarta pregunta, que és la 
1833, del Diputat Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Socialista, 
relativa a actuació per a la compra de cases o edificis de 
caracter social a Eivissa. Té la paraula el Sr. Maríi Serra. 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller. 
El passat 27 d'octubre del 92 va sortir publicat, als mitjans 
ele comunicació, la intenció del Govern de comprar cases i 
edificis desocupats per destinar-los a cases i habitatges soci
als. Ens pot explicar el Sr. Conseller quines actuacions ha fet 
la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori 
per tal de comprar cases i edificis de caracter social a Eivis
sa? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Té la paraula el Conseller Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, mire, las gestiones 
que hemos hecho han sido varias, y la verdad es que con 
resultado no muy satisfactorio, desgraciadamente. Efectiva
mente, fue intención nuestra aprovechar la coyuntura por la 
que está pasando el sector de la construcción para intentar 
adquirir construcciones hechas o a medio hacer, que, por una 
parte, ayudasen y reactivasen económicamente al sector, y 
por otra parte nos permitiesen lanzar a nuestro propio mer
cado de viviendas sociales unas viviendas a unos precios 
realmente asequibles y con el poco espacio de tiempo que se 
podía conseguir con viviendas ya construidas. 

Con carácter general se han puesto anuncios en la prensa 
local, se ha circulado a todos los promotores a través de la 
Asociación Patronal, se han mantenido contactos directos 

con las entidades de crédito, tanto con la corporación 
Argentaria como con las Cajas de Ahorros que operan 
aquí en Baleares, porque son precisamente las que, a 
partir de los créditos hipotecarios, están en estos mo
mentos más en disposición de poder ofertar -o creía
mos que estaban en disposición de poder ofertar vivien
das que nos interesasen. Incluso en el caso concreto de 
Ibiza hemos tenido la colaboración activa -lo que es de 
agradecer- de una persona muy conocida, como es el 
diputado Sr. Costa, en función de abogado de las vivien
das de Cas Serres, que había intervenido en los distintos 
conflictos que habíamos tenido, ofreciendo también su 
colaboración para intentar conseguir viviendas, pero 
desgraciadamente, o una de dos: o las ofertas que se nos 
han hecho han sido elevadamente caras, y, por lo tanto, 
absolutamente inasequibles, o bien se trata de viviendas 
que no reúnen los requisitos de una vivienda de protec
ción oficial, bien sea por la superficie, por las caracte
rísticas de vivienda de lujo, por la ubicación ... Son más 
bien la mayoría apartamentos turísticos y no viviendas 
que puedan ser dedicadas a estos efectos, de modo que, 
en estos momentos, desgraciadamente, no hemos podido 
acceder a ninguna compra, y los proyectos que tenemos 
en marcha en Ibiza son a base de solares cedidos por los 
ayuntamientos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Marí? Té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Sí, és evident que, segons ens diuen les paraules del 
Sr. Conseller, ha intentat fer qualque cosa pero que, 
realment, els resultats de la mateixa han estat practica
ment nuls, i nosaltres entenem que, possiblement -i ho 
entenem des del grup socialista, perque hi estam avesats
és que aquest Govern, quan es tracta d'aquests 
col'lectius més curts en recursos economics, no té la 
sensibilitat que seria desitjable. D'aixo ja tenim l'experi
encia que és aixÍ. Per tant el que demanaríem al Sr. 
Conseller és que es fes el possible per tal de comprar 
aquestes cases socials que tanta falta fan, i que, per a 
Eivissa i a un lloc molt concret, com és Sa Penya, crec 
que aquest Govern hi podria fer una gran actuació, i el 
que li demanaríem, com he dit abans, és que prengués 
mesures perque aixo fos aixÍ. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ. Té la paraula el Sr. Saiz. 

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

Sr. Marí, sinceramente, lamento esta demagógica 
acusación de falta de sensibilidad y, repito, puedo poner 
como testimonio de que no ha habido falta de sensibili-

7 



DIARI DE SESSIONS / Núm.78/ 18 de maig del 1993 3191 

) 

dad, o, en todo caso, tendríamos que decir que es comparti
da con -creo que es compañero suyo de partido- el Sr. Costa, 
que, al menos, ha manifestado la misma preocupación. De 
modo que si no tenemos sensibilidad nosotros, tampoco la 
habría tenido él y a mi me consta que sí la tiene y la tene
mos nosotros. 

El que hayamos intentado un procedimiento más no 
quiere decir que no haya preocupación por la construcción 
de viviendas. Lo normal no es comprar viviendas para reven
derlas después a las personas más necesitadas, lo normal es 
construirlas adecuadas precisamente a estas necesidades. De 
modo que si nosotros intentamos otro procedimiento fuera 
de lo habitual, pensando que el mercado daría satisfacción 
al mismo. es un intento más que hicimos, pero no se nos 
puede acusar en absoluto de que el mercado no haya respon
dido. Sencillamente los propietarios de estas viviendas no 
tienen ningún interés en venderlas. Aparte de eso, ¿qué otra 
cosa podemos hacer? No vamos a ir con la pistola al pecho 
para obligarles. Lo que hacemos es seguir por la vía ordina
ria, aceptar los solares de los ayuntamientos que ponen a 
nuestra disposición y construir de nuevo en estos solares. 
Otra cosa no podemos hacer. 

1.5.- RGE núm. 1920/93, presentada pel diputat Sr. Mi
quel Guasch i Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. Passam a la cinquena pregunta, que és 
la 1920, que formula el diputat Sr. Miquel Guasch i Ribas, 
del grup PP-UM, relativa a expeelients ele subvenció del fans 
del FEOGA. Té la paraula el Sr. Guasch. 

EL SR. GUASCH I RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, volÍem 
saber si el Conseller d' Agricultura ens podria dir quants 
expedients de subvenció, deIs que ha tramitat la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca, en el present exercici de 1993, amb 
determinació d'una quantia, s'acullen als fons de FEOGA 
amb destinació al millorament de les estructures productives 

.~ de les empreses dedicades a la transfOl'mació i comercialitza
ció deIs productes agrícoles? 

"'-, 

b 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. El Sr. Morey té la paraula, 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Bé, els expedients que s'han acollit 
al reglament 866/92 FEOGA de Balears, que són empreses 
destinades a la transformació i industrialització agraries, són 
exactament 13 empreses, amb una inversió total de 
712.535.000 pessetes, i la subvenció que s'ha aconseguit del 
FEOGA per a aquestes 13 empreses ha estat de 287 milions 
de pessetes, Gracies. 

1.6.- RGE núm. 1921/93, presentada pel diputat Sr. 
Miquel Guasch i Ribas, del Grup Parlamentad PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Guasch? La sisena pregunta la formula també el 
Sr. Guasch, és la 1921, relativa a cursos de formació 
professional agraria. Té la paraula el Sr. Guasch. 

EL SR. GUASCH I RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. També 
dirigida al Conseller d' Agricultura, voldrÍem saber 
quants d'alumnes s'han matriculat als cursos de forma
ció professional agraria que s'imparteixen als diferents 
municipis de les Illes Balears? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. El Sr. Morey té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Estic content que em facin 
aquesta pregunta, perque ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als Srs. Diputats. Continul Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Els alumnes que s'han matri
culat s'han examinat aquesta dan'era setmana, i els puc 
dir, amb gran satisfacció per part de tots, que han apro
vat el 77% de tots aquests alumnes. Els municipis han 
estat els següents: Montulri: 16 alumnes, deIs quals 5 
assisteixen a l'area tecnologica; a Manacor 24 alumnes, 
deis quals 10 assisteixen a I'area tecnologica; Campos 32 
alumnes, deIs quals 10 assisteixen a l'area tecnologica, i 
Escorca 14 alumnes. Gracies. 

1.7.- RGE núm. 1919/93, presentada pe) diputat Sr. 
Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Parlamentad 
PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Passam a la següent pregunta, 
que és la 1919, del diputat Sr. Andreu Mesquida i Gal
més, del grup PP-UM, relativa a expedients d'ajuda als 
plans de millora deIs fruits secs. Té la paraula el Sr. 
Mesquida, 
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EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. També en referencia 
altra vegada a les subvencions que dóna la Comunitat Econo
mica Europea, destinades a,ls plans de miIJorament de fruits 
secs, ens agradaria saber, Sr. Conseller, quants d'expedients 
d'ajuda als plans de millorament de fruits secs, destinats a la 
Organització de Productes de Fruits i d'Hortalisses, amb 
determinació de la seva quantia, quants s'han tramitat per la 
Conselleria d'Agricultura i Pesca durant l'exercici economic 
de l'any 1992 i, si és possible, quants han passat en el que 
va d'any 1993. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. El Sr. Morey té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere l. Morey i Ballester): 

Gnkies, Sr. President. Les quatre organitzacions de pro
ductors agraris de fruits secs han rebut les següents quantitats 
per part del FEOGA: la Companyia CRISOL el primer any 
va rebre 146 milions de pessetes, el segon any 145 milions de 
pessetes, i acaba de rebre l'aven~ del tercer any per valor de 
197 milions de pessetes. 

Els productors de fruits secs, que són el grup més impor
tant, el primer any varen rebre 493 milions de pessetes, el 
segon any 707 milions de pessetes i s'ha tramitat ara -s 'acaba 
de tramitar- l'aven!? del tercer any per valor de 422 milions 
de pessetes. 

L'APA agrícola i ramadera de Balears el primer any 
159,5 milions de pessetes, el segon any 166 milions de pesse
tes; i la Societat Cooperativa del Camp Maliorquí el primer 
any 168 milions de pessetes, i el segon any 87 milions de 
pessetes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Mesquida? 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sí, moltes gracies, Sr. ConseUer. Esperam que aquestes 
subvencions continuln arribant a les OPAS de fruits secs 
perque, com voste molt bé sap, és molt necessari que arribin 
perque sinó, d'aquesta manera com esta l'agricultura, no 
poden anar. Moltes gracies. 

1.8.- RGE núm. 1912/93, presentada pel diputat Sr. Joan 
Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Passam a la vuitena pregunta, que 
és la 1912, del diputat Sr. loan Huguet i Rotger, del Grup 

PP-UM, relativa a ajudes als concessionaris de serveis 
públics regulars de viatgers per carretera durant l'exerci
ci economic del 1992. Té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sí, moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, 
Sr. Conseller. Quants de concessionaris de serveis pú
blics de transport regular de viatgers per carretera han 
soHicitat ajuda durant l'exercici economic 1992 dins el 
grup de línies considerades de transit ctebil? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet, Té la paraula el Conseller Sr. 
Olivero 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANS
PORTS (L1oren~ Oliver i Quetglas): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Nou 
concessionaris de transport regular de viatgers han estat 
els que han demanat ajuda a la Conselleria de Transport. 
D'aquests nou, a vuit se'ls ha concedit, i s'ha concedit 
l'ajuda a aquelles línies que ja són de debil trafic, és a 
dir, a aquelles línies l'estudi economic de les quals no 
dóna rendibilitat. En aquest cas, la Conselleria, autorit
zada pel Govern, els dóna una subvenció . 

1.9.- RGE núm. 1916/93, presentada per la diputada 
Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP
UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Oliver. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Huguet? No. Passam a la pregunta 1916, de la 
diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup PP-UM, 
relativa a qualificació d'habitatges de protecció oficial. 
Té la paraula la Sra. Salomo 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Con
seller d'Obres Públiques, Durant el primer trimestre de 
l'any 1993, s'han registrat una serie de sol-licituds per 
construir habitatges de protecció oficial. D'aquestes se 
n'han qualificades una serie, i la nostra pregunta seria 
quin tant per cent representa respecte de les previsions 
del pla quadriennal d 'habitatges els qualificats com a 
habitatges de protecció oficial durant el primer trimestre 
de l'any 1993. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Salomo Té la paraula el Conseller Sr. 
Saiz. 

7 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias. Sr. Presidente. Sra. Salom o Vamos a ver 
sí le puedo contestar a la pregunta con más o menos preci
sión. Durante el primer trimestre del año 93 e ha presen ta
do un total de 701 olicitudes de las cuales se han calificado 
404 -las otra están en estudio. Teniendo en cuenta que el 
cupo era de 925 el porcentaje de las solicitudes es de un 
75% y las ca lificacione un 43% . Pero si tenemos en cuenta 
que del año ante rior se Uevaban arrastradas 35 solici tudes 
que estaban calificadas y que habían salido fuera del cupo 
del afio an terior más las que se han presentado en lo que 
llevamos transcurrido del mes de abril, resulta que, en estos 
momentos, se han solicitado un total de 618, lo que represen
ta un ... , perdón, se han solicitado 819. que representa un 
porcentaje del 90% , y de estas 3 se han calificado un total 
de 618, que representan un 67%. todo ello con respecto al 
cupo, sin tener en cuenta desli za mientos que todavía no 
están aprobados. 

1.10.- RGE núm. 1906/93, presentada per la diputada 
Sra. Encarna Magaña i AJapont, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. Pass:llll a la pregunta 1906, de la 
diputada Sra. Encarna Magalla i Alapont, elel Grup Parla
mentari Socialista, relativa a conveni per a la millora deis 
camins rurals de les Pitiüses . Té la paraula la Sra. Magaña. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gracies, Sr. President. El passat día 19 de mar~, el Presi
dent d 'aquesta comunitat autonoma va manifestar que impul
saría la millora deIs camins rurals c!'Eivissa i Formentera 
mitjan~ant un conveni. Per tant, jo clemanaria al Sr. Conse
Her d'Agricultura que em digui si aquest conveni existeix o 
si es pensa impulsar, i a carrec de quina partida pressuposta
ria. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Té la paraula el Conseller Sr. Mo
rey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i BaHester): 

Gracies, Sr. President. Bé, sempre esta oberta la possibili
tat de conveni a subscriure dins el marc del decret 41/92 de 
8 de juliol, pel qual s'estableix el sistema de coHaboració 
entre la Comunitat Autonoma i els municipís de Balears i les 
seves mancomunitats. O sigui, aixo sempre queda obert. 

No obstant aixo, des de l'any 89 tenim obert, dins les 
Pitiüses, el pla de camins rurals de les Balears, que va ser 
aprovat el 25 d'abril del 89. Aquest pla de camins rurals és 

el que esta previst dins el programa 5B, i en el que es 
refereix a l'any 93 es realitzaran les obres de millora deis 
següents camins de l' iJla d 'Eivissa: E l oveHs, Murta, 
Ca o Pep Mayan n, Sa Venta deis Serions, Ca'n Carlos 
(del terme municipal de Santa E ulalia del Riu) i Auber
cata i el P la de Ses FOf migues i Ramal del terme munici
pal de Sant Joan de Labritja. Així mateix s'expediran les 
certificacions corresponents als amidaments finals deis 
camins Es Sador, Es Fils, Mides Torns i Mides Torns II 
del Terme Municipal de Santa Eulalia del Riu, Ca'n Pep 
Mayans 1, del Terme Municipal de Sant Joan de Labritja, 
i Sa Val de Mola i Ca'n Parra de l'iIla ele Formentera. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la paraula 
la Sra. Magaña? Té la paraula. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sí, gracies, Sr. President. Bé, manifestar que no em 
sorpren que el que va anunciar el President fos el que 
sempre passa, que es diu als mitjans de comunicació que 
es faran coses que lIavors es poden fer pero que de fet 
no es pensen fer, perque no hi ha cap intenció de fer 
cap conveni ni hi ha cap novetat. El que voste em diu, 
Sr. Conseller, és el pla de camins rurals , dins el progra
ma 5B, i molts d'aquests camins que voste em diu ja 
estan fets o s'estan fet o, fins i tot, estan a punt de certi
ficar-se. Per tant, d'aguest conveni nou del qual es va 
parlar als mitjans de comunicació, jo he de dir que voste 
m 'acaba de constatar que no existeix. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER o 'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Estic estoradíssim, Sra. Maga
ña. Li estic dient que esta obert, per a tots els municipis 
de les Illes Balears, el decret 41 , que ho demanin pel 
decret 41. Hi ha prevista una partida, 240 milions de 
pessetes en el pressupost ordinari fora del SR És a di r, 
ara, aquesta setmana firmarem amb la Mancomuoitat 
del Raiguer tots el camins d 'aquesta mancomurutat 
més el municipi de Manacor, que s ' hi ha afegit. Basta 
que els ajuntaments d'Eivissa i Formentera demanin fer 
el conveni dins el marc d'aquest decret, i es podran fer. 

El que passa és: per que han ele pagar el 40%, quan 
als municipis d 'Eivissa i Formentera se'ls fa gratui"ta
ment tota la xarxa de camins rural s? Gracies. 

t 
--------------------------------~ 
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1.11.- RGE núm. 1907/93, presentada per la diputada 
Sra. Enrnrna Magaña i AJatnnt, del Grup Parlamentan SOCIAIlSfA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Passam a la pregunta 1907, també 
de la diputada Sra. Magaña i Alapont, del grup socialista, 
relativa a construcció d'habitatges socials a Ca'n Cantó, a 
Eivissa. Té la· paraula la Sra. Magaña. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sí, gracies, Sr. President. Fa uns quants dies, a l'Ajunta
ment d'Eivissa es va aprovar la cessió d'un solar a Ca'n 
Can tó, un barri d 'Eivissa, per tal que l'IBA VI construís 40 
habitatges de protecció oficial. Al grup socialista, i especial
ment a aquesta diputada, li preocupa quina sera l'actuació de 
1 'IBA VI, i per tant voldria que el Conseller concretas quan 
seran les dades d'adjudicació i comen<;ament d'aquestes 
obres. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Té la paraula el Conseller Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Como bien ha dicho la Sra. 
Magaña, en el solar que ha sido cedido por el Ayuntamiento, 
tiene una capacidad para construirse un total de 40 viviendas, 
de las cuales se reserVará un cupo de seis para ser adjudica
das directamente a propuesta del Ayuntamiento, cuatro en 
régimen de alquiler y dos en régimen de compra-venta, y el 
resto serán adjudicadas por el procedimiento ordinario por 
parte del IBA VI. 

No sé puede empezar de inmediato la ejecución de las 
obras, ya que es preciso, previamente, acondicionar el solar 
en cuanto a obras de urbanización para darle los necesarios 
servicios y que la parcela constituya auténticamente un solar 
edificable. 

Estas obras se van a iniciar de inmediato, serán aprobadas 
seguramente en el Consejo de Administración a celebrar el 
próximo lunes por el IBA VI , e inmediatamente después se 
procederá a la selección de proyectos y adjudicación de las 
obras, previéndose un plazo total de 24 meses a partir de 
ahora. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. conseller. Vol tornar afer ús de la paraula la 
Sra. Magaña? Té la paraula. 

LA SRA. MAGAÑA I ALAPONT: 

Sí, gracies, Sr. President. Només dir-li, Sr. Conseller, 
que ja jo sabia que era així, pero volia que voste m'ho 
confirmas, i de tata manera manifestar-li que nosaltres, 
des d'aquest grup, farem un seguiment sobre aquest 
tema, perque no volem que passi com amb l'expedient 
deIs habitatges de Cas Serres, que ha estat bastant llarg 
i conflictiu, i esperam que ara aquestes de Ca'n Cantó 
vagin millar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Pues a mí no me queda nada más que agradecer al 
Grupo Socialista, y a la Sra. Magaña en concreto, que 
nos ayude para evitar las conflictivas actuaciones que ha 
habido en el grupo de viviendas de Cas Serres. Es de 
esperar que si ellos colaboran la mitad de los conflictos 
que hemos tenido no los tendremos. Muchas gracias. 

1.12.- RGE núm. 1814/93, presentada pel diputat Sr. 
DamHl Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Passam a la pregunta 1814, 
del diputat Sr. Damia Pons i Pons, del grup parlamenta
ri Socialista, relativa a costos de l'obra de canalització 
del torrent de Ca'n Tabou. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Els anys 89 i 90 hi 
va haver inundacions a Mallorca que es saldaran amb un 
balan<; de molta destrossa de camins, terres i alguna 
víctima, com va ser el cas de Felanitx. La idea, quan 
passa una desgracia, és aixo no ha de tornar a passar 
mai més, i es varen posar en marxa els mecanismes de 
canalització de torrents per evitar futures inundacions. 

Un deIs torrents afectats per aquestes obres va ser el 
denominat torrent de Ca'n Tabou, que neix baix de 
Caimari, i desemboca al torrent de Massanella, ja dins el 
terme de Búger. Aguest torrent és un torrent petit, 
d'escassa profunditat, d'escassa pendent, pero té la 
peculiaritat que discorre per damunt una zona argilosa, 
on és molt difícil la infiltració de les aigües, i en conse
qüencia té inundacions freqüents. 

Es varen d ur per part del Govern de les Illes Balears 
obres a la zona del denominat Pont de Na Caleta, que 
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esta a la carretera de Palma a Alcúdia, i aquestes obres, que 
han durat moItíssim, que varen implicar un impacte ambien-

~/ tal molt important, que varen llevar la terra bona de les 
finques deIs velnats i la varen substituir per l'argila que 
treien del torrent, que varen omplir de pedres les finques 
deis veinats, i els veinats, una vegada acabades les obres, 
s'han dedicat, logicament, a tornar les pedres dins el torrent, 
és a dir, és una obra Ilarga, costosa, faraonica, i sobretot 
inútil, perque les inundacions no es produeixen a la zona 
canalitzada, sinó molt més amunt, i, per tant, l'aigua ja ve de 
les terres d'una cota més alta. 

~ Per tant, ens agradaria saber, senzillament, que ha costat 

t 

tota aquesta obra llarga, inútil i faraonica. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Conseller Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i BaIlester): 

Gracies, Sr. President. Bé, jo he de dir que hi deu haver 
un error de descripció de la Conselleria, perque no aquesta 
pregunta, sinó un munt de preguntes referi 

des a aquest torrent, s'adjudiquen a Agricultura, que desco
neix completament aquest expediento no existeix aquest expe
dient dins Agricultura. En conseqi.iencia ni en sabem res ni 
podem contestar aquesta pregunta ni cap de les que ens 
formularan dema, que sumen 5 o 6. Ens sap moIt de greu 
per la nostra part, pero és aixÍ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Pans? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, efectivament pot 
ser una altra area la que hagi fet aquestes obres, reformula
rem les preguntes. Pero li voldria. dir, Sr. Conseller, que 
aquestes obres han afectat zones rurals damunt les quals 
voste té competencia. Els agricultors, que s'han vist obligats 
a tornar a tirar les pedres dins el torrent, i si vol aquí tenc 
la fotografía, i ho veura ben empedrat, aquestes persones 
pertanyen a la seva area, i haguessin agratt de la seva sensi
biJitat que, com a mínim, s'hagués informat de la milionada 
que ha costat aquesta obra inútil i que, a més d 'inútil, ha 
donat perjudicis als veinats. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER D' AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies. Jo ho trob una mica exagerat, perque si jo 
he de contar tots els pagesos que es constipen, per mos
trar sensibilitat, crec que és una mica exagerat. 

No hi ha hagut cap pages que s'hagi dirigit a la Con
selleria per protestar per aixo, ni ningú no ha demanat 
ajudes, perque ho sabríem. Gracies, Sr. President. 

1.13.- RGE núm. 1645/93, presentada pel diputat Sr. 
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i 
EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Passam a la pregunta 1645, del 
diputat Sr. Orfila i Pons, del Grup PSM 1 EEM; relativa 
a declaració de bé d'interes cultural del "Camí de Ca
valls". Té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. El 3 d'abril de l'any 1989 es 
va iniciar l'expedient, incoat per la Consellería de Cultu
ra, Educació i Esports, per a la declaració del "Camí ele 
Cavalls ll de I'ilIa de Menorca com abé d 'interes cultural 
amb la categoría de monument. Jo puc entendre que és 
més complexa aquesta deelaració que la d'un edifici 
atesa la llargaria del camí -com deu saber el Conseller 
són més de 200 quilometres- i l'afectació que té a molts 
d'interessats, pero del 89 en<;a han passat més quatre 
anys. Amb quina situació es troba l'expedient? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula el ConseIler, Sr. 
Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Orfila. Efecti
vament, voste ho diu, és complex, és complex el "CamÍ 
de Cavalls" perque afecta molts de titulars, moltes par
ceHes, a més de moIts d'ajuntaments, i, per tant, la defi
nició del tra<sat, de l'estudi tecnic del tra<;at, és com
plex, és complicat. 

Tal volta, jo diría que pot donar aixo una imatge, per 
a aquest expedient concret, que nosaltres ens torbam, 
que la Conselleria resol en un terminis llargs aquests 
expedients, i jo li tenc a dir que ha feim molt rapida
ment, que tal volta aquesta sigui l'excepció que confirma 
la regla. Encara que la complexitat del tema ha provocat 
una certa dilació. 
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En tot cas, i concretament, li puc dir que des del moment 
que va sortir al butIletí, que és amb data de 20 de maig, -
l'expedient és de 4 d'abril, va sortir dia 20 de maig de 1989-
en 11 dies, exactament, la Conselleria, -i ho dic també en 
honor deis funcionaris-, en 11 dies va fer totes les actuacions 
i tots els procediments administratius. Es va demanar, per 
tant, es va comunicar als afectats, es va comunicar als ajunta
ments, i al mateix temps es va demanar la constitució d'una 
comissió tecnica per fer l'estudi corresponent del Camí. 

A partir del moment que ho varem rebre, que varem 
rebre aquest estudi tecnic, varem procedir immediatament 
als nous procediments en menys de tres mesos, pero hi ha 
hagut a¡'¡egacions, per part de particulars, per part d'ajunta
ments, com és, per exemple, el d 'Es Migjorn, com és Es 
Mercadal, cosa que fa que nosaltres haguem hagut de dema
nar una informació complementaria sobre una serie de 
punts obscurs que hi havia a la definició del tra~at del camÍ 
-perque es resolguin- i també a la titularitat de les parceHes, 
que també estaven una mica fora concretar. 

Per tant, tan prompte com rebem aquesta documentació 
complementaria, procedirem a la informació pública, i tam
bé a l'audiencia deis interessats per poder fer la resalució 
definitiva. És un tema complex, pero que consti que la rapi
desa de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha 
estat, com sempre, bastant forta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFlLA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller. Encara que voste 
ens digui que la rapidesa de la Conselleria és un fet, i voste 
ha intentat demostrar-ho explicant que en 11 die s varen 
iniciar els tramits, que en tres meso s varen ... , hem de conve
nir que quatre anys són realment molt de temps, són més de 
200 setmanes per poder arribar a fer aquesta declaració. 

Voste deu saber, Sr. Conseller, que al "CamÍ de Cavalls" 
només hi poden passar cavalleries, o persones caminant, a 
peu, i a nosaltres ens dóna la sensació que també aquest 
expedient ha circulat a peu en lloc d'utilitzar vehicles més 
rapids per a la seva tramitació definitiva. 

Miri, nosaltres, Sr. Conseller, hem tengut la sensació que 
hi ha hagut una certa paralisi i que el dinamisme, l'activitat 
de la qual voste ens parla, ha estat limitat a moments deter
minats, pero a altres ha d'haver estat adormit, perque, real
ment, si no, no s'explicaria que haguéssim hagut de menester 
quatre anys i que encara ens faltin una partida de mesos fin s 
que estigui resolt definitivament. 

Les declaracions de bé d'interes cultural causen una certa 
expectativa. En aquest cas el "CamÍ de Cavalls " és especial
ment estimat a l' illa de Menorca. Són molts els vianants, són 
molts els excursionistes que l'utilitzen, i s'esta deteriorant, 

s'esta perdent. És una pena que no s'hi actul de forma 
contundent, i la declaració de bé d'interes ... 

I.14.- RGE núm. 1922/93, presentada pel diputat Sr. 
Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Parlamentari 
PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila, gracies. Passam a la pregunta 
1922, que formula el diputat Sr. Andreu Mesquida i 
Galmés, del grup PP-UM, relativa a consum subvencio
nat de Het a les escoles. Té la paraula el Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA I GALMÉS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Tornam a estar 
amb els temes de la Comunitat Economica Europea. A 
causa deis grans excedents que té de Het i de productes 
lactis la Comunitat Europea, sabem que d'acord amb el 
seu reglament núm. 2167, de l'any 1983, facilita el con
sum subvencionat de Het i de productes lactis per aIs 
aIumnes deIs centres escolars. 

Tenim entes que aquest repartiment de la llet es fa 
a través d'AGAMA. A nosaltres ens agradaria saber, Sr. 
Conseller, quin nombre d'alumnes s'han acollit a aquesta 
ajuda durant el curs 92-93. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Té la paraula el Conseller Sr. 
Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gnlcies, Sr. President. No és exactament aixo. Hi 
intervenen totes les centrals Heteres d'Espanya, s'hi 
poden acollir, no sois AGAMA, i dir-li que l'any 91-92 
el número de coHegis que s'hi varen acollir varen ser 
257, i el número d'alumnes 71.580, i que el curs escolar 
92-93, s'hi han acollit 275 co¡'¡egis, i 68.383 alumnes. 
Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Mesquida? No. 

n.l.- Moció RGE núm. 1854/93, presentada pel 
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política 
hidra.ulica del Govern de la CA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que corres
pon a la moció núm. 1854, presentada pe! Grup Parla
mentad PSM I EEM, relativa a política hidraulica del 
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Govern de la Comunitat. Aquesta moció ve derivada del 
debat de la interpeHació 1346, i té la paraula, en nom del 
grup proposant, el diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Fa quinze 
dies parlavem d'un deis temes que més preocupen actual
ment a les nostres illes: el tema de I'abastiment d 'aigua i la 
política hidraulica del Govern. Evidentment, ens movem 
dins un terreny on part de les competencies, com a mínim 
en captació de recursos, són del Govern central i, de totes 
maneres. amb aquesta moció, feim unes instancies als dos 
governs que hi tenen competencies. 

Així i tot, volem dir que fa un any ja es va debatre una 
moció del Grup Mixt i es varen prendre uns acords, per tant, 
ja no hem volgut insistir en aquells, i sí en uns altres aspec
tes que, tal vegada, no siguin tan puntuals com els de la 
moció del Grup Mixt, que es va aprovar parcialment fa un 
any, pero sí que van més directament a la rel, a solucionar, 
si és que té solució, el problema. 

El primer punt, evidentment, ha ele comen¡;ar per instar 
el Govern de l'Estat a elaborar un pla hidrologic que con
templi la globalitat de les actuacions ele I'Aelministració pú
blica en materia d'aigües, i afegim una frase molt important: 
que aquest estudi hidrologic s'h:l ele realitzar previ a la realit
zació de noves captacions. 

Hem vist, ara, aquests dies, COI11 hi torna a haver una 
campanya electoral, i per aquÍ h:ln passat distintes personali
tats prometent inversions en distintes arees. Una d'aquestes
no podria ser menys- era donar esperances, principalment a 
la població de Palma, de millorar la qualitat de l'aigua. 1 
entre aquestes promeses, hi ha la captació de les aigües ano
menades de liSa Marineta", que serien de la zona de Llubí. 
Bé, aquí hi ha hagut distints pronunciaments públics, mit
jan~ant articles, estudis de la Universitat, etc., i els geolegs 
coincideixen que una sobreexplotació d'aquest aqüífer po
dria tenir conseqüencies importants sobre S' Albufera i els 
aqüífers d'Inca i Sa Pobla. 

Evidentment, si hi ha un excedent d 'aigua s'ha d'aprofitar 
per al consum huma, el que no es pot fer és d'aquesta mane
ra tan improvisada, fent inversions importantíssimes -es 
parla que aquesta inversió costara 2.000 milions de pessetes
i no sabem els efectes que pot ten ir. Podríem reproduir la 
situació que es dóna als aqüífers del Pont d'Inca, que ja 
estan practicament salinitzats, i evidentment, aixo seria molt 
negatiu. 

D'altra banda, hem d'insistir una vegada més que es faci 
el pla hidrologic, ja pot resultar fins i tot pesat, més quan 
cercant als arxius hem trobat aquest retall de dia 5 de febrer 
del 86, on ja precisament el Conseller d'Obres Públiques 
reconeixia, deia: " ... hace muchos años que tendría que ha
berse planificado y tomado las medidas necesarias. En el año 
75 ya se presentó un informe en el que se decía que entre 

los años 85 y 90 habría problemas". És a dir, s'ha parlat 
molt amb el Ministeri d'Obres Públiques, pero estam, a 
hores d'ara, sense pla hidrologic. 

La segona mesura que proposam, mesura drastica, 
perque la situació necessita de solucions drastiques, és 
que el Govern de les Illes Balears actul d'una manera 
valenta i declari una moratoria de noves urbanitzacions 
i camps de golf. En totes aquestes actuacions, i ara que 
hi ha protestes populars, es de mana solidaritat als muni
cipis de l'interior, pero no solidaritat per ajudar a zones 
desafavorides ni per millorar la qualitat del consum 
huma, sinó que aixo es posa en entredit quan es veu 
que, constantment, s'aproven noves urbanitzacions, nous 
camps de golf als municipis de Palma i Calvia. No obli
dem que, en aquests moments, Cal vi a rep, de la submi
nistradora de Palma, set milions de metres cúbics anuals, 
a part del consum de les captacions pro pies. És impor
tant, i es continua per un model totalment desenvolupis
ta, que necessita un gran consum d'aigua. Ja sabem el 
criteri del Conseller, que diu que tenim excedents d'ai
gua, pero, fins quan es continuara aquesta captació 
massiva deis recursos hipotecant el futur? 

El tercer punt que es proposa és que el Govern de 
les Illes Balears, mitjan¡;ant la Junta de preus, recomana
ra i autoritzara 1 'aplicació de tarifes progressives que 
gravin els grans consums d'aigua. Aquest tema ens pa
reix molt important, perque només penalitzant els grans 
consums d'aigua s'incentivara l'estalvi. En aquest mo
ment, fins i tot, coneixem algun municipi, concretament 
Campanet, que va proposar unes tarifes progressives 
dins l'area urbana i la Junta de preus no les va autorit
zar, va dir que no era política, exactament no sé si hi 
havia motius tecnics, pero no ho va autoritzar. En can
vi, dins zona rústica, alla on l' Ajuntament sí que té 
competencia per aplicar aquestes tarifes progressives, 
s'han fet, es du un poc més d'un any d'experiencia, i es 
pot dir que actualment el consum d'aigua baixa percen
tatges importantíssims gracies a les tarifes progressives. 
S'ha de dir que dins les zones rústiques era alla on hi 
havia més consum per a reguius de zones ajardinades, 
fins i tot de petits horts. 

El quart punt que proposam és que el Govern de les 
Illes Balears prohibira el reguiu amb aigua potable de 
jardineries alienes al nostre clima. Vivim a un camp dins 
un clima mediterrani, amb una vegetació propia i autoc
tona, que ben potenciada no té perque ser menys valo
rada que aquests cultius, aquestes jardineries nordiques, 
que necessiten un consum d'aigua importantíssim. De 
manera que aquesta seria una acció més que ajudaria a 
estalviar aigua. 

El punt número 5, i com veuen continua en aquesta 
Jínia d'incentivar el consum d'aigua, d'aprofitar tata 
I'aigua possible, també es dirigeix al Govern, perque 
estableixi una línia d'ajudes als ajuntaments per esme
nar les fugues d'aigua de les xarxes d'abastiment. Aquí 
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també tenim una informació: Palma perd cada any prop de 
11 milions de metres cúbics d'aigua, molt més de la que es 
pensa treure de Sa Marineta. Per tant, encara que alguns 
ajuntaments intenten corregir progressivament les xarxes, 
creim que hi hauria d'haver una ajuda, perque, d'una mane
ra decidida i en pocs anys, s'intentas esmenar aquest proble
ma. 

El punt número 6 demana que el Parlament de les Illes 
Balears insti els ajuntaments de la Comunitat Autonoma a 
introduir en el seu planejament -seria més adequat dir en les 
seves normes de planejament- l'obligatorietat que els nous 
edificis d'habitatges disposin de recollides d'aigües pluvials 
i cisternes o aljubs. És una altra passa més, una petita gota 
que pot ajudar a solucionar el problema. A part que urbanís
ticament les edificacions millorarien, perque les teulades són 
propies de les construccions típiques d'aquesta terra, a la 
vegada complirien aquesta doble funció. També em consta 
que alguns municipis ja ha han fet, i dins les seves normes 
subsidiaries han previst l'obligatorietat de recollir les aigües 
pluvials, i, fins i tot, regulen la capacitat que han de tenir les 
cisternes o aljubs en funció del nombre de places d'habitat
ges de l'edifici. 

El punt número 7 propasa que el Parlament de les Illes 
Balears insti els ajuntaments de la Comunitat a promoure la 
substitució deis comptadors d'aigua comunitaris per compta
dors individuals. Aquesta també és una recomanació amb la 
qual coincideixen els tecnics, concretament aquí hi ha unes 
declaracions del geoleg Antoni Rodríguez, que va fer un 
estudi per a la Universitat de les Illes Balears, i recomana 
que una de les mesures més urgents seria la posada en prac
tica de comptadors individuals, i no permetre, sota cap con
cepte, que un habitatge consumeixi més. Fins i tot en aquest 
estudi es parlava ja de comen<;ar restriccions d'aigua princi
palment en les epoques de més sequera. 

El punt número 8 propasa que el Parlament de les Illes 
Balears insti el Govern de la Comunitat a promocionar i 
incrementar les ajudes als sistemes de reguiu que suposin una 
economia en el consum d'aigua. Aquí tatnbé les dades de 
consum de I'agricultura ens diuen que es mou entre un 60 i 
un 70% del consum total, i encara que hi comenc;a a haver 
alguna línia per fomentar aquests sistemes de reguiu de baix 
consum d'aigua, entenem que la situació requereix una ini
ciativa molt més valenta i molt més decidida. 

1 per acabar, el darrer punt, el número 9, propasa que el 
Govern de les Illes Balears, en el termini de 6 mesas, presen
tí un pla de reutilització d'aigües depurad es que contempli 
les possibilitats de recarrega deIs aqüífers sobreexplotats. 
Actualment, moltes de les depuradores que s'han constrult 
aboquen les aigües als torrents, una aigua tal vegada no de
purada sufícientment i que, pot ser, tomi a contaminar els 
aqüífers. També els estudís ens diuen que és millar depurar 
correctament que dessalar, sobretot és molt més economic. 

En definitiva, pensam que no ens quedara més remei, en 
aquesta comunitat autonoma, que comen<;ar a pensar a fabri-

car aigua. 1, evidentment, aquesta Iínia de depuradores 
que s'han constrult podrien ser una possibilitat, sabem -
i acabam ja, Sra. Presidenta- que s'han fet experiencies 
que comencen a donar resultat positiu -a Californía,-de 
recarrega d'aqüífers. Aquí havíem llegit que també es 
tenia previst fer barreres per injectar aigua depurada, no 
sabem si s'han iniciat aquests treballs, pero en tot cas 
seria interessant que procurassim la recuperació deis 
nostres aqüífers. Moltes gracíes. 

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Presi
dent en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampa\. Pel Grup Parlamentari 
Mixt té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Efectivament, 
aquesta moció, aquests nou punts de la moció del PSM 
I EEM, no s'amaguen més que en un, en un cas, en els 
punts de la moció que va presentar el Grup Parlamenta
ri Mixt, l'any passat, día 8 de maíg de 1992, sobre mate
ria d'aigües. 

Jo vull recordar, perque crec que és d'actualitat, que 
en aquells moments, el maig de I'any passat, un deIs 
punts que aquesta Cambra va aprovar de la moció del 
Grup Parlamentari Mixt és que el Parlament instava el 
Govem que ordeni la realització d'estudis hidrologics de 
detall per tal d'assegurar que l'extracció de cabdals pre
vists als sondejos del sistema Llubí-Muro -per 
entendre'ns Sa Marineta- no afecti la font de Sant Joan 
ni a cap altre pou o font que s'utilitzi per proveir d'ai
gua potable els pobles de la zona. 

Jo no tenc coneixement que aquests estudis estiguin 
en marxa, sí tenc coneíxement que es procedeix a la 
contractació de dur l'aigua a Palma, que s'havia d'em
prar per regar, sense fer aquests estudis, i tenc la incóg
nita de saber que passara amb aquests aqüífers. 

Després d'aquest recordatori que he volgut fer, en
traré en la seva moció, i li diré coses que no diu la seva 
moció, i que tal vegada no hagués estat de més que 
s'haguessin posat, perque, efectivament, el Grup Parla
mentari Mixt també va presentar una proposició no de 
lIei, en aquest cas, sobre la Junta d'Aigües, sobre la 
participació deIs usuaris, sobre la descentralització de la 
Junta d'Aigües, o sigui que cadascuna de les illes ten
gués el corresponent protagonisme i no fos un organis
me centralitzat. Aquí no diu res, i jo pens que tal volta 
no hagués estat de més que ho hagués dit. 

Entrant ja en els nou temes, li he de dir que donarem 
suport a alguns, als punts números 1, 3, 5, 7 i 8, i Ji ex
plicaré que, per exemple, el punt número 1 és bastant 
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paregut, vol dir el mateix, que el punt número 3 de la moció 
del Grup Parlamentari Mixt que vare m aprovar I'any passat, 
referit al pla hidrologic de les IIles Balears, que quedi ciar 
que la primera fase esta contractada i acabada, i és la segona 
fase, que s'havia de contractar dins l'any passat, dins 1992. 
De qualsevol manera li donarem suport, a pesar de la seva 
vaguetat. 

Amb l'aplicació de tarifes progressives hi estam d'acord. 
Amb una línia d'ajuts per evitar les fui tes d'aigua de les 
xarxes d'abastiment també hi estam d'acord; instar els ajun
taments a promoure la substitució deIs comptadors d'aigua 
comunitaris per comptadors individuals crec que és absoluta
ment necessari, i, també, que es proveeixin ajuts per als 
sistemes de reguiu que suposin una economia en el consum 
d'aigua. Tot aixó ho tenim ciar. 

Ara analitzem la resta. Punt número 2: el Govern de les 
Illes Balears declarara una moratoria de noves urbanitzacions 
i de camps de golf. Parcialment hi haguéssim pogut estar 
d'acord, perque nosaltres vare m fer una proposició de llei 
demanant una moratoria d'urbanitzacions a les zones costa
neres, cosa que no s'ha de generalitzar per totes les Illes 
Balears. Respecte deIs camps ele golf, jo vull recordar que la 
Bei, concretament a tots els mUl1icipis costaners, prohibeix 
que solament es regui amb aigua depurada. De moment, 
l'aigua depurada no es fa servir tota. ni molt manco. Per 
consegüent, des d'aquest punt ele vista ele l'aigua, jo no veig 
una justificació perque hi hagi una moratoria absoluta en el 
tema deis camps de golf, que sí es poelria matisar. En aquest 
punt, per tant, ens abstendrem. 

En el punt número 4, jo pens que és un punt totalment 
utopic, i diré per que. El punt número 4 diu que el Govern 
de les Illes Balears prohibira el reguiu amb aigua potable de 
jardineries alienes al nostre clima. Jo no sé si ho han pensat 
bé aixo, senyores i senyors del PSM, Sr. Sampo!. Voste creu 
que tots els jardins que existeixen a les IIles Balears són, en 
un 80 o 90%, de plantes alienes al nostre clima. Totes les 
plantes interiors deIs edificis són plantes alienes al nostre 
clima. Les hem de prohibir, totes aquestes plantes? Jo crec 
que aixo no esta justificat, o sigui, pens que aixo no és una 
cosa raonable, és una cosa utópica, i, per tant, no li podem 
donar suport. • 

En el punt número 6 es proposa que el planejaments 
urbanístics contenguin l'obligatorietat que els nous edificis 
d'habitatges disposin de recollides d'aigües pluvials i cisternes 
o aljubs. Bé, amb aixo, selectivament, hi estam d'acord, 
peró no amb tot, perque no tots els edificis tenen teulada, 
entre altres coses. Ens abstendrem aquí, perque consideram 
que, efectivament, aixo pot ser selectivament bo, en alguns 
lIocs, pero en canvi aplicat per tot, pensam que no. 

1 en el número 9 diu que el Govern, en un termini de 6 
mesos, presentara un pla de reutilització d'aigües depurades, 
que contempli les possibilitats de recarrega deIs aqüífers 
sobreexplotats. Bé, pot ser que es facin experiencies a Cali
fornia, pero jo tenc dubtes que les aigües depurades estiguin 

en condicions sempre de ser infiltrad es en el subsol. Jo 
tenc dubtes que aixo sigui convenient. Ho dic perque hi 
ha aqüífers d'aigua potable en el subsol que no es po
den mesclar amb aigua depurada. Per tant, i arnés, 
abans de recarrega d'aqüífers, jo crec que hem d'anar 
a la reutilització en superfície de les aigües residuals, 
sigui per regar, basicament, o per una altra cosa, sigui 
en el camp o sigui per regar camps de golf, o sigui per 
regar el que sigui, abans de fer aixó. Per tant, també ens 
abstendrem en aquest punt. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari 
Socialista, té la paraula el Sr. Antich. 

EL SR. ANTICH 1 OLIVER: 

Sres. i Srs. Diputats. En relació a la moció presenta
da pel PSM 1 EEM, relativa a política hidraulica del 
Govern de la Comunitat Autonoma, el nostre grup vol 
fer una serie de consideracions. 

Respecte del primer punt de la moció, manifestar 
que, per les notícies que té el nostre grup, el pla hidro
logic nacional esta practicament redactat, i aquest és el 
que haura de contemplar, precisament, la globalitat de 
les actuacions en materia d'aigües. Per tant, pare ix que 
a curt termini podria estar aprovat aguest pla. De tates 
formes, perque quedi ben clara la 110stra preocupació 
sobre aquest tema, el nostre grup, a pesar de tenir conei
xement del que hem esmentat, votara a favor d'aquest 
primer punt de la moció, pero també hauríem de tenir 
en compte que, en materia d'aigües, esta m ja en pedo
de transitori de transferencies de competencies i, per 
tant, a curt termíni, la nostra comunitat autonoma hi 
tendra molt a dir, i per aixo, ens convendria estar ben 
preparats en aquest tema. 

En relació al segon punt de la moció, no estam gens 
segurs que aquestes mesures fossin encertades, sobretot 
d'una forma tan general. Quan parlam de noves urbanit
zacions, a que ens referim? A no deixar ampliar planeja
ments ja existents, a no permetre el desenvolupament 
del sol ja classificat com a urbanitzable, a suspendre els 
plans parcials en marxa pero no aprovats definitivament, 
a suspendre definitivament els ja aprovats? A més hi ha 
moltes diferents actuacions en aquesta materia. Són els 
residencials, diguem-Ios normals o, fins i tot, que podri
en ser de VPO, enfront d'altres zones que podríem 
denominar d'alt standing. NosaItres creim que hauríem 
de comenc;:ar per aplicar seriosament, donada la situació 
de les ilIes en materia d'aigües, tots aquells preceptes i 
principis generals que preveu la llei, i, segurament, d 'u
na aplicació racional de tots ells ja se'n podrien derivar 
tota una serie d'efectes. 

Preceptes com l'article 13 de la Llei d' Aigües, o 
l'article 2 del Decret 106/1990, que estableixen els prin-
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cipis generals d'actuació en materia d'aigües, i entre d'ells se 
cita la necessitat de compatibilitzar la gestió pública de l'ai
gua amb l'ordenació del territori; l'article 58 de la mateixa 
llei, que preveu un ordre de preferencia a l'hora d'atorgar 
concessions; l'article 70 del Reglament de Planejament que 
parla de la viabilitat respecte que els serveis generals ja exis
tents puguin atendre els nous que es creen per motiu d 'am
pliació de les ciutats; l'article 2 de la Llei de Camps de Golf, 
que exigeix estudis d 'avaluació d'impacte ambiental, amb 
especial atenció a les conseqüencies sobre l'entorn hídric i 
informes de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori sobre suficiencia i conveniencia deIs recursos hi
dnlulics proposats; o l'article 4 de la mateixa llei, quan parla 
de les aigües que s'han d'emprar per regar aquests camps de 
golf, quines seran les preferents. Segurament amb una aplica
ció estricta de la legislació vigent, en alguns casos, tal vegada 
no es donassin tots els suposits legals per a la construcció de 
noves urbanitzacions o nous camps de golf. 

Estam d'acord amb el tema de les tarifes progressives, 
pero també pensam que els preus de distribució d'aigua 
haurien de ser realistes, que cobrissin els costos, que perme
tessin un manteniment digne de les instaHacions, aixÍ, tal 
vegada, a la llarga, s'evitarien moltes perdues per fuites, 
molts de plans especials de subvencions i ajudaria a fer un ús 
més racional de l'aigua potable, evitar que la poca que tenim 
no es destinas a usos no preferents. 

Per altra banda, respecte del punt número 4, pensam que 
és necessari regular tots els temes referents al reguiu, quin 
tipus d'aigua s'ha d'emprar, millorar els sistemes de reguiu, 
pero d'una forma més global i no amb actuacions tan con
cretes. 

Respecte del punt número 5, és important millorar les 
nostres xarxes. Sense cap dubte és important prendre mesu
res per atenuar les grans perdues d'aigua a segons quins 
indrets. De totes formes, com deiem abans, és necessari 
també afrontar mesures preventives, de manteniment, preci
sament perque a xarxes relativament noves no es repeteixin 
segons quines situacions. 

Respecte del punt 6, se'ns presenten una serie de dubtes: 
com es controlen aquestes cisternes des d'un punt de vista 
sanitari?, qui se'n fa responsable?, hi ha estudis que demos
tri n que aquests diposits puguin resoldre el problema d'una 
família moderna, amb rentadora, dos banys, rentavaixelles, 
o solament serviria per tenir aigua, com aquell que diu, per 
beure? Com es resoldrien a les finques de pisos instaHacions 
per a aigua municipal, instaHacions per cisternes? Hi ha tota 
una serie de dubtes en aquest tema. 

Respecte del número 7, el votarem a favor. Efectivament, 
aquesta mesura podria ajudar a economitzar aigua, i sobretot 
a fer una distribució molt més justa. De totes formes, hi 
hauria tota una serie de costos a tenir en compte. 

Per altra banda, respecte del punt número 8, sense cap 
dubte, infraestructures inadequades o mal conservades, siste-

mes de gestió i explotació clarament millorables, proce
diments i habits de xarxa incorrectes, falta de control en 
els cabdals utilitzats .. . poden ser causes directes de con
sums excessius, i, per tant, és necessari donar directrius 
al respecte i refon;ar-Ies amb ajudes que permetin als 
usuaris arreglar i fer l'esfor~ per millorar els seus siste
mes de reguiu. 

En relació al punt número 9, donada la proximitat 
d'una competencia com és la de l'aigua, ens pareix 
positiu que aquesta comunitat comenci a treballar per 
fer un pla de reutilització d'aigües depurades. Pareix 
raonable prioritzar les actuacions que suposin optimitzar 
la reutilització de l'aigua existent, ja que, segons sembla, 
suposen menys inversions i uns rendiments a curt termi
ni, i, al mate ix temps, aquestes mesures permeten afron
tar interessos hidraulics i mediambientals. És per aixo 
que creim que els programes de reutilització d'aigües 
residuals han de tenir una consideració prioritaria, so
bretot a una zona com les Illes, pobra en aquest recurso 
Juntament amb les mesures tendents a estalviar aigua, 
aquesta suposa un eix prioritario 

Encara que sabem que manca millorar la depuració 
per poder recarregar aqüífers sobreexplotats, i que, per 
ventura, no es podra dur a terme d'una forma general, 
una millora de la política de reutilització d'aigües depu
rades permetria alliberar recursos d'alta qualitat per 
poder-los destinar a altres usos, com, per exemple, l'a
bastiment de poblacions, i amb aquelles poder fer front 
al reguiu de pares, jardins, cultius, zones esportives, 
esplai, etc. 

En definitiva, pensam que hi ha mesures positives en 
aquesta moció, pero també que es fa necessaria una 
actuació molt més global i important per a un tema tan 
transcendental per a les nostres illes com és el tema de 
l'aigua. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Antich. Pel Grup Parlamentari 
Popular, té la paraula el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sra. Presidenta. Sras. y Sres. Diputados. Sr. 
Sampol: su moción es una moción que debo de calificar 
de muy bien intencionada, pero que me temo que pre
senta gravísimo s problemas que trataré de exponer 
aquí brevemente para que pueda ser susceptible de 
apoyo por parte de nuestro grupo . 

El primer punto plantea ya un primer problema 
grave: efectivamente, yo creo que estaríamos todos de 
acuerdo en que el Gobierno elaborase rápidamente, el 
Gobierno de la Nación, el plan hidrológico. Otras veces 
se ha hablado de este tema, y otras veces nosotros hemos 
apoyado mociones o propuestas en este sentido. Sin 
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embargo, ustedes añaden a esto que el plan hidrológico sea 
previo a la realización de nuevas captaciones, y aquí nos 
tememos que están ustedes incidiendo gravemente sobre la 
posibilidad de solucionar un montón de problemas en mate
ria de abastecimiento de aguas que en estos momentos se 
dan. 

Nos sorprende que algún grupo les anuncie su apoyo a 
esta propuesta, y en estos términos en que ustedes la formu
lan cuando resulta que hay captaciones en este momento que 
están en estudio, entre el Ministerio de Obras Públicas algu
no, EMA YA en algún otro caso con municipios -hemos 
leído, por ejemplo, en la prensa, la decisión que el NIiniste
rio ha tomado con relación al Ayuntamiento de Calvd para 
realizar algunas captaciones, esperamos que sea algo más que 
una mera formulación pre-electoral y que, efectivamente, 
esto se lleve a cabo y que pueda servir para paliar el grave 
problema que Calvia tiene planteado. Algo así pasa con 
Binissalem, hay un acuerdo y también es público y notorio, 
entre EMAYA y el propio Ayuntamiento de Binissalem, en 
orden a buscar, a realizar nuevas captaciones de aguas. 

Hay, también, el tema de Sóller. el tema de la trasvase de 
aguas, concretamente, de Sa Costera. que está en marcha y 
que está anunciado a bombo y platillo por parte del Ministe
rio de Obras Públicas, y que nosotros creemos, en principio, 
que sería bueno y satisfactorio. '! nada perjudicial para na
die. Hay, también, finalmente. el tema de L1ubí, el célebre 
tema del posible trasvase de aguas. que ustedes siempre plan
tean aquí, siempre, absolutamente siempre. en los mismos 
términos. La sobreexplotación ele los acuíferos de L1ubí es 
mala -esto es evidente, en esto estamos todos de acuerdo-, 
pero de lo que se trata posiblemente es de explotar razona
blemente o racionalmente estos acuíferos. Nosotros estamos 
de acuerdo en que esto pueda hacerse, pueda llevarse a cabo, 
y, en definitiva, todo este conjunto de actuaciones que estoy 
diciendo quedarían paralizadas. o, por 10 menos, pediríamos 
que se paralizaran si apoyáramos el primer punto de su 
moción. No estamos en esta línea, estamos en la línea de 
que el plan hidrológico, efectivamente, se haga cuanto antes
el portavoz del grupo socialista anuncia que está muy avan
zado, esperamos que eso sea también verdad, que no sea otra 
cuestión puramente pre-electoral, otra formulación pre-elec
toral, esperamos que esto se cumpla, que eso sea real, y des
de luego en esto estamos, y en eso estamos de acuerdo con 
usted, y con el resto de la Cámara, pero lógicamente no 
queremos paralizar lo que puede ir solucionando problemas 
que, como digo, se plantean ya, están en la calle, y que son 
de cierta gravedad. 

El punto número 2, la moratoria en las urbanizaciones y 
los campos de golf: de esto hemos discutido otras veces, ya 
hemos hablado cuando hace 15 días usted planteó la inter
pelación al Gobierno, ya hemos hablado del tema, hay una 
legislación de campos de golf, creo que es una legislación 
prudente, razonable, que exige que los campos de golf de 
zonas costeras, que están afectadas gravemente por las aguas, 
como usted sabe, sean regados con aguas depuradas. Creemos 
que esta es la línea lógica a seguir, y tampoco parece opor-

tuno que, mediante una propuesta envuelta en otra serie 
de ellas, modifiquemos, en definitiva, la Ley de Campos 
de Golf, y algo parecido tengo que decir con las urbani
zaciones. 

Y, por cierto, Sr. Sampol, por lo menos hasta donde 
yo sé, que es la Comisión de Urbanismo de la Isla de 
Mallorca, no se están aprobando todas estas urbanizacio
nes que usted dice -parece que están aprobando urbani
zaciones constantemente. No, se están aprobando pocas, 
no es un momento de gran esplendor de las urbanizacio
nes, Sr. Sampol, puede usted creerme, y esté bastante 
tranquilo. Y, como usted sabe muy bien, la legislación 
también exige, y desde luego las respectivas comisiones 
insulares de urbanismo, que quien pretenda urbanizar 
prevea y presente antes y justifique las previsiones de 
abastecimiento de aguas y de suministro de estas aguas 
para dar servicio a las urbanizaciones. 

Pedir una moratoria aquí, insisto, metida dentro de 
este grupo de propuestas, parece simplemente insistir en 
una antigua idea de su grupo parlamentario que es para
lizar todo tipo de urbanización y paralizar todo tipo de 
campos de golf, al margen de cuestiones de agua o de 
cuestiones de cualquier otro tipo. 

El punto tercero tampoco lo podemos apoyar, nos 
parece dentro de un grupo de puntos en los que, en 
definitiva, se quiere obligar a los ayuntamientos a hacer 
algo que está dentro de sus competencias exclusivas, y 
que no parece oportuno que sea el Parlamento el que 
trate de instarlos o de obligarlos, bien directamente, bien 
mediante el Gobierno de la Comunidad, a alterar sus 
propios presupuestos. La Junta de Precios del Gobierno 
de la Comunidad examina las peticiones que se han 
hecho por parte de los municipios, y desde luego del 
mayor consumidor, con diferencia, de toda la Comuni
dad Autónoma, que es el municipio de Palma, y acepta 
y aprueba siempre el tipo de tarifas progresivas. Yo creo 
que esta es la línea lógica del Gobierno y en esta línea 
si podríamos instar a que el Gobierno siguiera hacién
dolo, pero parece irrelevante porque hasta ahora así ha 
venido cumpliendo con este tema. 

El punto cuatro ya se lo han rebatido otros portavo
ces. Realmente, parece que no vale la pena insistir. Yo 
creo que es, exclusivamente, un gesto para la galería, 
esto de pedir que la jardinería compuesta por plantas 
ajenas se riegue o se controle su riego. Yo, en principio, 
además, se me ocurre que tendríamos que montar una 
especie de servicio policíaco, de un enorme servicio 
policíaco, para controlar este tipo de riegos. Parece que 
es un planteamiento, insisto, que tiene más de gesto 
para la galería que de una propuesta seria y constructi
va. 

En cuanto a las líneas a los ayuntamientos para 
subsanar las fugas de aguas, parece una propuesta inte
resante, pero yo le sugiero una pregunta con relación a 



L 

3202 DIARI DE SESSIONS / Núm.78 / 18 de maig del 1993 

esto, y es: ¿a usted que le aparece más importante: no le 
parece que primero debemos acabar con un plan que está en 
marcha felizmente, y que desarrollan los Consejos Insulares, 
consistente, como usted sabe muy bien, en conseguir que 
todos los municipios de la Comunidad tengan su abasteci
miento y su saneamiento? Yo creo que hay que volcar los 
esfuerzos en esta primera línea, y cuando esto se tenga con
seguido, será el momento de entrar en el tema de las fugas. 
y usted pone como ejemplo, claro, el municipio de Palma. Y 
sí, el municipio de Palma, por su tamaño y por sus condicio
nes, es, efectivamente, el que tiene un mayor número de 
fugas en su red de abastecimiento, y lógicamente, todo lo que 
se haga en este sentido es bueno, porque tiene un gran peso, 
pero yo creo que esto corresponde al Ayuntamiento de Pal
ma. No me parece oportuno ni que el Gobierno, ni que, en 
este caso, el Consell Insular de Mallorca, distraigan parte de 
sus recursos, de sus escasos recursos, en este tema. Y, por 
otro lado, nos consta que el Ayuntamiento de Palma está en 
esta línea. 

El punto número 6, que se refiere a la recogida de aguas 
pluviales, también otros diputados, otros portavoces de otros 
grupos, se lo han dicho, y yo creo que es muy importante. 
Hay que tener un especial cuidado en esto. Lo primero de 
todo es que volvemos a estar en la línea de instar o de obli
gar a los ayuntamientos a entrar en una materia que es, ex
clusivamente, de su competencia, y no parece lógico que el 
Parlamento entre en esto si no es legislando, pero no me
diante propuestas de este tipo. Y en la cuestión de la even
tual legislación que podría hacerse sobre esto, yo creo que 
tendríamos que ir con extrema prudencia, por estas cuestio
nes a las que antes se han referido, como digo, otros diputa
dos, que son cuestiones de índole sanitaria, tanto en la reco
gida de ese agua, almacenamiento, suministro, y, en definiti
va, los problemas sanitarios, como digo, que esas aguas po
drían presentar. 

El punto siete vuelve a instar a los ayuntamientos a pro
mover la sustitución de contadores. Yo creo que, en todo 
caso, esta propuesta que yo creo que es la más constructiva, 
probablemente, de todas, y la más razonabJe, es, sin embar
go, o, en todo caso, tendría que ser una recomendación y no 
una instancia. Tiene, también, sus problemas; tiene, también, 
sus inconvenientes, Sr. Sampol, y es que hay determinados 
municipios o determinadas instalaciones que no tendrían 
suficiente presión en el caso de que se tuvieran que instalar 
todos los contadores. Pero, además, esto es una medida que 
requiere un cierto tiempo, que requiere unas ciertas inversio
nes, etc. Por consiguiente, tampoco nos parece que lo más 
apropiado sea despacharse aquí con esta propuesta de ins
tancia por parte del Parlamento a los ayuntamientos y el 
tema debe estudiarse con mayor profundidad; y son los ayun
tamientos los que deben, en todo caso, y teniendo perfecta
mente clara cual es la situación de su red de abastecimiento 
poder implantar esta medida de golpe o progresivamente. 

El punto número 8, y concluyo enseguida, Sr. Presidente, 
se refiere al incremento de ayudas a los sistemas de regadío 
que supongan una economía en el consumo de agua. Es un 

tema también interesante, y yo creo que es un tema que 
podríamos tratar de conseguir que se metiera en próxi
mas ayudas comunitarias. En este momento no hay 
ninguna línea de ayudas en este sentido, pero en otro 
plan SB podría conseguirse esto . Es un esfuerzo que 
tendrían que hacer, fundamentalmente, los países del 
sur de Europa, puesto que los del norte, lógicamente, no 
tienen una problemática, por lo menos no la tienen tan 
acusada como los países del sur. En esta línea creo que 
podría hacerse algo. Hoy día, y con los recursos de los 
que disponemos, parece que no es posible. 

Respecto al plan de reutilización de aguas, le tengo 
que decir que -sí, acabo ya, Sr. Presidente- se están 
haciendo muchas cosas en este camino, sobre todo en la 
reutilización de aguas depuradas para regadío. Tam
bién, en la recarga de acuíferos se están haciendo algu
nas cosas, como, por ejemplo, en la zona marítima o 
costera de Santa Margarita y Muro, pero que, en cual
quier caso, esto exige una depuración terciaria y que 
sería un tema, probablemente, a concretar a la vista del 
plan hidrológico, y de los estudios que el plan hidrológi
co haga con referencia a esto. Nada más, muchas gra
cias, Sr. Presidente. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Pel torn de replica, el 
Sr. Sampol té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gnkies, Sr. President. Bé, un tractament bastant 
desigual han tengut els distints grups respecte d'aquesta 
moció. El Grup Mixt i el Grup Socialista donaran el vot 
afirmatiu a algunes d'aquestes propostes, i, per tant, 
només m'estendré en les que pareix que han suscitat 
alguna mena de rece!. 

Tots han coincidit en el tema deis camps de golf. 
Efectivament, hi ha una !lei que prescriu clarament que 
a les zones costaneres, per autoritzar un camp de golf, 
aquest haura d'acreditar la suficiencia d'aigua depurada. 
Bé, nosaltres, com saben vostes, hem seguit de molt 
aprop el tema deis camps de golf, i no n'hi ha hagut ni 
un deis projectats fins ara i se'ls ha donat la declaració 
d'interes social, no n'hi ha hagut ni un, que tengués 
acreditada l'autorització per utilitzar aigua depurada 
d'alguna depuradora. Es donen les declaracions d'interes 
social, i ningú no vigila que s'utilitzi aigua depurada. 

Efectivament, llavors els camps de golf són una acti
vitat que, per ella mateixa, no és rendible, i darrera els 
camps de golf hi ha la urbanització, que és, veritable
ment, l'activitat que es promou. 

7 
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Bé, el Sr. Antích ha matisat, en el tema de les noves 
urbanitzacions hi coincideixen tots els grups, i la pregunta és 
aquesta: fins quan podem continuar creixent? En funció deIs 
recursos naturals limitats d'aquesta terra, que és una illa, un 
territori fragil, que no és un territori continental. Fins quan 
podem créixer7 Quin sotil de creixement tenim? Quants 
visitants més poden venir aquí? Aquesta és la pregunta, i es 
necessita molt de coratge per contestar-la. 1 aquí no hi ha el 
coratge suficient per abordar-la. Aquest és el tema clau. 

Respecte de les cisternes o aljubs, només és una petita 
passa més cap a estalviar aigua. Jo els record que tots els 
pobles de Mallorca continuen tenint aljubs i cisternes, contí
nuen recollint aquesta aigua, i ens hem de mentalitzar que a 
Mallorca, i a Eivissa, i prest a Menorca, -no parlem ja de 
Formentera- hi ha una insuficiencia d'aigua. L'aigua s'acaba
r3. un dia o l'altre si continuam amb aguest consum, i que 
hem de comen~ar a estalviar tata I'aigua que puguem, i 
captar tata l'aigua de pluja que sigui possible. Per tant, 
aquesta ens pareixia una cosa lógica. com tan lógiques són 
les qüestions que els nostres avantpassats han fet tata la vida, 
i que han durat fins avui, i que nosaltres hem abandonat. 

El Sr. González Ortea ens ha anunciat el vot negatiu a 
tots i a cadascun deis nou punts, i nosaltres. com a mínim, 
estam molt preocupats, pergue a Palma, a Calvia, i també a 
Manacor, beguin aigua salada. o tenguin una aigua amb uns 
components de nitrats importantíssims. Nosaltres esta m molt 
preocupats, i proposam unes solucions, i la seva alternativa, 
quina és? Perque darrera aguest vot negatiu a tot el que es 
proposa, només hi ha una alternativa: connectar bombes, fer 
nous pous i continuar xuclant. i xuclar deIs aqüífers. Fins 
guan? Fins que l'aigua tornara salada. 

Ens parla que ens oposam a aixo de Sa Marineta. No 
senyor, no ens oposam a aixó. ens oposam a que es tregui 
aigua de Sa Marineta sen se un estudi previ de l'aqüífer. 1 
voste parla de fer una extracció raonable. Raonable ha estat 
la captació d'aigua que s'ha fet del pla de Palma?, que estan 
totalment salinitzats els aqüífers; que possiblement sigui 
irreversible, perque aquestes experiencies -i aquestes experi
endes, i també contest .a un altre portaveu, que es fan a 
California, d'injectar aigües als aqüífers que ja estan salats 
són complicadíssimes, perque l'aigua salada és més densa, 
í l'aigua dol~a que s'injecta patina per damunt, pero es fan 
experiencies que ens agradaría saber quin resultat han ten
gut. Ens consta que, amb dificultats, s 'ha aconseguit solucio
nar alguns deIs problemes. 

1 el tema per acabar ja, Sr. President, el tema de les tarifes 
progressives. Li he dit, Sr. González Ortea que la Junta de 
preus, a ajuntaments que volien implantar les tarifes progres
síves dins la urbana, no els ha ha autoritzat. No es tracta 
d'imposar res als ajuntaments. Es tracta de deixar fer als 
ajuntaments el que vulguin fer. 1 lIavors ens tornen la pilota 
al contrari, que nosaltres volem instar -instar és una recoma
nació-, aquest Parlament, que és sobira i que representa tots 
els pobles d'aquestes illes, ha de mentalitzar no només la 
població, tates les institucions, que 1 'aigua és un bé escas, 

que s'acaba, i que si continuam amb aquest ritme de 
creixement i d'augment del consum, prest, molt prest, 
tata l'aigua que treurem ja sera. aigua de la mar. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Hi ha intervencions en contra
replica? Sr. González Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Aclarar nada más algunas 
cosas, o algunos puntos, que yo no sé si el Sr. Sampol 
ha entendido bien en general. 

En cuanto al tema de los campos de golf, me dice 
que no conoce ninguno que tenga la concesión de las 
aguas. Bueno, previamente se requiere la autorización, 
no se puede tener la concesión hasta que no se tiene la 
declaración de interés social y la autorización por consi
guiente para hacer el campo. 

La segunda parte que usted plantea, que en realidad 
planteó antes, es la vigilancia de que esto se cumpla. 
Bueno, la vigilancia de que esto se cumpla sucede con 
las aguas en los campos de golf y sucede con cualquier 
otra autorización administrativa que se hace. Si usted 
conoce algún caso en que esto no sea así, como las 
autorizaciones se conceden, excl usivamente, en virtud de 
lo que la legislación dispone, si hay algo que denunciar, 
denúnciese. Pero, claro, lo que no se puede decir es que 
luego eso no se vigila. Bueno, siempre hay alguien que 
lo vigila, y siempre hay alguien que puede estar en con
diciones de saber. 

En lo de captar todo el agua posible estamos todos 
de acuerdo. Vamos a hacer todas las captaciones posi
bles, pero, cuidado, 10 que le estábamos diciendo es lo 
que plantea usted -y digo lo estábamos porque no era yo 
solo, eran otros portavoces también-, es que las capta
ciones obligatorias mediante los aljibes pueden tener 
graves problemas sanitarios, y a eso usted no nos contes
ta. No es que despreciemos este sistema, pero no parece 
que sea el sistema único ni el más recomendable. 

y en cuanto a que están preocupados y proponen 
soluciones y no las aceptamos y nosotros no propone
mos, mire usted: en eso es usted injusto, yo no me pue
do poner ahora aquí a repetir el debate del otro día, 
pero bastará repasar el Diario ele Sesiones, y el otro día 
hablamos de un montón de temas. 

De nuevas captaciones, sí que hay que hacer nuevas 
captaciones, creemos que hay que hacerlas porque aún 
se pueden hacer, racionalmente se pueden y se deben 
hacer. También se deben aprovechar aguas que en este 
momento se pierden o se van al mar, como es el tema 
de liSa Costera ll

• También hay, lo decíamos el otro día, 
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que parece lógico poner en marcha ya una prudente política 
de plantas desalinizadoras, y, en cuanto al uso racional y 
reutilización de las aguas depuradas, ya le he dicho -aunque 
no me ha dado mucho tiempo porque era ya el final-, pero 
también se debatió el otro día, que hay un montón de casos 
en que esto ya está sucediendo, y este es un camino muy 
bueno por el que estoy convencido, 'porque otras veces he
mos hablado del tema y les hemos oído tanto la Conselleria 
de Agricultura como la de Obras Públicas, es un camino que 
están siguiendo. Por consiguiente no nos acuse de no tener 
alternativas, porque las alternativas están ahí y se están 
poniendo en marcha. Lo que yo le discutí las suyas, que 
además le dije que, en general, formalmente, eran una decla
ración de buenas intenciones, pero encontramos algunos 
graves problemas de fondo que usted no nos ha inducido a 
hacer cambiar nuestro voto en otro sentido, porque no nos 
ha despejado las dudas que yo le planteaba en la tribuna. 
Nada más. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. Acabat el debat, passarem 
a la votació. Es pot votar conjuntament, o hi ha petició de 
votació per separat? Sí, Sr. Antich. 

EL SR. ANTICR 1 OLIVER: 

Sí, gracies, Sr. President. És per demanar votació separa
da deIs punts 4, 1, 2 i 6 i de la resta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Jo crec que val la pena votar-ha tot per separat, perque 
el que diu eH i el que deim nosaltres no coincideix en res, per 
tant, deman que es voti tot per separat. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Passarem a la votació punt per punt. 

Passam a la votació del primer punt del text de la moció. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Vuit vots a favor, trenta-un en contra, vint abstencions. 
Queda rebutjat el punt primer. 

Votació del punt segon: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Cinc vots a favor, trenta-un en contra, vint-i-tres 
abstencions. Queda rebutjat el punt segon. 

Votació del punt tercer: 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vint-i-vuit vots a favor, trenta-un en contra, cap 
absten-ció. Queda rebutjat el punt tercer. 

Votació del punt guart: 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Cinc vots a favor, cinquanta-quatre en contra, cap 
abstenció. Queda rebutjat el punt quart. 

Votació del punt cinque: 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vint-i-vuit vots a favor, trenta-un en contra, cap 
abstenció. Queda rebutjat el punt cinque. 

Punt sise: 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Cinc vots a favor, trenta-un en contra, vint-i-quatre 
abstencions. Queda rebutjat el punt sise. 

Punt núm. 7: 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 
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Vint-i -vuit vots a favor, trenta-un en contra, cap abstenci
Ó. Queda rebutjat el punt núm. 7 . 

Punt núm. 8: 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vint-i-vuit vots a favor, trenta-un en contra, cap abstenci
ó. Queda rebutjat el punt núm. 8. 

Punt núm. 9: 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Tornarem a repetir la votació. Punt núm. 9: 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? . 

Vint-i-cinc vots a favor, trenta-un en contra. tres abstenci
ons. Queda rebutjat el punt núm. 9 i. en conseqüencia, que
da rebutjada tota la moció. 

Ill.- Debat de les esmenes a la totalitat presentad es al 
Projecte de llei RGE núm. 4717/92. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de I'ordre del dia que correspon al 
debat de les esmenes a la totalitat presentad es al projecte de 
llei núm. 4717, relatiu a exercici de les competencies transfe
rides o delegades per la Comunitat ~ls consells insulars. 

Sí, Sra. Estaras, per que em demana la paraula? 

LA SRA. CONSELLERA ADJUNTA A LA PRESIDEN
CIA (Rosa Estaras i Ferragut): 

M'agradaria poder intervenir com a Govern d'acord amb 
l'article 122.1 del Reglament. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, ido. Té un temps de quinze minuts per poder 
fer la presentació del projecte de llei. 

LA SRA. CONSELLERA ADJUNTA A LA PRESI
DENCIA (Rosa Estaras i Ferragut) : 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. M'agradaria que 
amb aquesta intervenció entenguessin la posició del Go
vern, que sera estrictament una presentació d'aquest 
projecte de llei, no per obrir cap tipus de debat, sinó 
que deixam aquest debat als grups parlamentaris, estric
tament per a la seva presentació. 

El projecte de llei relatiu a l'exercici de les compe
tencies transferid es o delegad es per la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears als consells insulars marca la 
política que pretén seguir el Govern en aquest tema, 
sempre en el benentes que aquest projecte, admes en el 
seu dia per la Mesa del Parlament, sortira enriquit, sens 
dubte, per les esmenes presentades pels diferents grups 
parlamentaris que conformen aquesta Cambra. 

Evidentment, la presentació d'aquest projecte no 
podia ser més, volem un projecte sense presses pero al 
mateix temps sense pauses. Quins han estat els criteris 
que ha seguit el Govern per a l'elaboració i la redacció 
d'aquest projecte? EIs explicaré breument en cinc crite
riso 

Primer criteri: considerant la doble naturalesa jurídi
ca deIs consells insulars com a entitat local i com a insti
tucions de la Comunitat Autonoma, argument que ve 
avalat pel Tribunal Superior de Justícia i per dos actes 
judicials del Tribunal Constitucional. EIs consells insu
lars varen néixer en el 78 com a entitats locals pura
ment, en els quals es podien delegar competencies per 
part de l'antie Consell General Interinsular. Pero la 
promulgació de l'Estatut d'Autonomia l'any 83 va per
metre considerar els consells insulars no sois com a 
entitats locals sinó també com a institucions de la pro
pia Comunitat Autonoma, i aixo ho dei m per varies 
raons: la ubicació del capítol que regula els consells 
insulars en el títol tercer. la inclusió deis consells insu
lars a l'article 18, la propia composició deIs consells 
insulars ja que el procés electoral pel qual s'escolleixen 
els seu s membres no és un procés d'eleccions locals 
propiament, sinó autonomiques, i la diferenciació, a 
l'article 39 de l'Estatut, deis ti pus de competencies. 
Així, no hi ha cap dubte que els consells insulars són 
qualque cosa més que entitats locals i que la seva confi
guració, com a entitat de la Comunitat Autonoma, ha de 
tenir conseqüencies d'organització i funcionament. 

Segon criteri que ha plantejat el Govern: ha volgut 
crear una normativa homologada, que serveixi de marc 
estructural als consells insulars. Tot aixo sense perjudici 
que cada consell insular pugui establir especificacions de 
funcionament. Dóna un ampli marge de llibertat perque 
els consells s'organitzin ells mateixos. Tot aixo perque 
estam d'acord que les nostres illes són una realitat geo
gratica i historica plural, desigual i diversa i pareix, en 
conseqüencia, logic aquest marge de llibertat dintre un 
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marc estatuari mÍnimo Pensam que ningú pot negar als con
sells insulars la seva potestat d'organització per determinar 
i regular els organs que exerceixin les competencies transferi
des o delegades, ja que aquest és el criteri que és va seguir, 
sens dubte, a la Llei 9/90 sobre la Comissió Insular d'Urba
nisme. 

El projecte de llei que presentam podria, al meu entendre, 
haver fet tres coses: una, establir la possibilitat de dotar la 
propia organització deis consells insulars com a un xec en 
blanc als consells insulars, cosa que ocasionaria dificultats de 
funcionament entre els diferents consells. Una altra, que seria 
que la Comunitat Autonoma els regulas substancialment, 
cosa que suposaria una reducció d'aquest espai normatiu deIs 
consells. 

1 la tercera posició que defensam des del Govern és esta
blir una postura mixta o ec}(~ctica, que consisteixi en que la 
Comunitat Autonoma determini els criteris basics organitza
tius amb la propia Ilei, i la resta seria potestat deIs consells. 
És, precisament, aquesta tercera postura la que s'adopta al 
projecte de llei, i la que ens pareix més encertada perque, 
d'una part, assegura una homogeneltat mínima en l'estruc
tura organitzativa deIs tres consells, i, d 'una aItra banda, 
deixa un marge de llibertat als consells perque s'organitzin 
ells mateixos. 

Tercer criteri que planteja el Govern a l'hora d'elaborar 
aquest projecte de llei: possibilitar que els organs que exercei
xin les competencies transferides o delegades puguin ser tant 
alguns deis organs existents, com el pIe o el President, com 
un nou organ creat a l'efecte, i dependra de la mateixa en 
concret de l'article 39 a que es refereixi. Hi ha una serie de 
casos, quan la materia sigui complexa, que sera imprescindi
ble la creació d'organs especialitzats, de composició poc 
nombrosa, que puguin respondre amb rapidesa i eficacia a 
les necessitats de la gestió de la materia i, en altres casos, no 
hi haura necessitat de crear organs nous, i bastara atribuir la 
gestió als organs ja existents. En tot cas sera la Llei de 
Transferencies i Delegació de Competencies la que determi
nara quin organ ha d'exercir la competencia, fixant així uns 
criteris organitzatius mínims que seran vinculants per als 
consells. 

Quart criteri que ha seguit el Govern en la realització 
d'aquest projecte: el quart criteri és l'establiment del regim 
jurídic de les competencies transferid es o delegades. La Llei 
de consells insulars establia dos regims diferents: un que 
significava les que tenien com a entitats locals, que es regien 
per la legislació de regim local, mentre que el que es deriva 
de l'article 39 de l'Estatut s'ajustava, segons el que disposen 
els articles 15 i 19 de la Llei de Procediment Administratiu 
a la legislació propia de la Comunitat Autonoma. 

De tot aixo es dedueix, si miram la Llei de consells insu
lars, que aquesta es sustenta en l'origen de la competencia 
per determinar el regim jurídic, és a dir, en competencia de 
regim local, la legislació a aplicar és la de regim local; en 
competencies autonorniques o autonomes, la legislació apli-

cable sera l'autonomica i l'estatal. En canvi, en aquest 
projecte de llei, el criteri que seguim per determinar el 
regim jurídic no és el de l'origen de la competencia, 
sinó el del destí de la competencia, és a dir, la compe
ú~ncia aplicable dependra de l'organ que assumira 
aquesta competencia. 

En qualsevol cas, la duplicitat contemplada per la 
Llei de consells insulars pot dur nombrosos problemes, 
degut a les diferencies existents entre un deIs dos siste
mes. Aixo podria crear inseguretat jurídica respecte de 
la norma aplicable, i notables disfuncions en el funciona
ment deIs consells insulars, tant si l'organ que ha d 'actu
ar ha d'actuar de dues maneres diferents com si la dupli
citat afecta a organs diferents. 

El cinque criteri que ha establert el Govern ha estat 
el criteri d'establiment de mecanismes de coordinació i 
control per part del Govern de la Comunitat en el que 
es refereix a competencies transferides i delegades. Aixo 
no estava contemplat a la Llei de consells insulars i, 
efectivament, a l'artic1e 16 del projecte que avui presen
tam es parla d 'un principi general de coordinació, que 
després es desenvolupa a través deis artic1es següents, 
consistent, basicament, en l'obligació deis consells de 
remetre a la Comunitat la informació a la que es refe
re ix la legislació basica estatal respecte deIs actes i 
acords dictats en I'exercici de les competencies transferi
des; i segon en la possibilitat del Govern de dictar direc
trius de coordinació de les funcions transferid es quan 
existeixin interessos autonomics afectats que excedeixin 
l'ambit insular. 

Aixo és logica i basicament per una serie de raons: 
el Govern té la potestat reglamentaria -així ho diu 
I'article 10-, el Tribunal Constitucional ha admes la 
constitucionalitat de directrius semblants a la seva sen
tencia sobre les Diputacions Valencianes, la núm. 87 de 
l'any 87, de 27 de febrer, on equiparava plans sectorials 
de coordinació, precisament, tot aquest tema. 

Respecte del control, també és logic, perque si el 
que es transfereix són facuItats d'execució i de gestió 
resulta logic que el titular de les facultats normatives 
conservi un poder general de supervisió sobre el que 
sera 1 'execució de la seva normativa. 

Aixo són, Sres. i Srs. Diputats, els criteris que s'han 
seguit des del Govern per a l'elaboració i redacció d'a
quest projecte de Ilei que avui entram a debatre. Única
ment les volia presentar la nostra iniciativa i, a partir 
d'aquí, desitjar que es pugui millorar i enriquir en les 
fases subsegüents de ponencia i comissió, que pens que, 
sens dubte, són les més importants a l'hora d'entrar a 
debatre un projecte de llei. Aquest projecte avui posa de 
relleu la 110stra voluntat política de recórrer el procés 
sense cap tipus de pauses, i arribar al maxim d'acords 
possibles. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Comen~am el torn de les interven
cions, i per acord de la Junta de Portaveus, hi haura un únic 
debat, on intervendran, en primer 11oc, els grups parlalJlenta
ris que tenen esmenes. El torn d'intervenció de cada grup 
sera de quinze minuts, i 11avors, amb posterioritat, hi haura 
sengles repliques i contrarepliques. Passam, en primer 110c, 
al tom del Grup Parlamentari Mixt. Entenc que hi ha divisió 
de temps. No hi ha acord respecte de la divisió del temps. 
Segons I 'article 76 del Reglament, en conseqüencia, cap 
intervenció de membres del Grup Parlamentari Mixt podra 
excedir de cinc minuts. Té la paraula el Sr. Vidal per un 
temps de cinc minuts. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, cede ix el seu torn ele cinc minuts que tenia 
d'intervenció al Sr. Vidal? En conseqüencia té deu minuts 
el Sr. Vida!. El Sr. Peralta en tenclr~ cinc. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Moltes gracies, Sr. President. Després el 'escoltar la pre
sentació que ha fet el represent,lllt elel Govern. una presenta
ció feta per una gentil representant, un poc paradoxal per 
presentar el que és impresentable, i ja que ens han recordat 
el temps -pergue pensavem tenir quinze minuts- obviarem 
llegir les motivacions d 'aquesta esmena a la totalitat. 

Pero en el moment de comen¡;ar la defensa d'aquesta 
esmena a la totalitat a I'esmentat projecte de 11ei que va 
presentar, ara fa sis mesos, el Govern -sense pauses-, sense 
cap mena de consens, aixo sí, de forma absurdament unilate
ral donada la gran transcendencia que aquest cos legal tendra 
per al futur de la nostra autonomia, voldria recordar a la 
Cambra els esfon;:os que el nostre grup -tot el grup, perque 
varem redactar aquesta esmena a la totalitat en nom del 
grup-, contrasten amb la poc responsable iniciativa de l'exe
cutiu, ha vengut fent, per aconseguÍl~ una reconsideració de 
la desafortunada proposta, desafortunada tant en el fons com 
en la forma, conscients i conven~uts nosaltres que amb la 
seva aprovació, tal com pretén el Govern, es determinaria, 
ni més ni manco, escoItin bé, que la impossibilitat de cons
truir la nostra comunitat autonoma, i fins i tot, per tractar-se 
d'una imposició que denigraria sobretot les illes menors, 
reduint els seus consells insulars a joguines d'autonomia 
controlada a distancia, fins i tot, l'anuHació deIs avan~os 
produi"ts els darrers anys en l'intent d'acabar amb els ances
trals antagonismes existents entre les nostres illes. 

Una nota esperan~adora i una mostra de bona voluntat va 
constituir, sens dubte, l'aprovació per unanimitat de la nostra 
moció, per la qual la Cambra instava el Govern a reunir-se 
amb representants de totes i cadascuna de les formacions 

poJítiques representad es o presents en aquest Parlament 
per a tractar de cercar el maxim consens possible en 
relació a aquest projecte de llei, projecte de llei, torn a 
repetir, molt transcendental. 

Com coneixen tots els Srs. Diputats assistents a les 
dues reunions que varen tenir 110c, es produlren, mal
grat les diferents postures, algunes apropaments positius 
que aconsellaren, i així ho va expressar el representant 
del Govern, -aleshores-, tenir noves conversacions amb 
els grups que estaven disposats a negociar una solució, 
abans que s'inclogués qualsevol debat en els plenaris en 
relació a aquest tema. Aquesta va ser la paraula. Ido bé, 
sense complir el que es va acordar, i de forma sorpre
nent, tal vegada pensant, alguna ment pensant, que, a 
hores d'ara, quan el personal esta abocat en la campa
nya de les eleccions generals, és el millor moment per 
colar aquest projecte de forma inadvertida. 1 ens han 
inclos, a l'ordre del dia d'aquesta penúltima sessió ple
miria del present període legislatiu, les esmenes a la 
totalitat presentades. 

La nostra esmena, o el que és el mateix, la nostra 
soI-licitud al pIe que es determini la devolució al Govern 
del repetit projecte de Ilei, és prou clara en els seus 
termes i motivacions, segons han pogut Ilegir, ja que no 
ens dóna temps de fer la lectura previa, tots els Srs. 
Diputats que la tenen. 

En primer 110c, resulta una autentica burla al contin
gut i a l'esperit de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, 
ja que s'hi assenyala, clarament, que els consells insulars, 
a més de les competencies que els corresponguin com 
a corporacions locals, tendran la facultat d'assumir, dins 
el seu ambit territorial, la funció executiva i la gestió en 
la mesura en que la Comunitat Autonoma assumira 
competencies sobre aquestes, d'acord amb aquest Esta
tut, en les materies següents -que no numerarem perque 
ens torbarÍem uns quants minuts. Per tant, resulta insul
tant pretendre que es dóna compliment a l'Estatut amb 
aquest cambalache -ignor si ho dic bé en catala, pero 
valgui el seu significat en castella- que suposa l'intent de 
col·locar-nos. o de colar-nos, aquest projecte de llei de 
simple descentralització o, per dir-ho més propiament, 
d'establiment d'unes estructures paraHeles dins els pro
pis consells, marginant els seu s plens, i substituint-los 
per organs específics per exercir les competencies. 

Per aItra part veim que el projecte, en qüestió, 
menysprea els consells insulars com a ens autonomics. 
Hi ha la Llei de consells insulars de 1989, que els quali
fica com a tals, i de govern de cadascuna de les illes, 
segons l'article 37 de l'Estatut d'Autonomia. Perque cal 
preguntar: si l'article 37 de l'Estatut diu, textualment: 
"EI govern, l'administració i la representació de les illes 
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera ¡les iHes 
adjacents a aquestes, correspondra als consells insulars, 
els quals gaudiran d'autonomia en la gestió deIs interes
sos propis, d'acord amb la ConstituCÍó, amb aguest 



3208 DIARI DE SESSIONS / Núm.78 /18 de maig del 1993 

Estatut, i amb el que establiran les lleis del Parlament", qui
na necessitat hi ha de desnaturalitzar els consells amb una 
llei que relegaria al paper d'administració periferica del 
Govern balear? 1 si ja són organs de la Comunitat Autono
ma, segons la vigent Llei de consells insulars, quin impedi
ment existe ix per no aprofitar les seves estructures per exer
cir les competencies que els transfereixi la Comunitat Auto
noma? 

Només pot haver-hi algun equivocat objectiu -i die equi
vocat, Sr. President, i em diriges e a voste, perque ahir varem 
sentir a Eivissa el seu vice-secretari general del Partit Popu
lar, el Sr. Arenas, i va dir molt clar que el que volia el Partit 
Popular és que les institucions fossin de tots, que són de tots, 
i amb aixo l'únic objectiu que hi pot haver, perque no hi 
veig altra mena perque seria absurd ja, seria que, en aquests 
organs que, si fan falta, pot establir el consell insular, quedi 
marginada la representació pluripartidista dins les mateixes 
institucions. Les institucions són de tots, encara que les go
vernin uns, són de tots. 

També deim que esta en contradicció amb el que preveu 
la Constítució espanyola, ja que ens consta, des que varem 
tenir accés al curiós estudi previ encarregat -que podia obvi
ar explicar-nos la gentil representant del Govern-, des de 
llavors, en aquest projecte que va encarregar el Govern, 
l'estudi previ, no cal invocar el que diu l'article 148.1 en el 
seu punt 1, com he dit, de la Constitució Espanyola quan 
expressa que les Comunitats Autonomes podran assumir 
competencia amb l'organització de les seves institucions 
d'autogovern. Perque caldria, en primer lloc, demanar-se: 
són els consells insulars institucions d'autogovern? O, tan 
soIs, com diu l'article 37 de l'Estatut d'Autonomia, de Go
vern en el seu ambit competencial? Pero, sobretot, el que no 
es pot fer és passar per alt el que es llegeix a l'article 147.2 
de la mateixa Constitució Espanyola, que diu que els estatuts 
de les Comunitats Autonomes hauran de fer constar la deno
minació, l'organització de les institucions autonomes propies. 
És clar que l'organització que es pretén establir amb aquest 
projecte per als consells insulars no figura al nostre Estatut, 
i s'hauria de reformar el seu text per convertir-lo en legal. 

Per si no fos prou el que hem dit fins ara, el projecte que 
rebutjam amb el seu text i articulat actual, no té en compte 
tan soIs ni l'article 15.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, 
de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, que diu clarament -i si 
tenc temps el llegiré-: "Quan l'encomana de gestió o la 
transferencia es realitzi entre organs i entitats de distintes 
administracions, es formalitzara mitjan~ant la firma del 
corresponent conveni entre elles, etc." o "aixo és valid per 
a les Comunitats Autonomes respecte de les diputacions 
provincials o, en el seu cas, cabildos o consells insulars, que 
es regiran per la legisla ció de regim local 11 • 

Creim que no fa falta explicar més les raons per les quals 
estima m que el tan tes vegades esmentat projecte significa 
l'amena~a de donar una passa enrera respecte de la Llei de 
conselIs insulars aprovada l'any 1989. 

1 finalment hem de dir, malgrat pequem de reitera
tius -acab, Sr. President, pel poc que em falta-, que no 
és concebible pretendre dur endavant una llei tan im
portant i tan transcendent per a la nostra comunitat 
d'una forma unilateral, sense intentar consensuar el seu 
contingut amb totes les formacions polítiques que tenen 
representació parlamentaria. S'equivoca el Govern si 
creu que amb una maniobra o amb una victoria, o el 
que sigui , no es tenen en compte aquestes esmenes a la 
totalitat, -i jo pensava que farien ús de l'article 128 en 
lloc del 122 del Reglament, i encara hi són a temps a 
retirar aquest projecte de llei perque s'equivoquen, i 
tenguin en compte que el que pareixera una victoria 
sera una derrota pel Govern, perque en política hi ha 
un pecat capital, que és el de la poca manya, i quan a la 
poca manya se li afegeix la circumstancia de la inoportu
nitat el pecat, a més de capital, és irredimible. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vidal. Té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: avui som 
. aquí, en aquest Parlament, per debatre les esmenes a la 
totalitat presentades pels difer~nts grups polítics de 
l'oposició al Govern d'aquesta comunitat autonoma. 
Com a membre d 'un deis consells insulars de les ilIes 
menors, concretament del de l'illa de Menorca, vull 
manifestar la meya disconformitat amb alguns deIs as
pectes que presenta i representa el projecte de llei pre
sentat pel Govern presidit pel Partit Popular. 

La creació d'organs específics per part de cadascun 
deIs consells insulars representa una novetat que té com 
a objectiu sortir al pas de la problematica que existeix 
entre la doble condició d'administració local que els ens 
insulars tenen i de l'exercici de l'autogovern que podran 
exercir d'acord amb l'Estatut d'Autonomia i amb la Llei 
de consells insulars els propis consells insulars. 

Pel que respecte a l'illa de Menorca, ja tenim una 
amplia experiencia en el funcionament, plenament obert 
i democratic deIs organs de govern del Consell Insular 
de Menorca, com és la Comissió de Govern, on estan 
representats, excepte el PSOE, per voluntat propia, tots 
els grups poIítics de la institució, i en aquells que ja 
exerceixen competencies, com és la Comissió Insular 
d'Urbanisme. Per tant, no em fa cap por creure que en 
l'exercici de noves competencies d'autogovern es man
tendra aquesta actitud oberta i democratica per part de 
qui governi el nostre Consell Insular de Menorca. 

Problematiques distintes es plante gen a Mallorca i a 
Eivissa i Formentera. A Mallorca, per raons obvies de 
trobar-se a la mateixa illa on esta ubicada la seu del 
Govern. i conjunturalment per la seva composició polí-
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tica, A Eivissa i Formentera per l 'actitud tancada que manté 
la seva presidencia i el seu equip de Govern, basada en la 
prepotencia que els dóna disposar d'una majoria absoluta per 
part del Partít Popular. Pero també és evident que aquestes 
situacions conjunturals no ens poden fer perdre de vista la 
necessitat de regular la gestió de les competencies que, sense 
més dilació, ens han de venir transferides des del Govern per 
desenvolupar l'Estatut d'Autonomia i arribar a les cotes més 
altes d 'autogovem possibles per als consells insulars. 

Es fa necessari que I'oposició als al tres consells insulars 
treballi, ara més que mai, per acabar amb les hegemonies 
deis grups de govern i obligar a democratitzar els organs de 
govern j d 'exercici de competencies, pero la llei ha de ser 
igual per 11 tots. És també evident que la proposta del Partit 
Popular presenta erioso problemes d 'aplicació i que entra 
en contradicció, en alguns aspectes, amb la Llei de consells 
insulars existent actualment i amb la de Procediment Admi
nistratiu. Per aixo sera necessari que sigui esmenada en el 
seu moment, de forma parcial. AixÍ bé, tot el que jo no faré 
sera entrar en jocs electoralistes. 

1 em sembla incongruent i kafkia que un grup polític, 
que es manté coaligat amb el Partít Popular, i que té un 
membre en el mateix govern que elabora la proposta, ara 
hagi anunciat que es vol desmarc:1r. només amb una intenció 
purament electoral, i dic que no entraré en aquest joc per 
dues qüestions fonamentals: primera. pel ja elit que Menorca 
no representa un problema a la participació de tots els grups 
en les decisions polítiques del Consell Insular de Menorca. 
En segon Uoc perque crec que. si bé el Sr. Francesc Gilet no 
ha complert amb l'anunci que ens va fer que aixo es tractaria 
després de les eleccions generals. una vegada el Govem ha 
donat la passa d'iniciar aquesta tramitació, crec que he de 
donar-Ji suport per no donar, en el moment actual, la im
pressió de desgovernabilitat ele la Comunitat Autonoma, cosa 
que realment només afavoriria els dirigents del PSOE en 
aquesta comunitat, i l'ús electoralista que farien de la perdua 
d'una votació tan important per part del Govern. 

Per acabar, Sres. ¡Srs. Diputats: dema sortiran uns deter
minats titulars a premsa, i possiblement el cap de turc que 
aixo avui hagi sortit endavant, que no hagin anat endavant 
aquestes esmenes a la totalitat, sigui jo. És un tema que, 
realment, després de tot el que s'ha dit de jo, em preocupa 
mol! poc, em preocupa poquíssim. 

Per una altra banda, entenc que si la meya postura hagués 
estat diferent de la que jo defens avui aquí, el resultat ha
gués estat uns aItres titulars, evidentment, pero de l'ús, com 
he dit abans, que se'n faria d'aixo n'hi hauria alguns que se 
n'aprofitarien molt i molt, i són precisament aquests els 
únics que realment tenen possibilitat de aprofitar-se. 1 aixo 
és precisament el que jo no vull aquí: per una banda i per 
l'altra vull, realment, deixar ciar que no estic totalment d'a
cord amb el que avui es presenta aquí i que, en el seu mo
ment, en les esmenes parcials que es presentin, s'intentara 
canviar al maxim i corregir els errors o les contradiccions 
que presenta aquesta proposició que presenta avui el Govern, 

pero que, evidentment, aixo sera un altre debat que faré 
en el seu momento Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sí, Sr. Vidal, per que em dema
na la paraula? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Per una qüestió d'ordre elemental. Ens hem repartít 
el temps per defensar I'esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari Mixt i, com ha dit el Sr. Peralta, 
que, a part d'aixo no I'ha defensada, ha dit que el!, en el 
seu moment oportú ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Vidal, Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President, interpreti el Reglament, no importa 
que m'ho digui, interpreti'L 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Vidal, jo li he de dir, en aquest sentit, que en 
relació a aquest debat d'esmenes a la totalitat el debat va 
agrupadament. En conseqüencia, cada grup té una in
tervenció. En aquesta intervenció, a més de defensar la 
seva esmena, pot fixar posicions en relació a les altres 
esmenes. No hi ha torns posteriors, sinó simplement el 
tom de replica i contrareplica. En conseqüencia, pas
sam ara al tom del Grup PSM 1 EEM. El Sr. Orfila té 
la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Si una qüestió ha 
resultat especialment polemica d'entre totes les que hem 
debatut aquí al Parlament de les Illes Balears, aquesta 
ha estat la referida als consel!s insulars juntament amb 
la protecció de les arees d'especial intereso 1 és logic 
que sigui aixÍ. Tot el capítol IV de I'Estatut d'Autono
mia esta dedicat als consells en una prova clara de la 
rel!evancia que aquestes institucions tenen a una Comu
nitat Autonoma com la de les Illes Balears on la realitat 
geogratica i historica plural, desigual i diversa exigeix un 
tractament específic pel que fa a la organització institu
cional. 

És la propia Constitució que en el seu article 141.4 
estableix que les illes tendran administració propia en 
forma de consells, i no hi ha dubte que el llarg procés 
de generació de la lIei 5/1989, de 13 d 'abril, de consells 
insulars, fou una prova més de la necessitat de dispensar 
un tracte exquisit pel que fa a la regulació d'aquestes 
institucions, a les quals correspon el govern, l'adminis-
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tració i la representació respectiva de les illes de Menorca, 
Mallorca, Eivissa i Formentera i de les illes adjacents a 
aquestes, segons disposa l'Estatut d' Autonomia en el seu 
artícle 37. 

És per aixo que quan el Consell de Govern va aprovar el 
projecte de llei sobre l'exercici de les competencies transferi
des o delegades per la CAIB als consells insulars, 1 'alarma 
se'ns va disparar, i quan varem tenir ocasió de coneixer el 
seu contingut varem poder comprovar com les primeres 
sospites estaven plenament fonamentades. El projecte de llei 
en qüestió no era més que un intent de modificar la Llei de 
consells atemptant contra la seva naturalesa jurídica, usur
pant funcions que soIs competen als conseIls, i instaurant una 
perilIosíssima pnlctica que permet fugir del control demo
cratic la gestió de les competencies transferides o delegades. 

El projecte de llei, les esmenes a la totalitat del qual deba
tem avui, comen<;a per partir d'una premissa falsa. Diu a 
l'exposició de motius -i ho citaré textualment-: "assoleix 
l'objectiu de regular el funcionament deIs consells insulars en 
el seu regim competencial propi o delegat". Pero, quina 
ment brillant pot haver tengut la lluminosa idea d'entrar a 
sac dins les atribucions que l'Estatut atorga als consells insu
lars quan determina que els consells tendran potestat regla
mentaria organitzativa per regular el propi funcionament 
(articIe 46.3)? Hi ha algú que pugi dubtar, encara, que no 
s'ha de regular el funcionament deIs consells més que des 
deIs propis consells i que, en qualsevol cas, la regulació del 
seu funcionament ve donada per la legislació basica de les 
entitats de regim local que, com la propia Llei Reguladora de 
les Bases de Regim Local estableix, afecta plenament els 
consells insulars? 

És aquesta la que discutim avui, per tant, una llei que 
significa, de fet, una involució del tractament deIs consells 
insulars, instaurant un regim de tutela de l'exercici compe
tencial, una llei que significa -que significaria si s'aprovas, i 
esperem que no sigui així, encara que les darreres notícies 
ens fan pensar el contrari- una modificació per la porta falsa 
de la Llei de consells en el sentít més regressiu, en el sentit 
més desfavorable a I'autonomia deis consells consagrada per 
l'Estatut. Una llei perillosa -si se'm permet l'expressió- que, 
en realitat, promou I'existencia de dos consells dins cada 
consell insular, amb composicions diferents, amb funciona
ments diversos, amb normes procedimentals propies i dife
renciades, la qual cosa pot embolicar, més encara, als ciuta
dans, i provocar l'esquizofrenia dins la institució que, en uns 
moments, i per segons que, actuara com a corporació local, 
i en altres, actuara com a institució de la Comunitat Autono
ma. 

Pero, quin és el fons de la qüestió? Quin interes té el 
Govern, i el grup del PP-UM que li dóna suport -per cert, ni 
dona realment avui?-, quin interes té en aprovar aquesta llei 
amb un contingut que, saben perfectament, ha de ser una 
font permanent de conflictes? Jo pens que el bessó de la 
qüestió esta en la creació deIs organs específies a que fan 
referencia els articIes 2, 5, 6 i 7 del projecte del Govern. 

En efecte, el projecte permet que la Llei de Transfe
rencies determini els organs deIs consells que les hagin 
d 'exercir, deixant oberta la possibilitat que es cre"in 
organs específics amb aquesta finalitat, uns organs, la 
composició deIs quals sera determinada per cada consell 
insular. És a dir, dóna un caracter general al que ja es va 
fer amb la llei d'atribució de competencies en materia 
d 'urbanisme i habitabilitat, amb la qual cosa, en primer 
lloc, resulta que es transfereixen les competencies no als 
consells, sinó a un organ creat per aquells, amb una 
composició decidida sense més criteris que els contin
guts en aquesta llei, ignorant les normes d'organització, 
funcionament i regim jurídic aplicables als consells, 
segons la llei basica, no soIs quan aquests assumeixen les 
competencies en virtut de la Llei Reguladora de les 
Bases de Regim Local, sinó també quan es coneixen les 
que les corresponen de conformitat amb l'articIe 39 de 
l'Estatut d'Autonomia. 

Amb quin objectiu? Refon;ar el criteri que s'ha apli
cat a Eivissa i Mallorca quan han hagut de decidir la 
composició de les comissions insulars d'urbanisme, una 
composició monocolor, que si hi afegim el fet que 
aquests organs no dependran jerarquicament de cap 
altre organ del consells, ens demostra que el que real
ment es fa és portar part de les seves potestats al pIe del 
consell insular. 1 és aquesta una contradicció greu, ja 
que, precisament, és la delimitació entre les competenci
es del plenari, on hi participen tots els membres del 
Consell, i la deIs organs unipersonals, President, o deIs 
que no necessariament han de manten ir la presencia de 
tots els grups, el que garanteix l'exercici del principi 
constitucional de la participació entesa com a fonament 
de la democracia, el dret de les minories, encara que 
determinad es minories, increiblement, donin suport a la 
totalitat d'aquest projecte. 

Podria donar-se el cas, així, que un Consell decidís· 
una composició de l'organ específic corresponent a una 
competencia transferida de tal manera que cap deIs seus 
components no fos un membre del consell insular. És 
possible, segons aquesta llei. 1 que, fins i tot, el Presi
dent, segons l'articIe 5.2, delegas la presidencia en un 
membre de l'organ no conseller. Podria succeir, igual
ment, que aquest fet es repetís en tots els possibles 
organs creats a partir de cadascuna de les transferencies 
que, pot ser, per l'any 2100, tendran els consells, de tal 
manera que la comissió de coordinació deis organs espe
cífics existents -article 6.2 d'aquesta ·llei- es convertiria 
en un conseIl insular dins el consell insular, amb la 
particularitat que aquesta coordinadora molt possible
ment -que die, molt possiblement? segur- tendria una 
quota de poder sensiblement superior a la que pugui 
detentar el conselI insular, l'autentic consell insular, 
l'elegit pels ciutadans. 

1 aquí, el fet que sigui un menorquí el que els parla, 
Sres. i Srs. Diputats, entenc que dóna legitimitat al plan
tejament. Un menorquí solidari amb els problemes que 
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tenen les altres illes, no un menorquí que pensi que els de 
la nostra illa estan solucionats. Perque vos tes saben que, en 
el cas de Menorca, la composició de la Comissió Insular 
d'Urbanisme ha respectat la pluralitat de la composició del 
Consell, de tal manera que totes les forces polítiques hi 
tenen presencia proporcional, i que l'Entesa de l 'Esquerra de 
Menorca s'ha romput el pie perque aixo fos possible -a I'an
terior legislatura i en aquesta. 

1 jo desafii el Sr. Huguet que expliqui als seu s companys 
de Mallorca i Eivissa quines dificultats ha representat aquesta 
composició plural. Quins problemes ha causat la presencia 
de totes les forces polítiques amb representació al Conse!l 
dins el si d'aquesta comissió? S'ha bloquejat el funciona
ment? S 'ha reduit I 'efectivitat? S' han retardat els processos 
administratius? Més encara, a Menorca, des del primer dia, 
5 de novembre de 1990, els recursos, -els que fins ara s'ano
menaven recursos d'ai<;aela-, han anat al pie elel Consell. Sr. 
Huguet: ens vol dir si ha resultat un destorb aquest funcio
nament? Millor encara, els ho vol dir a ells, als seus com
panys, els que votaran a favor cl"aquesta llei que implica, que 
obri les portes que es mantengui tot el contrari? 

És a dir, en el seu moment, es va c1ir. com a raonament 
que avalava el fet que no es poguessin presentar recursos 
d'alc;ada davant el pie, la presencia. c1ins les comissions, de 
representants del Govern. deis comissaris polítics, com els 
varem batejar. Ara desapareix aquesta presencia imprescindi
ble, dei a el Govem, i ens alegr:\11l que el Govern canvii de 
postura. Com s'explica, per tant. ara. aquesta no dependen
cia jerarquica deis organs específics respecte deis plens del 
Consell? No és més que una forma ambigua per determinar 
que els recursos es plantejaran clavant l'organ específic i es 
resoldran aBa, és a dir, que en aquests organs que no estaran 
formats obligadament per membres elegits per tots els ciuta
dans, finalitza la fase administrativa. amb la qual cosa es 
manté el secretisme i es furta al plenari la capacitat ele deci
sió, la capacitat d'intervenció en l'execució d'una competen
cia amb la que no hi pintara res. Ells s'ho fan, ells s'ho cu
sen, pero m'han de perdonar si toro a insistir en la mateixa 
qüestió. Si no ha representat cap problema el funcionament 
que va adoptar el Consell Insular de Menorca, de que tenen 
por? Com és possible que defensin que l'organ sobira del 
consell insular, l'elegit democnhicament pels ciutadans, el 
plenari, no sigui jerarquicament superior que qualsevol deis 
organs específics que es puguin crear? 

la sé que em poden dir que la llei que esmenam, la llei 
Gilet, la llei Blasco -no sé que li haurÍem de dir- no obliga 
a una composició no plural deis organs específics que es 
puguin crear. El que fa és trasl!adar el debat a cada Consel! 
i, com poden suposar, l'experiencia de les comissions insulars 
d 'urbanisme ens ha escaldat. A gat escaldat aigua tebia li 
basta, Sr. Huguet. 

Mirin, Sres. i Srs. Diputats, la Llei de Bases de Regim 
Local estableix el principi que les decisions més transcenden
tals de les corporacions locals han de ser adoptades pels 
plens, o almenys, per organs coHegiats de composició plural. 

És cert que les illes són institucions de la Comunitat, i 
que aixo implica una serie de conseqüencies jurídiques, 
pero cap d'elles no provoca canvi o mutació en la natu
ralesa local que tenen les illes, o transforma aquestes 
corporacions locals en ens de gestió burocratica o no 
representativa. 1 és il·lustratiu que la Bei de bases prohi
beixi taxativament la delegació a la Comissió de Govern 
o al President del Consell, organs no plurals, de deter
minades competencies que es reserven exclusivament al 
plenari com a organ sobira. 

Pero és que, d'altra banda, els organs específics no 
es poden considerar organs complementaris del consel! 
insular, ja que, en assumir competencies en qualitat de 
propies, no es limitaran a estudiar, informar, o emetre 
consultes sobre els assumptes que hagi ele decidir un 
altre organ, sinó que són vertaderament, organs deciso
riso Pero fins i tot, com a organs complementaris. l'opo
si ció tendria dret a ser-hi present, artic1e 32.3 de la llei 
de bases, més raó que mai per participar en els decisoris 
perque, si per menys la !lei exigeix participar, per més, 
no ho ha de fer? 

Per tant, si els organs específics són de composició 
monocratica, i tenen capacitat per gestionar amples 
competencies, no estarem elavant una contradicció fla
grant quan, a través de la llei Blasco-Gilet que debatem, 
obrim les portes que sigui cada Consell qui decideixi la 
composició deis mateixos sense cap limitació que assegu
ri una composició plural? Podria succeir, si s'aprovas la 
llei Gilet, aquesta llei que ens deixa en herencia abans 
de convertir-se en el gran absent, que quan es transferei
xin les competencies previstes a l'artic1e 39 de l'Estatut, 
i es lliuri cadascuna d'elles a un organ específic, en el 
que poden no estar representats els grups polítics, po
dría succeir, dic, que els temes importants i transcenden
tals, que poden afectar el futur de cada iHa, siguin re
solts per comissions o organs no representatius, integrats 
sois pel grup majoritari, formats també per membres 
que no són conseHers, j en canvi, tots els consellers 
tendran accés, i podran discutir i participar en totes les 
fases del procés de decisió en els temes menors quan el 
Consell actul en les competencies locals, o sigui, de 
diputació. En !'important no es participa, en les decisi
ons menors, sí. 

I pot resultar xocant la dualitat administració local
institució de la Comunitat Autonoma amb aguest siste
ma de funcionament que vostes ens volen imposar en el 
cas de la competencia d'administració local, en procés 
d'atribució per llei que hem de debatre d'aquí a uns 
moments. Així les competencies en aquesta materia que 
ja tenen els consells a través de la Llei de bases, en 
aquest cas, fins ara, són exercides pels plenaris, amb 
garantia de representació de la pluralitat. En canvi, les 
que li siguin atribuldes per la Llei de Transferencies 
podran ser executades per I'organ que es crel sense 
representació de la pi uralitat de les forces polítiques. 
Més encara. Les competencies que el Consell General 
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Interinsular va delegar als consells en aquesta materia, i que 
ara transformen en llei s'han exercit en aquests deu anys pel 
plenari, i ara podríem furtar al mateix l'exercici d'aquesta 
competencia per donar-la a aquest organ que es pot crear. 
Pot sonar ridícul, pero és aixÍ. Anam o no anam cap enrera 
com els crancs? 

Jo voldria sincerament que el Govern ens explicas, de 
forma que ho poguéssim entendre, Sra. Estaras, quina pre
tensió, quin objectiu persegueixen amb aquesta no dependen
cia no jerarquica deIs organs específics? Creant realment 
una nova administració a cada illa, la deIs organs específics, 
que una volta coordinats constituiran un vertader poder? Ens 
poden dir , senyors del Govern, com el pIe del Consell pot 
aprovar la memoria sobre la gestió de la competencia trans
ferida que, segons l'article 24 amb la Llei de consells s'ha de 
remetre anualment al Govern? Com ho fa, si és possible que 
no hagin tengut coneixement del que ha fet aquesta comissió 
en tot l'any? 

Vostes coneixen, Sres. i Srs. Diputats, n'han sentit parlar 
del principi general del regim economico-financer, que és el 
pressupost único Si el pressupost del Consell és únic, se su
posa que, dins aquest, hi haura partides d'ingressos i despe
ses corresponents a les competencies transferides. Han llegit 
l'artic1e 12.3? Es treu del plenari, organ sobira, la potestat en 
materia economica o fiscal. En realitat, pot succeir que el 
plenari aprovi un pressupost del que mai més en sapiga res? 
1 la liquidació del pressupost, qui l'aprovara? Ens volen 
for<;ar, Sra. Estaras, a presentar una qüestió d'inconstitucio
nalitat? Jo pens, sincerament, que els assessors -ben pagats, 
per cert - d' aquesta llei Gilet, els han deixat un bon fandango . 
1 el millor del cas és que l'autor del bullit se'n va, i els deixa 
a vostes per administrar-lo. Quina herencia, Sra. Estaras! 
Quina herencia, quin desastre! 

1 una breu pinzellada a la qüestió del control. La llei que 
vostes pretenen, la llei Gilet-Avelí, o el que sigui, no s'hi 
posa per poco Dobles controls. EIs mateixos que 1 'Estat fa a 
les autonomies, a les Comunitats Autonomes, i a més a més, 
hi afegeixen el control de revisió deIs actes i acords que es 
fan a les corporacions locals. Vos tes són uns centralistes. 

1 un detall per fer-Ios riure, Sres. i Srs. Diputats. Si els 
acords s'han d'adoptar per majoria absoluta, artic1e 12 apar
tat e, com és possible que el President desempati amb vot de 
qualitat? O no saben que majoria absoluta és la meitat més 
un, i no és possible l'empat? Ni aixo els han explicat els 
assessors? Tan car com els han cobrat? Per l'amor de Déu, 
canviln d'assessors, o els facin un descompte. Aquestes equi
vocacions són impresentables. 

Finalment, vostes creuen que es pot posar a un llei que 
si el Govern la incompleix, si no paga, concretament, els con
sells insulars donaran per anul-lada la llei? En que pensaven 
quan varen redactar aquest artic1e 28? Que no ho saben que 
ni el propi Rei, que signa les lleis, ni el President de la Repú
blica a cap país, pot decidir per si mate ix que es deixi de 
complir una llei? O sigui, que una llei aprovada per aquest 

Parlament, signada en nom del Rei per l'Hble. President 
de les Illes Balears, es deixa de posar en practica quan 
un Consell realitza un plenari, detecta que el Govern es 
retarda a pagar, s'ha acabat, s'anul-la la llei, i el Parla
ment no sabe m que fa? 

Senyors del Govern i senyora. Quan aprovin un pro
jecte de llei facin-ho amb més cura. Canviln d'assessors, 
que els duen pel mal camí. Aquest no és el camí de 
progrés, i encara els cobren car. 1 sobretot, consultin-ho 
amb el seu propi grup, on hi ha gent prou assenyada, no 
sigui que succeeixi com ara, que el PP-UM ha hagut de 
presentar set esmenes, set, a la seva propia llei. Quina 
herencia, Déu meu! Quina herencia! 

1 és aquest el que la Sra. Estaras, fa un moment, 
qualificava com a procés sense ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Acab, Sr. President .... com a procés sense presses, 
pero sense pauses, amb aquella recordada frase d'aquell 
senyor que es glorificava de pensar que ho deixava tot 
fermat i ben fermat. Desgraciat aquest procés, Sra. Esta
ras! Desgraciat pel que su posa de fermall, desgraciat pel 
que suposa d'entrar a sac en l'autonomia deIs consells, 
desgraciat pel que significa d'instaurar un sistema buro
cratic i molt poc democratic, que permet negar el prin
cipi de la participació plural. Desgraciat, Sra. Estaras, 
perque representa modificar la Llei deIs consells insulars 
per la porta falsa, una llei per la qual es va cercar un 
consens que era fonamental. Desgraciat -acab, Sr. Presi
dent- tant que, probablement, fins i tot una part del 
grup que dóna suport al Govern, no els mantendra el 
seu suport en aquesta qüestió. Mirin fins quin punt 
rompen el consens en una qüestió que ha d'esdevenir 
fonamental per desenvolupar el desenvolupament insti
tucional de la nostra comunitat. 

Sra. Estaras, sort que vos tes sempre tenen a qui 
agafar-se per aconseguir suport difícilment explicable. 
Lamentable, sen yo res i senyors diputats, senyors del Go
vern i senyora, lamentable. 1 els diputats d'Eivissa i Me
norca votaran aquesta llei sense posar-se una mica ver
mells? Jo és que he de pensar..., sincerament, no m'ho 
puc creure. La se va victoria, senyors del Govern, els ha 
de resultar tírrica, i més prest que tard s'ha de demos
trar. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari Socialista 
té la paraula el Sr. Triay i Llopis. 
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EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, Sres. j Srs, Diputats. D'aprovar-se aquesta 
llei, tot el disseny, tot el projecte descentralitzador de I'Esta
tut d' Autonomia, quedara desnaturalitzat, perque les compe
tencies traspassades als consells insulars continuaran tutela
des pel Govern; perque la gestió política i administrativa de 
les competencies traspassades als consells sera molt més 
fosca, molt menys transparent, menys controlable, menys 
democratica que la que és exigible al Govern i al Parlament 
de la Comunitat Autonoma. Som davant una llei pensada a 
la defensiva, a la contra, contra les minories representades als 
consells insulars, contra l'autonomia política deis consells 
insulars. Pobres consells insulars, que havien de ser pilars de 
l'autonomia! 1 després de deu anys de tenir I'obra aturada, 
ara se'ls proposa ser soterranis. coves obscures, on es decidi
ra obscurament, sense claredat i sense participació.-

El projecte de llei és inacceptable, perque no respecta la 
potestat auto-organitzativa deis consells insulars; perque 
estableix formes de coordinació i control tan generiques i 
d'oportunitat que permeten la intervenció i la tutela política 
del Govern, consagren un doble f(~gim de funcionament, 
jurídic, economic i polític del conseIl insular en funció de 
la materia que es tracti. Permet que el pie i els organs plu
rals i representatius del Consell no tan sois siguin exclosos de 
les decisions importants, sinó. a més. del seu control. El 
projecte de llei és, de fet, una revisió a la baixa de la Llei de 
consells insulars, i su posa la subordinació d'aquests al Go
vern de la Comunitat. 

Un deis arguments més repetits per justificar el projecte 
de llei és que els consells insulars són qualque cosa més que 
administració local. Són els consells insulars qualque cosa 
més que simple administració local? És evident que els con
sells insulars tenen una personalitat propia dins el conjunt de 
les administracions locals. La Constitució Espanyola els dedi
ca una menció express a a l'article 141: "En els arxipelags les 
illes tendran, a més, una administració propia en forma de 
cabildos o consells". L'elecció directa deis membres deIs 
consells insulars, que és anterior a 1 'Estatut d' Autonomia, ja 
que procedeix del decret \lei regulador de les eleccions de 
1979, l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, que estableix un 
amplíssim llistat de competencies sobre les quals els consells 
insulars tendran la facultat d'assumir competencies. Pero 
disposar de més competencies no su posa, no comporta, un 
regim jurídic diferenciat. L'Ajuntament de Palma té més 
competencies que I'Ajuntament, per exemple, de Sant Anto
ni de Portmany, perque és una capital de província, té més 
de 50.000 habitants i, per tant, d'acord amb la llei, pot resol
dre definitivament sobre determinats instruments de planeja
ment. Pero tant I'Ajuntament de Palma, que té més compe
tencies, com l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, 
estan sotmesos i es regeixen pel regim local. 

Disposar de més poder lampoc no implica un reglln 
jurídic diferent. És indubtable que 1 Ajuntament de Barcelo
na, o l' Ajuntament de Madrid, amb pressupost importantís
sim, tenen més poder polític que I'Ajuntament de Búger 

per posar un exemple, pero tots dos, Búger, Barcelona, 
Madrid, es regeixen pel mateix regim jurídic local. EIs 
Ajuntaments de Madrid i Barcelona funcionen descen
tralitzadament, amb moltes decisions a nivell de distric
te, pero les característiques definitories del regim local 
-participació plural, autoadministració- estan garantides. 
Que no se'ns digui que necessitam un altre regim per 
donar més agilitat a la gestió: el regim de funcionament 
burocratic no necessariament és més agil que el regim 
local. L'Ajuntament de Madrid gestiona, en regim local, 
330.000 milions de pessetes, l'Ajuntament de Barcelona 
gestiona en regim local 180.000 milions de pessetes. 
Suposam que no els gestionaran tots aquests en materies 
senzilles i no complexes. La complexitat res té a veure 
amb el sistema de funcionament. 

Els conseIls insulars són administració local, són 
entitats locals, aixÍ ho diu la Llei de Bases de Regim 
Local, així ho diu el Reglament d'Organització. Es diu 
que es pot legislar lliurament, al marge de la Llei de 
Bases de Regim Local, als consells insulars perque 
aquests són institucions de la Comunitat Autonoma, i 
que la Comunitat Autonoma té competencia exclusiva, 
d'acord amb l'article 10.1 de I'Estatut, sobre la organit
zació, regim i funcionament de les seves institucions 
d'autogovern. Som davant un argument fala~. Les illes 
són institucions de la Comunitat, pero no són instituci
ons d'autogovern. 

L'article 18 de I'Estatut distingeix clarament entre 
1 'apartat 1, que és 1 'organ1tzació institucional autonomi
ca -Parlament, Govern i President-, i l'apartat 2, que diu 
"els Consells Insulars tendran el govern i l'administració 
de les Illes". La disposició transitoria novena encara és 
més clara en la distinció entre el que són institucions 
d 'autogovern i el que són consells insulars. Diu: "les 
institucions d'autogovern de les Illes Balears hauran de 
respectar les competencies que els consells insulars -que 
són una altra cosa- hagin rebut de l'organ pre-autono
mic". Llegeixin els debats parlamentaris al Congrés deis 
Diputats, i llegeixin el que deien els Srs. Matutes, el Sr. 
Martín Villa, el Sr. Mir Mayol, sobre aquesta qüestió, 
del que són institucions de la Comunitat Autonoma i del 
que són institucions d'autogovern de les Illes Balears. 

Pero és més, hi ha sentencies del Tribunal Constitu
cional, del 83 i posteriors, que han deixat clarament 
establert que la competencia exclusiva de les Comunitats 
Autonomes sobre organització del regim de les instituci
ons d 'autogovern queda circumscrita a l' Assemblea 
Legislativa, al Govern i al President de la Comunitat. 

A més, que els consells insuIars sigui n institucions de 
la Comunitat Autonoma té unes conseqüencies, evi
dentment. Tenen iniciativa legislativa davant aquest 
Parlament, sempre que tenguin l'aval d'un grup parla
mentari, o d'una quarta part de diputats, tenen bandera 
i sÍmbols propis, tenen representació a la Comissió 
Tecnica Interinsular, que és un organ moIt important 
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dins l'estructura de la Comunitat Autonoma, tenen facultats 
d'assumir les competencies de l'article 39, tenen la represen
tació ordinaria del Govern a cada illa ... pero cap d'aquestes 
potestats, com ha dit molt bé el Sr. Orfila, cap d'aquestes 
potestats, com a institucions de la Comunitat Autonoma, 
suposen mutació de la naturalesa local que tenen les illes ni 
la seva transformació d'ens representatius a ens burocratics 
o no representatius. Així la L1ei de Bases de Regim Local 
diu, a l'article 41: "EIs Consells Insulars de les IlIes Balears, 
als que són d'aplicació les normes de la llei present, que 
regulen l'organització i funcionament de les diputacions 
provincials, assumeixen les seves competencies d'acord amb 
alló que disposa aquesta llei, i les que els corresponguin de 
conformitat amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears". 

El Tribunal Constitucional ha estat especialment curós a 
defensar les corporacions locals davant els excessos legislatius 
de les comunitats autonomes, i fins i tot a la sentencia del 81 
diu: "Com a titulars d'un dret d'autonomia constitucional
ment garantida, les comunitats locals no poden ser deixades, 
en el que pertoca a la definició de les seves competencies i 
a la configuració deIs seus organs de govern, a la interpreta
ció que cada Comunitat Autonoma pugui fer d'aquest dret". 

Per tant, s'ha d'interpretar que als consells insulars els 
són d'aplicació les normes que regulen l'organització i funci
onament de les administracions locals provincials, amb inde
pendencia de les competencies locals o autonomiques que 
exerceixin. 1 així ha reconeix la nova lIei de 1992 de Regim 
JurÍdic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, quan corrobora l'aplicació del regim 
local als cabildos i als consells insulars. Per tant, és la natu
ralesa de les institucions, i no l'origen de les competencies 
que els pugui transferir, el que determina el regim jurídic 
aplicable. Hi ha prou exemples per avalar aquest planteja
mento Hi ha competencies d'origen local, provincial, que han 
estat transferides a les Comunitats Autonomes uniprovinci
als, com La Rioja, Múrcia, o Cantabria, i són exercides d'a
cord amb el regim jurídic autonomic, no d'acord amb el 
regim local. És la naturales a de l'organ que rep les compe
tencies la que estableix el regim aplicable, i no la proceden
cia d'aquestes competencies. 

El projecte del Govern permet la creació d'organs espe
cífics per a la funció executiva i la gestió de noves compe
tencies que no depenen jenirquicament del pIe del Consell. 
Aixo no és més que una pura argúcia juridicista per eludir 
la possibilitat que el pie resolgui els recursos que es plantegin 
contra els acords de les comissions específiques. 

Pero, a més, si l'órgan específic, Sres. i Srs. Diputats, no 
depen del pIe, qui controla políticament aquest organ? Al 
sistema democratic tot órgan executiu, té un contra-poder 
controlador fiscalitzador. Quin sera l'órgan, a l'estructura 
que el Govern ha pensat, per als consells insulars? És el pIe 
del Consell? Podra el pIe del ConselI fer compareixer els 
responsables polítics deIs organs específics? Podran els 
consellers, membres del pIe, demanar documents i tenir dret 
que se'ls facilitin? Podra el pIe aprovar mocions que condi-

cionin la presa de decisions deIs organs específics i tenir 
dret al seu compliment? Amb quina regulació podra el 
pIe fer aquestes actuacions de control? Amb el regla
ment d'organització i funcionament de les administraci
ons locals? Arribaran vostes a l'absurd de no acceptar 
l'aplicació de la L1ei de Bases de Regim Local, pero sí 
l'aplicació del reglament que es derivi d'aquesta llei? 

Per altra banda, considerar el pIe del Consell com a 
un parlament, controlador i impulsor de la gestió d'un 
govern insular, extern al propi pIe, és pura ficció. No es 
correspon amb la realitat. El pie del ConselI és l'assem
blea deis elegits, per elecció directa i per circumscripció 
única, que es regeix pel principi d'autodeterminació, no 
pel de gestió burocratica. El pie és l'assemblea d'una 
corporació de base territorial i representativa, al qual 
correspon resoldre sobre moltes de les qüestions admi
nistratives que competen a la corporació, les més impor
tants i transcendents. El pie intervé, per tant, en el 
govern i en l'administració insulars, pero no és un par
lamento Un parlament democratic, occidental, mai no 
podria estar presidit pel President del Govern, i el pIe 
del ConselI sí que hi estaria. 

El Consell no té reglament de caracter parlamentari, 
només té el ROF o el Reglament Organic que es pugui 
fer dins el que permet el Reglament d'Organització i 
Funcionament, regim local. El pie del ConselI, els plens 
deis ajuntaments, no són parlaments, són governs ampli
ats, són assemblees que prenen acords executius en 
materies executives. Aquesta és, precisament, la princi
pal característica del regim local, del regim representa
tiu de base territorial. 

Altres aspectes a destacar del projecte de lIei: els 
órgans específics, com ja s'ha dit amb anterioritat, no 
tenen per que ser formats per membres electes, per 
conselIers deIs consells insulars. Un exemple més del 
nivell de perversió a que ens condueix aquesta lIei. El 
Govern es reserva possibilitats iHimitades i obertes de 
coordinació, sense garantir l'autonomia insular. Es reser
va la resolució de qualsevol expedient, simplement 
al-legant que hi ha a la decisió elements que transcendei
xen l'ambit insular, quan previament, una llei d'aquest 
Parlament ha transferit la competencia. És com si al 
nostre convidat li diguéssim: "voste vagi menjant, aquest 
és el seu plat, pero els trossos que m'agradin més ja 
me'ls menjaré jo". Quina transferencia és aquesta? La 
transferencia d'una competencia, que no s'ha de con
fondre amb una materia, suposa el reconeixement pel 
Parlament que aquesta competencia cau dins l'ambit 
deIs interessos insulars. Establert aixo per lIei, el Govern 
no ha de poder interpretar, cas per cas, si hi ha o no 
interessos suprainsulars afectats per poder intervenir 
directament en la supervisió. 

Amb aquesta lIei, Sres. i Srs. Diputats, es crea una 
doble administració insular. Una local representativa, 
una altra de gestió burocratica, amb dos processos de 
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presa de decisions, amb dos regims jurídics, amb dos regims 
economics, amb dues formes de control d 'execució del pres
supost, amb dos sistemes diferenciats de participació políti
ca. Bona manera de fer entenent la se va doctrina d'adminis
tració única. On hi havia una administració, encara jove i 
poc entes a pel poble, ara n'hi haud dues. Ens trobaríem, a 
més, davant l'absurd que el Consell Insular, en exercir com
petencies atribuldes per l'Administració Estatal, o sigui, la 
Llei de Bases de Regim Local, es regiría pel regim local, 
pero per exercir competencies procedents de la Comunitat 
Autonoma, ho faria pel regim de funcionament de l 'Estat, 
que és el de gestió burocnhica. Quín formós galimaties! 

Amb aquesta llei, Sres. i Srs. Diputats, es configura un 
regim d 'excepció, de permanent govern per decret, es per
meten nous organs aliens als electes per marginar els conse
llers de les minories; cap disposició no preveu el paper del 
plenari del Consell, els drets i obligacions deIs consellers en 
relacióamb les noves competencies, garanties per fiscalitza
ció i control, dret a la informació, decisions sobre normes, 
plans, programes, reglaments, etc. Sres. ¡Srs. Diputats, prou 
lleis de detente mientras cobro, com es deia de les males 
edificacions de la llunyana posguerra espanyola! Proll lleis de 
usar y tirar! Entre tots, Sres. i Srs. Diplltats, hem convertit 
els consells insulars, el seu regim juríclic i polític, en un nu 
de guardians. 1 aquest Parlament, en lIoc ele continuar enre
dat en una interminable batalla que cada dia fa més proble
matic que aquest embull pugui ser resolt, que aguest nu 
pugui ser desnuat, s'hauria de convertir en un Alexandre el 
Gran coHectiu, per tallar-lo, per superar-lo, deixant obert el 
camí cap a un equilibrat i harmonic repartiment del poder 
dins la comunitat balear. Moltes gracies. Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM, té la paraula 
el Sr. Huguet i Rotger. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A mi m'agradaria 
comen¡;;ar llevant un poc de ferro a certes intervencions que 
hi ha hagut aquí perque aquest no és el debat final d'una 
lIei, sinó que és l'inici del procés de tot un debat, i, a la 
vegada, si m'ho permet el President, jo demanaria que el 
Grup Socialista tengués el mate ix respecte a aquest portaveu, 
molt més humil i senzill, si volen vostes, que aquest porta
veu ha tengut, en tot moment, quan ha intervengut el seu. Si 
no, poden fer ús del que han fet al principi del debato 

Dit aixo, hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, 
i són les grans virtuts de la Llei de Bases de Regim Local. O 
és que no tenim memoria? O és que el govern socialista no 
va promoure aquesta Llei de Bases de Regim Local, i va 
substituir la comissió permanent on hi havia d'haver partici
pació de tots els grups polítics, per una comissió permanent, 
amb unes competencies concretes de gestió, que 1i era trans
ferida per l'administració local, que donava i possibilitava 
que fos monocolor? Perque té raó el Sr. Orfila, voste té tota 

la raó. Voste va haver de lluitar molt, moltíssim, per
que la comissió de govern del Consell Insular de Menor
ca, quan governava el partit socialista, fos plural. Va 
haver de lluitar molt, i aixo era un camp de batalla pel 
pacte. Per tant, en aquest sentit, no es pot jugar, Sr. 
Moragues ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats, per tal de poder continuar 
el fil del debato Sr. Moragues, no esta en ús de la parau
la, voste. Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Moltes gracies. Jo li diria que es posi tranquil, que 
dia 6 arribara presto 

EL SR. PRESIDENT: 

Aixo em correspon dir-ho a mi, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Per tant, en aquest tema, el que sí els he de dir als 
qui apeHaven que la Llei de Bases de Regim Local 
permet una participació democratica de totes les minori
es, aixo va en funció de la majoria que governi, si vol 
tenir una comissió de govern monocolor o no la vol 
tenir, i punto 

També la Llei de Bases de Regim Local estableix que 
el plenari s'ha de reunir, com a mínim, una vegada cada 
tres mesos. La voluntat de reunir-se més d'una vegada 
cada tres mesos, depen també del reglament que tengui 
cadascuna de les corporacions locals. 

Jo cree que aquestes eren unes matisacions que s'ha
vi en d'haver fet des del principi, perque la reflexió 
d'avui ha de ser a veure si els consells insulars són no
més unes institucions creades com a organs d'adminis
tració local o bé, des que s'aprova I'Estatut d'Autono
mia, aquestes queden incorporades, els consells insulars 
queden incorporats com a institucions de la Comunitat 
Autonoma. S'ha de dir d'una banda, i s'ha de saber, que 
és el que vol l 'Estatut que siguin els consells insulars. I 
aquí, evidentment, hi ha diverses interpretacions, i jo 
cree que totes les interpretacions, almenys aquest grup 
té un altre taranna, són respectables, i no feim comenta
ris en veu baixa. 

Resoldre la qüestió fonamental és i no és una altra 
cosa a veure si són només institucions 10cals a les quals 
es transfereix l'execució de determinades competencies 
de la Comunitat Autonoma, o són també institucions 
d'aquesta comunitat auto noma. I suposat aixo darrer, 
són institucions d'autogovern i són institucions que 
poden decidir sobre les competencies que els siguin 
transferid es per la Comunitat Autonoma, amb un regim 
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jurídic que no té perque subjectar-se al regim jurídic que 
estable ix la Llei de Bases de Regim Local? Aquestes són les 
qüestions fonamentals a resoldre, perque la resposta que es 
doni a aquestes qüestions determinara com es gestionen les 
competencies en el si deIs consells insulars. Perque la natura
lesa jurídica deIs consells insulars ha vengut perfectament 
determinada amb les darreres sentencies i amb els darrers 
actes judicials del Tribunal Constitucional, al qual més en
vant em referiré, concretament en el tema de les comissions 
insulars d 'urbanisme. 

Inicialment, els consells insulars neixen com a órgans 
d'administració local, i aixó és cert, peró en el moment que 
es promulga l'Estatut d'Autonomia, els consells insulars, a 
més de ser órgans d'administració local, són també instituci
ons de la Comunitat Autónoma. Aquest és el sentit que 
nosaltres donam als consells insulars, que no només són 
órgans d'administració local i que, per tant, no tenen necessi
tat imperiosa d'haver de ser regides per l'administració de 
bases de regim local. És evident que en aquelles competenci
es que li vénen donades per la Llei de Bases de Regim Local, 
han d'ajustar tot el seu funcionament al que és la legislació 
de bases de regim local. Peró també és evident que el mateix 
Estatut d'Autonomia, l'article 39 concretament, i l'article 37, 
configuren els consells insulars com a institucions de la Co
munitat Autónoma, als quals els corres pon el govern, l'admi
nistració i la representació de les illes de Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formerttera -article 37 de l'Estatut. El caracter 
institucional deIs consells, de l'article 18, introdult al títol 
tercer, ho diu clar: "l'organització institucional autonómica 
sera integrada pel Parlament, el Govern i el President de la 
Comunitat Autónoma". Punt dos. I és únic, no es pot dividir 
aquest títol I1I, i resulta que és l'únic article. Es un títol 
amb un únic article. I el punt dos diu: "correspon als Con
sells Insulars el govern, l'administració de les i1les de Mallor
ca, Menorca, Eivissa i Formentera i les illes adjacents a 
aquestes". 

Són els consells institucions de la Comunitat Autónoma? 
És ben clar que sí. Aquest Parlament té potestat legislativa 
per legislar com s'ha de tenir la gestió o l'execució d'aquel1es 
competencies que siguin transferides als consells insulars i 
que són de la Comunitat Autónoma? És clar que sí. I s'ha de 
subjectar aixó a la Llei de Bases de Regim Local? És clar que 
no. 1 aixó és irrefutable, avui, irrefutable que és que no, 
perque hi ha les sentencies i els darrers actes judicials del 
Tribunal Constitucional que així ho diuen. Ho diuen clar i 
llampant. 

Per tant, jo crec que un tema important és el debat que 
feim avui, a veure si pot, aguest Parlament, en base a aquesta 
competencia, modificar el regim jurídic deIs conselIs insu
lars o introduir nous organs a la seva estructura quan actuln 
com a institucions autonomiques. 

Amb la primera lIei de transferencies, amb la Llei d'Ur
banisme, es crea una comissió específica per gestionar 
aquestes competencies, i per resoldre sobre aquesta materia. 
1, evidentment, Sr. Orfila, té raó. A Menorca nosaItres no 

tornam vermelIs per aprovar aquesta llei. La representa
ció, qui l'acorda? El Parlament? No, el plenario Cada 
Consell va acordar quina seria la composició de la Co
missió Insular d'Urbanisme, i cada plenari, en ús al seu 
debat interno i en ús al seu debat de pie, decideix, no 
sois la composició, sinó el regím de funcíonament, i 
amb aixo apel, almenys, al benefici que tots hi v:hem 
participar per igual. Perque el que va ser la composició 
de la Comissió Insular d'Urbanisme, tant va ser abans 
com després. S'ha respectat escrupolosament, per tant, 
no és merit de ningú. 

Pero és que als altres consells insulars, nosaltres, des 
de Menorca, no tenim perque dir-los com han de fer la 
seva organització. I aquest Parlament, el que diu, si 
s'aprova aquest text, és -agradara o no agradara, en aixo 
hi pot haver opinions- donar el maxim d'autonomia a 
cada consell insular perque decideixi quin ha de ser el 
seu funcionament i quina ha de ser la seva regulació. I 
aixo pot agradar o no, peró és que és així de clar i jo, 
lIavors, si tenc temps, faré el repas deis diferents arti
cles. 

Elllistat de competencies que ens diu I'article 39 és 
substancialment diferent al llistat de competencies que 
vénen a la Llei de Bases de Regim Local, perque han de 
recordar perfectament l'article 39. Diu, i crec que val la 
pena, en aquest moment, llegir-lo: "EIs Consells Insu
lars, a més de les competencies que els corresponen com 
a corporacions locals ... " -per tant vol dir que, com a cor
poracions locals, en tením unes- " ... tendran la facultat 
d'assumir dins el seu ambit territorial la funció executi
va i de gestió en la mesura que la Comunitat Autonoma 
assumira competencies sobre aquestes, d'acord amb 
aquest Estatut, amb les materies següents". I diu que 
aquestes comp.etencies, tornant a fer referencia a la 
sentencia, a l'acte judicial, els ha de regular aquest Par
lament, i aquest Parlament dira com s'han d'exercir 
aquestes competencies. 1 aquesta llei el que fa, precisa
ment, és donar aquest marc jurídic d'homologació entre 
tots, pero d'autonomia respecte de la seva organització 
i de la gestió d'aquestes competencies a cadascun deis 
consells insulars. I aixó és així de claro 

En aquest tema que avuí ens ocupa, jo he lamentat 
molt que s'hagi fet una lectura segada del projecte de 
llei, una lectura segada, tot í anunciant que, per part del 
nostre grup, estam totalment oberts que al debat de 
ponencia i de comissió s'introdueixin tots aquests ele
ments correctors que millorin aquest projecte de lIei, í la 
prova d'aixo, -i no em ruboritza, Sr. Triay, no tiri aques
ta pedra als altres grups-, voste sap que una de les vir
tuts deis grups parlamentaris, encara que donin suport 
al Govern, és estudiar els seus projectes de lIeí i si veuen 
que hí ha esmenes a presentar, presentar-ne, i nosaltres 
ho feim, com ho varen fer vostes al Congrés de Dipu
tats tan tes i tan tes vegades, la darrera, per exemple, a la 
Llei de vaga- i aixo s'ha de tenír clar, només faltaría que 
a aquest grup parlamentari ti sostraguessin la facultat 
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més pura de la democracia, que és que cada grup parlamen
tari pugui presentar aquelles esmenes que cregui convenients. 
O és que no podem presentar esmenes, nosaltres? Sr. Ra
mon, tampoc no ens ho tiri a aixo en cara. 1 en base a aquest 
sentit, crec que molts de projectes de llei han donat proves 
suficients que volem arribar a acords i que volem arribar a 
consenso I aquest també n'és un. 

Pero crec que val la pena -i passarem per alt una serie de 
comentaris que hagués estat interessant tenir temps per 
comentar-Ios- fer el repas a aquest projecte de llei, un repas 
que, for~osament, tots els grups polítics -perque si no aquí 
es pot donar una altra impressió-, havien d'haver fet. Jo 
entenc perfectament ideal, oportuna, per tatxar aquest pro
jecte de llei no d 'una presentació, sinó d 'una impresentable 
presentació, o de dir que aixo és insultant, o que és un cam
balache, o que és absurd, o que estam en un estat de setge, 
és dar. És evident que aixo avui s'havia de dir, pero no s'ha 
aprofundit en el projecte de Ilei . No s'han anat a llegir els 
articIes d'aquest projecte de Ilei, perqlle el primer, l'articIe 
primer, defineix els consells insulars, que respecte de la regu
lació de les competencies que Ji siguin transferides, les defi
neix com a institllcions de la Comunitat Autonoma. El se
gon, l'article segon, determina qui pot exercir aquestes com
petencies i qui és qui decidira aixo. Per favor, siguem serio
sos, no ho decidira el Govern ele la Comunitat Autonoma, 
ho decidiran les lleis de transferencies, ho decidid aquest 
Parlament, si la competencia que es c1óna es c1óna al pie, al 
President, o es crea un organ específic, ho decideix aquest 
Parlament. Per favor, no falsegin les paraules. No diguin que 
el Govern creara organs específics. No. cada lIei dira qui ha 
d'exercir aquesta competencia. Si l'ha d'exercir el President, 
o I 'ha d 'exercir el plenari, o l'ha d'exercir la comissió de 
govern, -que també pot ser que vagi clonada a la comissió de 
govern-, ajustara el seu funcionament al que és la Llei de 
Bases de Regim Local, i queda ben cIar que aixo és així. Si 
l'ha de regir un organ específic mirin si aquesta llei dóna 
autonomia als consells insulars que c1iu: "respecte de qui 
determinara. el seu funcionament, les competencies transferi
des o delegad es hagin de ser exercides pel pIe, pel President 
del Consell, el pIe del Consell Insular determinara el regim 
del seu exercici". 

L'organització i composició deis organs específics a que 
fa referencia l'articIe 2 d'aquesta llei, seran determinad es per 
cada consel! insular, pel plenari de cada consell insular. I el 
plenari no és un organ eminentment democratic?, i no és un 
organ on hi participen totes les forces polítiques? I evi
dentment, hi haud. una proposta, pero no hi ha cap imposi
ció, per favor, jo vull rompre aquí el fantasma de la imposi
ció, de crear organismes paral'lels, de burles a les minories, 
perque aixo és totalment falso Hi ha una autentica participa
ció democratica a l'hora d'haver de fer la composició d'a
quests órgans per part del plenari, plenari que és sobira en 
aquesta decisió, no sois de la composició, sinó que, a més a 
més, del seu regim de funcionament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Respecte de d 'urbanisme, cree que va quedar ben 
cIar. Jo estic conven~ut que després, a la replica, que 
m'he deixat una serie de punts per aixo, podrem llegir 
els actes judicials que va fer el Tribunal Constitucional, 
concretament en el tema de la Comissió Insular d'Urba
nisme, l'acte del Tribunal Constitucional que diu, entre 
d 'altres coses: "en definitiva, desde la doble perspectiva 
estructura-función. esta comisión, encuadrada sin duda 
alguna en el esquema de la administración autonómica 
balear, en el nivel insular exigido por la circunstancia 
geográfica, que en otro archipiélago, el canario, y no 
seguir la original institución de los cabildos, es un órga
no suyo, un órgano administrativo pues no sólo consul
tivo y deliberante, sino también activo, de estructura 
colegiada y periférica, así como ordinaria externo y 
ejecutivo. No es, por lo tanto, una institución configurada 
de carácter representativo y una fisonomía política en 
suma, que exija una participación pareja como lo exige 
el artículo 6Q de la Constitución ". Per tant, queda cIa
ríssim que es pot fer tal com s'ha fet a Eivissa i a Ma
llorca, o tal com s'ha fet a Menorca, i jo me'n guardaré 
com de caure aquí de qualificar que és el millor. Jo he 
de dir que, a Menorca, per a nosaltres, creim que el 
millor és al1o, i amb autonomia plena del nostre Consell 
ho decidim, i cada Consell pot dir el mateix, perque ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Huguet, per favor. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

... perque el moviment que es va produir, precisa
ment, en base a aquesta composició, i s'ha vist quin ha 
estat el resultat. El resultat és dir, senyors, els consells 
insulars és cert que actuen com a administració local, -
que és el que diu la Llei de Bases de Regim Local-, pero 
no és menys cert que poden actuar com a institucions de 
la Comunitat Autónoma en l'exercici d'aquelles compe
tencies que li són transferides o delegades per la Comu-

. nitat Autonoma, i és aquest Parlament qui ha de marcar 
el regim jurídic d'aquestes competencies que li siguin 
transferid es o delegades, i no necessariament s 'ha d' ajus
tar a la Llei de Bases de Regim Local. 

Peró, en qualsevol cas, el plenari sempre podra exer
cir control. Com no pot exercir control el plenari si 
presentam propostes i mocions d'altres competencies 
que no ens corresponen i feim instancies? No podem 
de manar documentació? Evidentment que sí, perque 
tot anira incardinat dins una mateixa institució que es 
diu consell insular. 
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Per tant, -i amb aixo acab, Sr. President, disculpi, només 
és un moment- nosaltres, com a grup, estam disposats a 
arribar al maxim de consens possible. Crec que és necessari 
arribar al maxim consens possible. 1, per tant, amb la feina 
dins ponencia i amb la feina dins comissió, hi haura una 
predisposició d'arribar al maxim d'acords. Només amb una 
particularitat, que si volem o si l'oposició pretén que tot 
l'exercici de totes les competencies que puguin ser transferi
des o delegades als consells insulars s'han de regir per la Llei 
de Bases de Regim Local, únicament i exclusivament, nosal
tres, fon;osament, hem de dir que no, perque els consells 
són qualque cosa més que administració local. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Sí, Sra. Munar. Abans de donar-li 
la paraula, en el sentit que m'havia demanat abans, m'hauria 
de concretar per part de quin intervínent i quines han estat 
les al-lusíons concretes, í llavors jo determinaré si procedeix 
o no. 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

El Sr. Peralta ha fet menció a. Unió Mallorquina i al 
partít coaligat, i supos que feia referencia al nostre partit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sense que hagi d'entrar en absolut en el fons de la qües
tió, perque no ho permet l'article 71, té un temps de dos 
minuts per respondre a les al-lusions. 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Peralta: 
dir que és cert que Unió Mallorquina dóna suport al Partit 
Popular, dir-li que dóna suport al Partít Popular amb inten
ció de la govemabilitat de les institucions d'aquestes illes, 
dir-li també que és cert que hi va haver una coalició pre
electoral. Aixo significa que existien dos partits: Unió Mallor
quina i el Partit Popular. Per tant, dos grups de seguidors i 
cadascun mereixen el seu respecte. Les relacions entre el 
Partít Popular i Unió Mallorquina s'han de basar, com totes 
les relacions, en el respecte mutuo 1 donat que creim que no 
se'ns ha tengut aquest respecte és per la cosa que, en aquesta 
ocasió, no donam suport a aquesta proposta que creim que 
és transcendental per al futur d'aquesta comunitat autono
ma. 

El que a nosaltres ens estranya, Sr. Peralta, és que voste 
lks doni suport, que ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Munar, en aquests moments s'esta desviant de 
l'aHusió. Si continua en aquest sentit li hauré de retirar la 
paraula. 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

També ens estranya el fet que en aquests moments 
que es parla d'etica, de moralitat i també d'acords amb 
partíts nacionalistes, no s'hagi tengut, en absolut, en 
compte el nostre ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Munar, li retir la paraula. Assegui's, per fávor . 
Passam al tom de replica ... No, no hi ha al'lusíons, Sr. 
Peralta. Passam al tom de replica. Té la paraula el Sr. 
Vidal. 

No esta en ús de la paraula, Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Vull que consti en acta la meya protesta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Peralta, en aquest moment comen¡;am un tom de 
replica al qual podra intervenir, pero en aquest moment 
esta en ús de la paraula el Sr. Vidal. En qualsevol cas, 
per contestar a aHusions fetes no hi torna a haver 
al-lusions, i maxim en un debat. Té la paraula el Sr. 
Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Bé, com que només tenim dos minuts i mig, a causa 
d'aquesta divisió, í com que crec que és al Sr. Huguet a 
qui he de replicar d'alguna manera, i abans se solia dír 
vergonya, cavallers, vergonya, pero aixo ho deien els 
iHustrats, la gent del carrer ara diu quin paperets hem 
de fer, i tal vegada hem de fer fer per dur coses enda
vant. 

S'ha parlat aquí de Kafka, jo veig la seva postura, Sr. 
Huguet, bastant kafkiana. Voste, President del consell 
insular d'una illa menor, ha hagut de defensar qualque 
cosa que, en consciencia, sap que no és cert que benefi
cH en absolut, sinó tot al contrari, els consells de les 
illes menors, de les propies illes menors. Voste no es pot 
convencer del que ... , i a més, voste, Sr. Huguet, com 
dei a el Sr. Jeroni Roig i Binimelis, que en lloc de dir que 
se n'anava per la tangent, voste se n'ha anat amb la 
tangent. 

Jo, en fi, voldria sobretot, dir-li que sobre el que jo 
li he dit, i recordi que el nostre grup, no jo, el nostre 
grup, demanava, almenys, un ajomament per avui veure 
aquí aquestes esmenes a la totalitat. 1 voste ha parlat 
avui aquí, o ha donat paraula que llavors hi hauria un 
consens, després. Pero, Sr. Huguet, com ens podem fiar 
de la paraula deis polítics? Jo sempre l'havia defensada, 
jo sempre havia defensat la paraula deIs polítics, i s'ha 
donat una altra postura kafkiana, perque no ho he dit 
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jo, ho ha dit el Sr. Peralta que, com a membre del meu grup, 
havia compro mes la seva paraula de suport a aquesta esmena 
a la totalitat, i ha cridat 1 'atenció al Sr. Gilet sobre la seva 
falta de paraula. 

Vostes no em poden discutir que havien donat una parau
la i que no l'han complida. Compliran ara aixo del consens? 
Miri , davant aquest projecte que jo m'atrevesc a qualificar de 
pretesa donació d'organs, -alerta, aixo pareix que volen do
nar organs als consells insulars, en un gest magnanim, si 
voste ho vol acceptar-, jo demanaria al Govern, i sobretot a 
la privilegiada ment que ha fet que es dugués precisament 
avui, tres dies abans de la campanya electoral, aquí, aquest 
tema, li voldria demanar que en lloc de donar organs, que, 
per favor, en sol-licitin, perque a l'entorn del cervell és a11a 
on pot donar el seny. 1, per tant, sol'licitin i escoltin una 
vegada més la veu del seny, i pensin que una retirada a 
temps és una victoria, encara ho poden fer, i tan -alerta, que 
aquí n'hi ha alguns que haurÍern de fer de cases blaus- i ha 
feim. Jo no vull fer el broll vercl a ningú en aquesta cam
panya electoral, pero alguns, creient que ajuden a una banda, 
a qui fan el brou verd? Per favor, per favor. Demanin dona
ció d'organs. No n'ofereixin. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Sr. Peralta . té el seu tom de replica. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Molt breument, jo. encara que és 
una qüestió incidental, bé, una qüestió incidental, una qües
tió tangencial amb el debat que aquí avui s'ha prodult... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Peralta, jo li vu11 fer una observació. Se li ha concedit 
un torn per al-lusions a la Sra. Munar. Entenia i entenc que 
hi ha hagut aquestes aHusions. He procurat que la Sra. Mu
nar, a la seva intervenció, se cenyís estrictament a l'al-lusió 
feta. En el moment que no s'hi ha cenyit li he retirat la pa
raula. No voldria, en aquests moments, haver d'obrir un altre 
tom d'aHusions, perque entenc que no hi ha 110c. És la in ter
pretació que fa aquesta presidencia, i, en conseqüencia, 
voste, en aquests moments, pot fer ús d'un tom de replica, 
normal dins el debat, pero no cap altra paraula amb cap altre 
sentit que sigui distinta al que és un torn de replica normal 
dins el debato Té la paraula el Sr. Peralta per a un torn de 
replica. 

EL SR. PERALTA I APARICIO : 

Gracies, Sr. President. Vull insistir en la qüestió que he 
plantejat a la primera intervenció. En el moment que es 
debatin i es produeixin les esmenes parcials, en aquell mo
ment, s'intentara, per tots els mitjans, llevar aquestes contra
diccions que presenta aquesta pro posta que avui debatem, 
que presenta amb la propia Llei de consells insulars i que 
presenta amb la Llei de Procediment Administratiu. 

No obstant aíxo, jo voldria dir que no és intenció 
d'aquest diputat fer aHusions a cap deIs diputats aquí 
presents, parlant estrictament del que és el debat que 
avui aquí es presenta. Jo no voldria entrar en debats de 
qüestions que no se cenyeixin al que aquí avui debatem, 
que és, precisament, aquesta lleí presentada pel Partit 
Popular, pero, evidentment, crec que, com a diputat, 
tenc el dret de fer una valoració política del que em 
sembla respecte del grup que ha presentat o que sustenta 
el Govern i ha presentat aquesta proposició de llei. Jo, 
simplement, i de la mateixa manera que ha establert una 
contradicció amb la Llei de consells insulars, i una con
tradicció amb al Llei de Procediment Administratiu, 
també he establert, i establesc una contradicció política 
que un mateix govem que ha aprovat ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Peralta, no tomi a donar lloc a al-lusions, ce
nyeixi's a la qüestió, no tomi a donar lloc a a¡'¡usions, li 
repetesc una vegada més. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Bé, Sr. President, és clar que per parlar per 
aI·lusions, el que hauré de fer és absentar-me del plena
ri, com fa algú. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Dins el tom de replica, el Sr. 
Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Vull comen<;:ar dient, de for
ma molt sincera, que el nostre grup no vol posar "erla" 
a aquest debat. En tot cas lamentam, Sr. Huguet, que 
avui tornem a debatre ferro fred. 

Sr. Huguet, li he de recordar, en primer 110c, que 
aquí som al Parlament de les IHes Balears i no a 
I consell insular que voste presideix. El conse11 insular, 
que té autonomia, el que no pot fer és saltar-se la llei 
basica, i voste ho sap, i aquesta regula la participació, la 
pluralitat en els seus organs. El que vostes valen fer 
avui és, precisament, deíxar oberta, per la via d'aquesta 
llei, la possibilitat de consagrar la no particípació, la no 
pluralitat per la vía de la creació d'aquests organs que 
vostes fan possibles i que no dependran, jerarquicament, 
de ningú, ni del plenari del Consell, i que vostes perme
tran que puguin continuar essent monocolors. 

És cert, Sr. Huguet que aquest no és el debat final 
d'una llei, pero és el debat de la totalitat de la llei, sobre 
el conjunt de la qual ens hem de pronunciar. Per tant no 
ens vengui a parlar de consens en aquests moments 
perque, sincerament, el moment del consens és molt 
probable que hagi passat. 
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Grans virtuts de la Llei de Bases Local? 1 ens mirava a 
nosaltres, Sr. Huguet? De cap manera. No l'hem alabada 
mai, ni l'atacam ara. És una llei, existeix, i l'hem de respec
tar. 

D'altra banda, Sr. Huguet, el PSM i l'Entesa de l'Esquer
ra de Menorca han estat, estan i estaran sempre, sempre, 
escolti'm bé, comandin o no comandin, a favor de la partici
pació, com a fonament de la democnkia, i aixo passa per 
garantir la pluralitat, per garantir la pluralitat. 1 ens hem 
romput el pie perque els altres es fessin presents a tots els 
organs, i voste n'és test~moni. Miri, Sr. Huguet, la seva llei 
respon a una concepció perniciosa del que són els consells, 
i perdoni la paraula. Vostes atribueixen totes les competenci
es, o deixen la porta oberta perque ho facin uns organs espe
cífics, sense establir els mecanismes democratics de control. 
1 aixo esta en perfecta consonancia amb la concepció que 
vostes tenen de com s'han d'exercir les competencies. Mirin, 
vostes en realitat tenen una forma molt particular d'entendre 
la participació, d'entendre la pluralitat. Vostes voldrien un 
sistema on, una volta celebrades les eleccions, poguessin 
governar sen se cap classe de problemes, sense que I'oposició 
els empipas. L'esclerosi de la democracia, Sr. Huguet, per la 
vía de reduir la partícipació al símple fet de votar cada qua
tre anys. No és aixo, Sr. Huguet. 

1 no s'estranyí que ens malpensem de l'ús que vostes 
poden fer des deIs consells de la potestat que es creln organs 
específics que gestionaran les competencies i que aquests 
organs siguin integrats, únieament, pel grup majoritari. L'ex
periencia, Sr. Huguet, ens ha ensenyat aíxo i moltes més 
coses, i al funcionament de les Comissions Insulars d'Urba
nísme de Mallorca i Eivissa em remet, funcionen aíxí, í es 
defensa aíxí, des d'aquesta tribuna s'ha defensat de forma 
constant, i sap perfectament que és així, i en converses par
ticulars així ho reconeixen. Vostes pensen que la presencia 
de l'oposieió en aquests organs sería negativa, bloquejadora, 
i com a menorquí, des de l'experíencia concreta del Consell 
de Menorca, on s'ha mantingut la pluralitat de la composició 
de la Comissió Insular d'Urbanisme, els he de dir que de cap 
manera no succeeix aixÍ, í l'empla~ a voste com a testimoni 
que és així. És així i ningú no pot dubtar que sigui d'una 
altra manera. Vostes volen consagrar el principi de la demo
cracia autoritaria. Cada quatre anys a les eleccions es tendra 
en compte, i, mentre, deixin que governem. 

Mirin, Sres. i Srs. Diputats, el que és imprescindible és 
que s'estableixin mecanismes de partieipació i controls demo
cratics, i a la seva llei vostes obvien aquesta qüestió. Els 
mecanismes que existeixen en tot sistema són els que recla
mam, és a dír, dret a la informació, dret a la participació, 
dret a poder formular propostes i demanar explicacions, 
vostes volen crear un model burocratíc de desconcentració 
de l'admínistració autonomíca a cada illa, sense controls, i si 
fan aíxo, Sr. Huguet, ens oblíguen a acudir a altes instancies, 
í els ho hem advertít, no una, més d'una vegada. El seu és 
un projecte centralitzador, on els controls es multipliquen, í, 
vulguin o no, tendran dos plans d'administració: la local, on 
hi partíciparem tots, on hí haura un pluralisme, on es dona-

ra un control democratíc, i els organs específies, que 
esdevendran vertaderes administracions burocratiques 
paral·leles a cada illa. 

Veritablement, Sr. Huguet, fa estona sembla que 
vos tes defensen o algun destacat membre del seu partít 
fundador defensa un avan~ cap a l'adminístracíó única. 
No són conscients del que aíxo representa? No són 
conscients que fan una llei centralista, constrenyidora 
deIs consells, i que, fíns i tot, permet ínstaurar un siste
ma de funcíonament molt poc democratíc? Es pot modí
ficar, així, per la porta falsa, una lleí basica de la nostra 
comunitat? La Lleí de consells insulars, vostes ho volen, 
certament. 

I finalment, una qüestió important. Sr. Huguet, ha 
fet referencia a una suposada decisió del Tribunal Cons
titucional respecte de la pluralitat i de les Comissions 
Insulars d'Urbanisme. Sr. Huguet, no ens vulgui fer 
combregar amb rodes de molí. Voste sap perfectament, 
ho sap voste perfectament, que el que ha fet el Tribunal 
Constitucional són actes, -autos en castella-, actes de no 
admissió a tramit, i voste sap perfectament que no 
entren en el fons de l'assumpte. Per tant, no se'n poden 
treure conclusions de fons. Si sembla mentida, Sr. Hu
guet, que voste vulgui confondre les Sres. i Srs. Diputats 
amb aquesta afirmació quan sap que ·sols les sentencies 
del Tribunal Constitucional tenen efectes erga omnes, és 
a dir, efectes per a tothom, siguin o no part del litigio 
Un acte només té efecte sobre les parts. Voste parla 
d'un acte, i ho sap, no digui mitges veritats, perque una 
mitja veritat és la cosa més apropada a una mentida, i 
en aquest cas no s'han d'acceptar. 

Voste sap perfectament, a més, que en aquesta qües
tió, voste parla, s'ha plantejat, hi ha pendent, un recurs 
d'apeHació davant el Tribunal Suprem, posat pel PSM, 
i precisament respecte del Reglament de la Comissió 
Insular d'Urbanisme per no respectar el pluralisme. 
Voste ho sapo 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Acab, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Hem d'aca
bar dient que hem comen~at malament. Aquest és un 
dia -i ho hem dit a la primera intervenció- infaust pels 
que hem defensat de ver, -no de boquetes-, el paper que 
han de jugar els consells insulars a 1 'hora de construir la 
nostra autonomia. I el més trist, Sres. i Srs. Diputats, és 
que ho hauríem pogut fer d'una altra manera. El con
sens no es guanya així, Sr. Huguet. Simplement ens 
hem perdut una magnífica ocasió de fer-ho bé. Quína 
llastima! 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Sr. Triay, el seu torn de replica. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A causa de l'acumu
lació del debat, els he fet gracia de la defensa de l'esmena a 
la totalitat arrib text alternatiu, pero no voldria que se n'anas
sin d'aquesta reunió ofesos, pensant que no els hem volgut 
explicar el contingut de l'esmena a la totalitat amb text alter
natiu, que, com es poden imaginar, és conseqüencia directa 
de l'argumentació en contra que hem fet al text del Govern. 

Reconeixem que hi ha vicis ocults a la Llei de consells 
insulars, que el regim aplicable als consel1s insulars és únic, 
un regim jurídic, economic i polític que no pot ser més que 
el regim local, que el pie ha de tenir una garantia per llei de 
cankter competencial, i que hi ha d 'haver dependencia je
nirquica i, a la vegada, que s'ha d'assegurar el caracter horit
zontal de les transferencies, precisament perque tant el Go
vern com aquest Parlament puguin exercir les seves compe
tencies de gestió i funció executiva o de control de l'executiu 
sobre la totalitat del territorio 

Supos que han entes perfectament quin és el moti u de la 
nostra esmena a la totalitat amb text alternatiu. 

1 tornant al debat del projecte ele Ilei elel Govern, els he 
de dir que m'ha sorpres que uns consells insulars neixin 
administració local i tornin aelministració burocra.tica. Aixo 
és un consell insular que neix mascle i elesprés torna femella. 
Francament, o és que després va transvestit? No acaba de ser 
un procediment el'evolució de les aelministracions massa clar. 

El Sr. Huguet ha fet referencia a la Llei de Bases de 
Regim Local, ha dit que com és que li trobam tantes virtuts. 
És una llei molt bona, Sr. Huguet, magnífica, una llei on 
s'ha substitult el sistema franquista d'administració local, i 
s'ha garantit al pie -repassi el debat al Congrés deIs Diputats
les més importants funcions de I'administració local, cosa 
que voste, ara, vol excloure ele les noves competencies que 
es rebino El pie és el que té, és la garantia de reserva deIs 
assumptes més importants, deia el Ministre. Al pIe se Ji atri
bueixen competencies no tan soIs normatives o reglamentari
es. Se li atribueixen les més importants competencies en 
materia d'administració i govern deis ens locals, etc. El pIe 
és la maxima institució o és el maxim organ de l'administra
ció local, i és on hi ha les competencies més importants. 

Quin article de l'Estatut, Sr. Huguet, em podria citar per 
poder donar peu a aquest doble regim insular? Quin article 
de l'Estatut dóna peu a aquesta perversió? Cap article. L'Es
tatut, a cap article, no dóna peu ni dóna la més mínima 
possibilitat que el consell insular sigui doble, que hi hagi dos 
consells insulars, que hi hagi dos regims jurídico-economics, 
dos regims polítics, dos regims de funcionament? En abso
lut, aquÍ no hi ha cap article estatutari, aquÍ només hi ha la 

voluntat de controlar, de tutelar per part del Govern, i 
la voluntat, per part de les majories insulars, d'excloure 
les minories, en els dos casos la mateixa forc;a política, 
el Partit Popular. 

La seva llei, ens deia, és molt insularista, perque 
deixa la decisió al pIe del consell insular. És clar, és molt 
insularista. Quina garantia tenen les minories que la 
majoria del consell insular respecti uns mÍnims compe
tencials, uns mÍnims de participació, si la lIei no els 
garanteix. CIar, el pIe té l'autonomia de fer el harakiri 
a l'oposició, i de deixar-Io absolutament sense cap possi
bilitat de control, de fiscalització, de participació. 

La nostra posició és clara. Aquest Parlament, Sr. 
Huguet, no pot alterar el regim local deIs consells insu
lars. No pot alterar el seu caracter participatiu, repre
sentatiu, d'autoadministració. El Parlament de les Illes 
Balears no pot rebaixar el funcionament democratic deIs 
consells insulars. Les garanties de la Llei de Bases de 
Regim Local són moltes, i no poden ser disminuides ni 
conculdades a legislar en materia local per aquest Parla
ment. 1 aixo no és una qüestió merament formal, aixo 
no són paraules, aixo no és un plantejament nominalis
ta, és una qüestió de fons, és la qüestió del funciona
ment democratic de les administracions locals que, com 
els he lIegit a una part d'una sentencia del Tribunal 
Constitucional, el seu contingut d'autoorganització i de 
configuració mínima no pot estar a disposició de les 
comunitats autonomes. 

És possible, realment, la creació d'organs locals de 
caracter instrumental, pero sempre que la seva estructu
ra i funcionament siguin establertes al reglament organic 
i respectin els principis i determinacions de la Llei Basi
ca de Regim Local. 

Les comissions específiques o els organs específics 
no poden ser comissions cual palomo, yo me lo guiso, yo 
me lo como. No, Sres. i Srs. Diputats. Les comissions 
específiques han de respondre als principis constitu
cionals de participació, de pluraJisme, de democracia 
interna. 

Realment, Sr. Huguet, s'ha de reconeixer que, efecti
vament, tal com ho anunciava avui als mitjans de comu
nicació, voste ha estat molt valent, ha estat molt valent, 
venint aquí, essent President d'un consell insular, venint 
aquí com a portaveu del seu grup parlamentari a propo
sar la subordinació deIs consells insulars al Govern de la 
Comunitat Autonoma i l'exclusió deIs consellers de les 
decisions, de la informació i del control. Sres. i Srs. 
Diputats, senyors de la majoria, amb aquests mitjans 
jurídics difícilment podrem recórrer junts els camins 
que aconduiran a una descentraJització que, amb aquesta 
llei, sera necessariament una descentralització viciada, 
uns consells inimaginables pels seus deficits democratics. 
Moltes gracies, Sres. i Srs. Diputats. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Triay. Pel torn de contrareplica, el Sr. 
Huguet té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Vegem si feim el final 
d'aquest debat, i m'han de permetre, tal vegada, i aixo deixa
ra tranquil el grup que sempre m'increpa, Sr. Triay li he 
d'agrair, voste ha fet una intervenció defensant uns principis, 
i almenys no m'ha renyat, perque el que ha estat el Sr. Orfi
la ... Jo he dit: i aquest al-lot em renya, em renya! Voste ha 
fet unes argumentacions, on ha exposat uns criteris, que no 
concorden amb els criteris que nosaltres presentam, i per 
tant, jo li respect com a grup polític, encara que no hi esti
guem d'acord. EIs altres dos portaveus no ho han fet així, 
han comen~at a utilitzar uns termes tant, tant, tant obscurs 
com si aixo fos, ja, diguéssim, un estat de setge, un segrest de 
la democracia deis consells insulars, bé, una cosa tenebrosa. 
Avui li he de reconeixer que voste no ha estat tenebrós, ha 
estat positiu amb un criteri diferent al nostre. Aixo és molt 
d'agrair, jo lí vull agrair, perque quedi constancia. Reconei
xer les coses sempre ... 

Pero, miri, jo li vull dir una cosa, Sr. Triay. Si em deixen, 
jo li vull dir una cosa. Llegeixi, agafi voste mateix l'artic1e 
37, i veura com aquest artic1e dóna la raó que podem fer el 
que feim, agradara o no agradara, aixo és un altre tema. 
Pero Ilegim l'article 37, per favor. Diu "El govern, l'adminis
tració i representació de les illes ... " -per cert, capítol IV dels 
consells insulars, no és que dema hagi tornat femella, no, no, 
no, neixen com a administració local, i quan es fa aquest 
estatut, a diferencia deIs altres estatuts de les altres comuni
tats autonomes, al nostre estatut incorporen els consells 
insulars no com a regim local ni com a diputacions, sinó 
com a institucions de la Comunitat Autonoma. Vet aquí la 
gran diferencia entre els consells insulars amb les diputacions 
que sí que s'han de regir, necessariament, obligatoriament, 
per la Llei de Bases de Regim Local. Aquesta és la diferenci
a, i no cap altra, per favor. Llegim l'Estatut d' Autonomia, i 
continuem amb l'article 37- "els quals gaudiran d'autonomia 
en la gestió deis seus interessos propis -i fa referencia a les 
competencies- d'acord amb la Constitució -que és clar que 
no vulnera la Constitució-, amb aquest Estatut -amb l'Esta
tut, que és aquest- i amb les neis d'aquest Parlament -que és 
el que feim ara." Per tant, hi pot haver aquí criteris dife
rents, i aixo és bo, perque aixo és un debat político Quan es 
debaten, o es duen a debat criteris diferents, no altres qüesti
ons tenebroses, temorenques, obscures, que aquí planificam, 
si més no, el segrest. 

Pero anem a un aspecte important. Miri, si aixo és així 
com jo li dic, més ho és encara l'article 39, que fa perfecta
ment la diferenciació, perfectament, i diu -i és precisament 
la decadencia o la diferenciació que fa l'article 39 ... amb les 
competencies, quan diu les que les correspon com a adminis
tració local, i la que les correspon com a institucions autono
miques, cosa que demostra que nosaltres podem fer el que 

feim. Pero desmitifiquem certes veritats a mitges, que 
deia el Sr. Orfila, de veritats a mitges, que jo estic segur 
que, com que es grava tot, al Diari de Sessions trobarem 
que jo he dit que eren actes, que no són cotxes, actes, 
que no he dit sentencies, he dit dos actes del Tribunal 
Constitucional, de l'any 1992, diuen tal cosa. 1 un acte 
no és una admissió a tramit, pero sí que l'acte fa refe
rencia perque és que no s'admet a tramit, perque diu 
que hi ha competencia per regular sobre aquesta mate
ria, i per aixo no s'hi ha entrat, i aixo és així de cIar. 

Per favor, miri, Sr. Orfila, voste no és jurista i jo 
tampoco Almenys doni'm el benefici que voste té uns 
assessors jurídics, jo en tenc uns altres. 1 uns actes diuen 
aixo. EIs juristes, aquí, pot ser que diguin una altra 
cosa. Per tant, jo he dit que eren uns actes que feien 
referencia precisament a la no admissió a tramit, per
que es regula una materia propia de la Comunitat Au
tonoma, que amb potestat legislativa d'aquest Parlament 
es dóna als consells insulars i a la mateixa llei es diu als 
consells insulars que ells, en plenari, decideixin la com
posició i el reglament de funcionament. 1 aixo és el que 
ha fet cada consell insular, que nosaltres hem fet d'una 
manera diferent, és cert, que per a nosaltres ens agrada 
més aquesta manera, també és cert, pero cada consell 
insular podra decidir. 

1 un altre tema, un altre tema que crec que val la 
pena considerar, perque aquí es vol confondre el Go
vern amb el Parlament. Déu mos en guard! El Govern 
no crea cap organ de gestió de les competencies. Les 
neis del Parlament determinaran qui ha de gestionar 
aquesta competencia. 1 aixo ho diu aquí. Les lIeis de 
transferencia o delegació de competencies determinaran 
I'organ o els organs deis consells insulars que l'hagin 
d'exercir. No ho decideix el Govern, ho decideix aquest 
Parlament, i aixo és un Parlament democratic, amb 
participació de totes les forces polítiques. Després diu: 
"aquest organ podra ser el PIe, el President, o si n'era 
el cas, un organ específic". El que dira si una compe
tencia va al PIe, va al President, o a un organ específic, 
és la llei d'aquest Parlament, o la Ilei de transferencies, 
la llei. Per tant no és una imposició. 

Segona qüestió. Per si aixo era poc, diu: "l'organitza
ció deIs organs específics -fixa-us bé que diu l'organit
zació, composició deIs organs específics- a que es refe
reix I'article 2 d'aquesta llei sera determinat pel pIe del 
consen insular, i en el pie del consell insular jo lí agaf la 
paraula al Sr. Triay, el pIe deIs consells insulars és la 
maxima representativitat política de la institució, i sera 
el pIe qui decidira, i alla funcionaran les majories i les 
minories, amb una participació absolutament democrati
ca. Els que volen fer una cosa imposada, recaptant ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Huguet. 
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EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

... reglada, determinada, són altre tipus de propostes. Per 
tant, jo dic una vegada més que hi ha certs aspectes que 
ningú no ha tocat. A mi m'ha fet molta gracia, em preocupa 
més alla on parlam de alta inspección, i aquí ningú no n'ha 
parlat, i tothom ha parlat només de la composició. El perdra 
el plenari el control sobre la gestió que faci? Es determina 
aquí el segrest de la possibilitat de fer preguntes als plens 
sobre competencies que hagin estat transferides als consells 
insulars? Per favor, no, no és aixÍ aixo, i vostes ho sabem, 
vostes saben perfectament que aquesta lIei millora la Llei de 
consells insulars, cobreix una serie de llacunes, i que després, 
la mateixa llei també ho diu, es dóna la facultat al Govern 
perque faci el recurs deIs dos projectes de !leí. No és cert 
que aquesta vulneri la Llei de consells insulars. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Huguet, acabi, per favor. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

1 acab, una vegada més, apel'lant al seny de tots -jo consi
der que tenc tant de cervellet COI11 pugui tenir el Sr. Cosme, 
no fa falta que em traspassin cap organ en aquest sentit-, 
apel al seny de tots, apel que prest passaran les eleccions, i 
estic conven~ut que aixo es desinfbra i arribarem a acords. 
No ho posin en dubte, que aquesta és la nostra voluntat, i 
esper que també sigui la seva. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Acabat el debat, passarem a les vota
cions, i votarem en primer 1I0c. conjuntament, les esmenes 
a la totalitat de devolució núm. 217 del Grup Parlamentari 
Mixt, núm. 925 del Grup PSM 1 EEM, i núm. 892, del Grup 
Parlamentari Socialista. Es fara, ido, la votació conjunta 
d'aquestes tres es menes a la totalitat de devolució del projec
te de lleí. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes esmenes 
a la totalitat, es volen posar drets, pet favor? Grikies, poden 
seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Vint-i-nou vots a favor, trenta en contra, cap abstenció. 
Queden rebutjades les esmenes a la totalitat de devolució. 

Passam ara a la votació de l'esmena a la totalitat amb text 
alternatiu núm. 893, del Grup Parlamentari Socialista. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure . 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

Vint-i-set vots a favor, trenta en contra, dues absten
cions. En conseqüencia queda rebutjada l'esmena a la 
totalitat amb text alternatiu núm. 893 del Grup Parla
mentari Socialista. 

1 arribat aguest moment, abans de continuar l'ordre 
del dia, se suspen la sessió per un temps de deu minuts. 

IV.l.- Debat de l'esmena a la totalitat amb text 
alternatiu R.G.E. núm. 1666/93, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM 1 EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats. Recomen~a la sessió, i passam 
al quart punt de l'ordre del dia, i, en primer 110c, hi ha 
el debat de I'esmena a la totalitat amb text alternatiu 
núm. 1666/93, presentada pel Grup Parlamentari PSM 
1 EEM, a la proposta de la Comissió Tecnica Interinsu
lar núm. 55/93, de delegació de competencies als con
se!ls insulars en materia d'administració local. Per fer 
defensa de l'esmena té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Intentarem ser 
clars, no sigui que el Sr. Huguet continul sumit en les 
tenebres de les quals ens parlava fa un moment. Dia 7 
de maig de l'any 1992 el Consell de Govern de la nostra 
comunitat autonoma va aprovar tres propostes de text 
articulat d'atribució de competencies als consells insu
lars en materia d'administració local, informació turísti
ca i transports. Avui, un any i onze dies després, hem de 
debatre les esmenes a la totalitat amb text alternatiu que 
el nostre grup ha cregut necessari presentar. 

Un any i onze dies de tntmit, d'un tntmit que no fa 
massa qualificavem de "rocambolesc" i digne de figurar 
al guinnes com a una de les mostres més evidents de fíns 
quin punt es poden acumular els desproposits en un 
procés de tramitació que, ben al revés del que ha succe
lt, podria haver resultat senzill i rapid per poc rigor que 
el Govern hagués posat en la seva elaboració. 

No s'excusi, per tant, ningú en una pretesa complexi
tat de tramit parlamentari per justificar aquesta increY
ble lentitud, ni en actituds de blogueig, de boicot que 
algú ha insinuat que es poden haver produYt des deIs 
grups de l'oposició. Ni el Parlament ha aturat res ni ho 
hem bloquejat els grups de l'oposició. 

Allo que ha succeit i que ha fet possible aquest re
tard no és més que 1 'increible contingut de les propos
tes que el Govern va aprovar en el seu moment, i que 
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han sofert tot un seguit de correccions i replantejaments en 
cadascuna de les estacions del via crucis que han passat fins 
arribar al dia d'avui. 1 he cercat calculadament la tramitació 
del símil del via crucis pensant que, precisament avui, quasi 
al final ja del trajecte, podíem, entre tots, atorgar l'honra 
d 'una mort gloriosa a unes propostes que varen néixer des
graciades des d'una actitud d'esperan~a en la resurrecció 
que, en forma de propostes alternatives, hem volgut presen
tar. 

Pero entrem a analitzar el contingut de la primera. La 
que es refereix a les competencies en materia d'administra
ció local que el Govern proposa transferir als consells i in
tentare m raonar els motius i continguts de la nostra proposta 
alternativa. Deia la setmana passada el Sr. Triay, referint-se 
al projecte de llei del Consell Consultiu presentat pel Go
vern, que aquell tenia el defecte de estar mal afusellat, és a 
dir, que l'havien desgraciat degut a la mala punteria deIs 
redactors responsables de l'afusellament. Amb la pro posta de 
text de la llei d'atribució de competencies als consells en 
materia d'administració de regim local succeeix tot el contra
ri. Aquesta va tenir la desgracia de néixer esgarrada. 

Pero no entraré a relatar el cúmul de succeits que han 
envoltat la tramitació d'aquesta llei. Ja varem tenir ocasió 
d'entrar-hi convenientment quan les preníem en consideraci
Ó. No obstant aixo, voldria recordar que en el decurs del 
debat de presa en consideració, i davant les crítiques que 
formulavem al Govern per la pobresa del seu projecte, el Sr. 
Gilet, en aquest moment absent, que reclamava la paternitat 
d'aquestes Beis, ens va desafiar des d'aquesta tribuna a que 
presentassim la nostra alternativa, dubtant que tenguéssim 
la capacitat de fer-ho. Així que, vet aquí. Una pro posta 
alternativa que, sense comptar amb els mitjans del Govern, 
sense poder acudir als costosos assessors que, en materia de 
consells insulars, té el Govern, i pagam entre tots els ciuta
dans, millora substancialment el projecte del Govern aprovat 
per la CTI. 

Mirin, Sres. i Srs. Diputats, senyors del Govern: el PSM 
i l'Entesa de l'Esquerra de Menorca estam conven~uts que 
aprovar un projecte com el que va sortir de la CTI seria una 
burla als ciutadans de les Illes, i molt especialment als ciuta
dans que han confiat en les promeses que, des de totes les 
forces polítiques, s'han fet una i una altra vegada sobre el 
paper que han de jugar els consells en la construcció de 
l'estructura político-administrativa de la nostra comunitat. 
Efectivament, com ens podem presentar davant els ulls deIs 
ciutadans en el moment que es compleixen els deu anys de 
1 'Estatut d' Autonomia, d 'un Estatut que consagra els consells 
com el govern de cada illa, amb pro postes d'atribució de 
competencies tan magres com les que discutim? Com podem 
justificar que, havent esperat sis anys per comptar amb una 
Llei de conseBs, amb el proposit que aquest seria el punt de 
sortida per comen~ar les transferencies, ara, als quatre anys 
d'haver-la aprovada, ens presentem amb una transferencia 
com la d'administració local presentada pe! Govern? 

Perque ho hem d'explicar tal i com és, i vos tes saben 
que, en realitat, l'únic que es pro posa transferir als Con
sells és, simp!ement, les competencies en materia d'ad
ministració local, que va delegar-los el Consell General 
Interinsular el 28 de juny de l'any 1982, ara fa prop 
d'onze anys. Unes competencies que resulten tan ri
dículament esquifides que no generen, segons la pro pos
ta del Govern, cap activitat que impliqui un cost. Unes 
competencies que, segons diu l'article 5 de la proposta 
del Govern aprovada per la CTI, pel seu caracter ocasio
nal o esporadic no dóna lloc a traspas de mitjans. És a 
dir, i resumint, que els consells rebran, si s'aprova la llei, 
unes competencies que, des de fa onze anys, gestionen 
de forma delegada, i que els representara una aportació 
des de la Comunitat Autonoma de zero funcionaris, zero 
mitjans materials, zero béns mobles i immobles, zero 
pessetes de cost efectiu. Com pot declarar la data en que 
es faci efectiva l'atribució competencial diada nacional 
del poble de cadascuna de les illes? 

Com és possible, es de manaran els ciutadans, que 
després de deu anys d'espera, -aixo sí, escoltant sempre 
els mateixos discursos sobre els pilars basics de la Co
munitat-, després de més d'un any de tramitació, -i no 
hem acabat encara- hi hagi algun diputat, encara que 
sigui un, que s'atreveixi a votar una llei amb aquest 
contingut. Una llei, a més, que els propis serveis jurí
dics del Parlament varen advertir que incompleix ano 
que la Llei de consells considera requisits indispensables 
per ser tramitada. U na competencia que no costa res? 
Ni un full de paper, ni un bolígraf, s'utilitzanl per 
executar-Ia? 1 amb aquesta miseria ens podem presentar 
davant els menorquins, eivissencs i formenterencs, da
vant els mallorquins, i dir-Ios: "mirau, vet aquí la pri
mera passa que el Govern de les Illes proposa per fer 
efectiva l'existencia d'allo que l'Estatut defineix com el 
govern de la vostra ílla". 1 ara que tenim competencies, 
que podrem fer, demanaran. Ah no, fer, el que es diu 
fer, res útil. Per aixo ens diuen que no ens envien ni un 
centim per gestionar-ho. Pero i el que feiem fins ara, ho 
feiem de franc? Bé, els haurem de dir: "és que ja ho 
feiem nosaltres, és a dir, no ho feiem, perque en reali
tat és una cosa que, de fet, no es fa, pero efectivament, 
ho feiem de franc". Jo estaria avergonyit. 1 vostes? 

Acceptant així l'envit que el Sr. Gilet, absent de la 
sala, -no li deu interessar el tema- ens feia, hem presen
tat un text alternatiu en forma d'esmena a la totalitat, 
per substituir el text que va sortir de la Comissió Tecni
ca Interinsular. Una proposta alternativa que 1 'estructura 
d'un article primer, sobre les competencies que es trans
fereixen, que augmenten sensiblement, com veurem 
després. Un article segon que regula el regim de funcio
nament de les competencies transferid es i que, partint 
que els consells insulars tendran potestat reglamentaria 
organitzativa per regular el propi funcionament, entra, 
només, a definir l'especificació de les normes que regu
len l'exercici de les competencies transferides i que són 
la Llei 5/1989, de consells insulars, la Llei de Regím 
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Jurídic de les Administracions Públiques, la Llei Reguladora 
de les Bases de Regim Local, aixÍ com la legislació emanada 
del Parlament de les lIles Balears. 

L'article tercer, que determina, d'acord amb el que dispo
sa l'article 46.1 i 46.2 de l'Estatut, que la potestat reglamen
taria normativa correspon al Govern de les Illes Balears. Un 
article quart que regula les formes de coordinació entre els 
consells i la Comunitat Autónoma, una coordinació que ha 
de respectar, en qualsevol cas, I 'autonomia deIs consells insu
lars, i que es podra realitzar mitjanc;ant la creació d'órgans 
de coHaboració o I'aprovació de plans sectorials. Peró aixó 
s'ha de dur a terme quan 1 'activitat transcendeixi I 'ambit deis 
interessos deis consells, o quan es condicionin els interessos 
generals de la Comunitat Autónoma. Un article cinque que 
regula la informació que els consells han de remetre a la 
Comunitat Autónoma deis actes i els acords presos. El sise 
que regula la possibilítat d 'impugnació, per part del Govern, 
deis actes i acords deis consells insulars. Un Sete que regula 
el cost efectiu de la transferencia. un cost que hem calculat 
en 62.298.865 pessetes, i un article vuite que regula els mit
jans financers que es posen a disposició deis consells i en fixa 
el repartiment percentual per a cadascun d'ells. 

El nove disposa que els mitjans personals, atesa la condi
ció de personal eventual del gerent del servei per a la millora 
de I'habitatge rural, i el fet que la resta de personal sigui 
subhabilitat del servei, s'opta per inclome la despesa de 
personal actual dins el cost efectiu ele la transferencia. Amb 
l'aprovació d'aquesta llei, lógicament. desapareixera la Co
missió avaluadora deIs préstecs per a la millora de J'habitatge 
rural, i s'estableix el primer de gener ele rany 1994, una data 
possibilista, com a data de la efectivitat ele la transferencia 
competencial en concepte de própia en materia d'administra
ció local. 

És molta l'ampliació de competencies que nosaltres pro
posam. 1 van des de l'autorització d'operacions d'endeuta
ment o d'aval de les corporacions locals a la comprovació 
d'actes i acords municipals, a I'assessorament a les corporaci
ons locals. a la transferencia de capital a corporacions locals 
per contribuir a la seva actuació inversora, els 29 milions que 
I'any 1993 dedica la Conselleria Adjunta a la Presidencia a 
subvencionar corporacions locals, al sérvei per a la millora de 
I'habitatge rural, que concedeix ajuts a propietaris o a lloga
ters per a la realització d'obres, per a la millora d'habitatges 
rurals amb subvencions a fons perdut i préstecs. 

És, com poden comprovar, Sres. i Srs. Diputats, una pro
posta, la continguda en aquesta esmena amb text alternatiu, 
que eixampla les competencies de la proposta remesa per la 
CTl , que e basa en les competencie reals que té actualment 
la Comunitat Autónoma, és a dir, les que tenen com a origen 
la competencia exclusiva regulada a l'article 10.2 de I'Esta
tut i les que es fixen a la cUsposició addicional primera de la 
Llei Reguladora de les Base de Regim Local, que fixa l'abast 
de les competencies sobre regim local de les comunitats que 
han accedit a ) autonomja per J 'article 143 de la Constitució. 

Una proposta que, ja ho vuU avanc;ar, compta amb el 
handicap que representa per als grups de I'oposició 
parlamentaria, el calcul del cost efectiu de la competen
cia que es transfereix, i molt especialment del capítol n. 
Una pro posta que respecta escrupolosament el contingut 
de l'articIe 22 de la LIei de conseIls pel que fa als requi
sits necessaris que ha de contenir una Ilei de transferen
cies peró que, a l'hora de relacionar els béns inventaria
bies que es transfereixen, a l'annex 1, hem hagut de 
deixar-ho com a una relació oberta, a l'espera que el 
Govern aporti I 'inventari abans de la constitució de la 
ponencia. 

Fins aquí la proposta. 1 ara ens demanam: quines 
objeccions es poden fer a aquesta ampliació que omple 
de contingut la transferencia de les competencies en 
materia de regim local. Són o no són capac;os els con
se lis insulars d'assumir el control de la legalitat deis 
actes de les corporacions locals que ara executa la Con
selleria Adjunta a la Presidencia. Qui millor pot fer-ho, 
que els consells insulars? Per quin motiu no s'han d'as
sumir les competencies en materia de tutela financera 
a les corporacions locals? 1 el repartiment deis ajuts a les 
corporacions locals? Volen dir que no es pot fer des deis 
consells insulars? Qui pot gestionar millor que els con
sells els ajuts per a la millora de l'habitat rural? Són o 
no són majors d'edat els consells insulars? 

Convenc;uts, per tant, de la viabilitat de la pro posta 
alternativa que presentam, sabent que s'ajusta perfecta
ment al que disposen I'Estatut d'Autonomia i la LIei de 
consells insulars pel que fa als requisits del procés de 
transferencies, soIs ens resta esperar el suport de tots els 
grups parlamentaris perque, sincerament, no podem 
imaginar quins arguments es podran emprar per explicar 
les motivacions d'un rebuig. Pot dir algú que frissam 
massa? No veig ningú amb el suficient sentit de l'humor. 
Pot dir algú que val més fer-ho en dos blocs, i ara ce
nyir-nos exclusivament a les competencies que ens cor
responen amb les que va delegar el Consell General 
Interinsular als consells fa ara onze anys? Jo deman, i 
aprovar una llei amb aquest contingut, que no fa avan
¡;:ar ni una passa, quan tenim I'oportunitat -nosaltres els 
ho brindam amb aquesta esmena- d'aprovar-ne una de 
molt més plena de contingut? Tenim el compromís de 
donar forma de llei a les delegacions del ConselI General 
Interinsular abans d'aprovar transferencies noves? Em 
farien riure. Esperarem, per tant, a tramitar-ne de noves 
a haver aprovat les d'inspecció tecnica de vehicles? Ila 
de les denominacions d'origen? 1 el dipósit legal de 
llibres? 

Sres. i Srs. Diputats, deixarem passar aquesta oportu
nitat per transferir als consells insulars unes competen
cies amb un contingut més substanciós que el que va 
pro posar el Govern? Saben una cosa? Saben una cosa, 
Sres. i Srs. Diputats, especialment els diputats de Menor
ca i d'Eivissa? Cada dia trob més gent, més ciutadans, 
que em repeteixen la pregunta. Peró serveixen realment 
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per res els conse11s insulars? Arribaran a tenir algun dia 
competencies que els permetin donar, de veritat, respostes 
als ciutadans? La seva resposta d'avui sera demanar un nou 
apla~ament? Utque tandem, Srs. Diputats, fins quan abusaran 
de la nostra paciencia. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Altres grups que vulguin intervenir. 
Pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Vidal té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Moltes grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Crec 
que, per acabar d'embolicar la cosa, avui, el mateix ordre del 
dia, -i que consti una cosa, que no dic embolicar per part 
d'aquesta Cambra, sinó davant l'opinió, i sobretot davant, 
fins i tot, deIs mitjans de comunicació-, i per aixo voldria fer 
un comen~ament didactic, perque s'ha confós el debat ante
rior amb aquest, s'ha confós que avui es presentaven unes 
esmenes a la totalitat pel que fa al projecte de llei sobre exer
cici de les competencies que es puguin transferir o delegar 
als consells insulars, i al mateix temps, avui mateix, han ven
gut a aquest pie, aquestes esmenes a la totalitat amb text 
alternatiu, a les atribucions de competencies als consells 
insulars en materia d'administració local, d'oficines d'infor
mació turística, i de delegació de competencies en materia 
de transport, i el que vull dir jo és que, logieament, s'ha fet 
un laca, -i valgui que no ho die en el sentit pejoratiu de caca
, pero s'ha fet un embu11 la gent, i molta gent no ha sabut 
distingir una cosa de 1'altra. 

Bé, ens trobam amb unes esmenes, bastant positives, a la 
totalitat, amb text alternatiu, a un projecte que venia de la 
Comissió Tecnica Interinsular per atribuir o per delegar 
competencies en tres materies que ja, de fet, les venien exer
cínt els consells insulars des de la preautonomia, des de l'any 
1982. Han passat 11 anys, i realment, com vaig dir l'altre dia, 
aixo no és més que una passa damunt la mateixa rajola -la 
frase no era meya, era del Sr. Orfila, jo ho vaig completar 
dient a110 de xotis, que era com bailar un-xotis ll

-, i jo no li 
donava més importancia. Tant és així que el nostre grup -
esper poder parlar en nom de tot el grup-, el nostre grup va 
presentar només esmenes parcials. 

Pero bé, el Grup Parlamentari PSM i EEM ha anat més 
envant, ha volgut perfeccionar aquesta atribució de compe
tencies, i ho ha fet amb una esmena a la totalitat que ens 
ofereix algunes dubtes -ho hem de dir-, sobretot respecte de 
I'atribució o al repartiment deis mitjans, o sigui, els mitjans 
financers que es posen a disposició deIs consells insulars, -tal 
vegada el Sr. Orfila ho ha explicat, jo deman perdó, perque 
després de la derrota mínima, a causa del gol en propia 
porta que he tengut, he hagut d'atendre moltes cridades 
telefoniques, per justificar 1'honrosa derrota per la mínima, 
i el gol en propia porta, i naturalment no era aquí-, pero bé, 
de totes maneres, aixo és una cosa que llavors, aquí sí que 
crec que hi pot haver un consens en la tramitació, si és que 
s'accepta aquest text alternatiu. Pero, vaja, no es faci massa 

iHusions, Sr. Orfila. De totes maneres, nosaltres, -que 
no som com aquells que deia en .... que era un demagog 
eivissenc de fa molts d'anys, que deia: Jlhem de lluitar 
contra les propies idees "- nosaltres no som els que feim 
paperets lluitant contra les pro pies idees, i, per tant, 
tendran el nostre suport. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Perdó, el suport d'aquest diputat i tal vegada d'algun 
més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari Socialista, 
té la paraula el Sr. Tur i Torres. 

EL SR. TUR I TORRES: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ja veu, Sr. Orfila, 
el debat anterior ha estat definidor, pero potser també 
definitiu, pel que veig, no només pel futur deis consells 
insulars, sinó per 1'atenció que hi ha, en aquests mo
ments, desperta en aquesta sessió plenaria. 

Aquesta és una esmena a la totalitat, amb text alter
natiu, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, a 
la proposta d'atribució de competencies als consells 
insulars en materia d'administració local emanada de la 
Comissió Tecnica Interinsular, -encara que després va 
ser corregida-, que ja va anunciar, en el seu moment, el 
portaveu d'aquest grupo 

Amb una apassionada intervenció, que jo compartesc, 
perque entenc que la qüestió és prou important per no 
fer-hi demagogia, cortines de fum o insularisme descafe
Inat, el portaveu del grup avui proposant ja va denunci
ar tota una serie de deficiencies o incompliments que el 
nostre grup comparteix, i així ho manifestavem. 

Aquest no és un tema qualsevol. Posam les bases del 
que ha de ser l'ordenament institucional de la nostra 
comunitat. Creim en l'esperit de l'Estatut d'Autonomia, 
en els consells insulars, i els volem dotar, ordenadament, 
de competencies, o tot són paraules buides per a la 
galeria? Si hi creim, hem de donar passes fermes, i no 
falses o enganyoses, encara que, després del debat ante
rior, tot pugui semblar una pura quimera. 

Per que una esmena a la totalitat amb text alterna
tiu? Que aportava de novetat la pro posta presa en consi
deradó? Nosaltres entenem que res. Quina millora re
presentava per als consells insulars en les seves compe
tendes? Cap. Amb quina mesura notaria el ciutada 
d'aquestes illes una millora en la resolució deIs seu s 
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problemes com a administrat? En res. És evident que no és 
bo que aguest Parlament aprovi lleis que no aporten res, que 
són buides de contingut, que són cortines de fum, i molt més 
si el que es pretén aprovar no compleix l'Estatut ni la Llei 
de consells insulars. 

En el debat de presa en consideració, el nostre grup ja va 
manifestar que, per a nosaltres, aquestes competencies eren 
insuficients, que mancava, entre d 'altres, la materia d 'asses
sorament local, i que estavem per la transferencia de compe
tencies plenes, que estaven mal dotades en aquel! cas, i que 
incomplien la Llei de consells insulars pel que fa al cost 
efectiu. 

Aquesta és una esmena amb text alternatiu que recull les 
materies proposades inicialment, pero les amplia amb aque
Hes que nosaltres consideram basiques i -ho advertíem en el 
seu moment- com són organització, regim jurídic, serveis 
locals, tutela financera de les corporacions locals i servei per 
a la millora de l'habitatge rural. Aquestes materies, entenem 
també juntament amb el grup proposant que, assumides pels 
consells insulars miHorarien' la prestació d'aquells serveis que 
l'administració ha de prestar a l'administrat. Entenem que 
aquest és el principi basic ele l'autonomia, i, des d'aquí, 
estam obligats a exercir-lo precisament en aquest sentit. 

Així mateix, a la seva pro posta s'acompleix el que preveu 
la Llei de consells insulars tant pel que fa al cost efectiu de 
la transferencia, com als mitjans financers i materials que es 
transfereixen. Per aixo, ja li avan<;. Sr. Orfila, la votarem a 
favor. Pero jo diria més, per que votar en contra aquesta 
proposta? Per que no aprovar una proposta que és bona per 
als consells insulars i, per tanto per als administrats de les 
nostres illes? Per quin motiu suficient pode m dir que no? És 
que hi ha algú d'aquesta Cambra que cregui que els consel!s 
insulars no tenen capacitat per gestionar aquestes competen
cies? Ido, per que les hi hem de retallar? Si creim en els 
consells insulars, hem d'actuar en conseqüencia. No basta fer 
manifestacions grandiloqüents si a l'hora de la veritat aques
tes paraules queden en res. 

S'ha parlat molt de cons 
ens, de pacte, per desenvolupar el, capítol IV de consel!s 
insulars del nostre Estatut. 1 aquesta proposta que avui deba
tem podria ser perfectament un bon document de partida, de 
debat, que permetés aconseguir aquest consens amb el qual 
tots ens hem omplert la boca massa vegades reclamant-Io. Si 
no és aprovada, una vegada més, aquest consens no sera 
possible, pero, en qualsevol cas, no en serem responsables 
que la votarem a favor, o qui l'han presentada, o qui hem 
estat sempre oberts a aquest consens i a aquest pacte. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Tur. Pel Grup PP-UM el Sr. Verger té 
la paraula. 

EL SR. VERGER 1 POCOVÍ: 

Gracies, Sr. President. Sres, i Srs. Diputats. Som 
aquí per acceptar o no una esmena a la totalitat amb 
text alternatiu sobre la proposta d 'atribució de compe
tencies als consells insulars en materia d'administració 
local, i si no ho he entes malament, s'ha presentat un 
text alternatiu perque el Sr. Orfila ha comentat que hi 
havia una especia de repte, a veure si el PSM presenta
ria un text alternatiu, i a mi em pareix molt bé que 
s'hagi presentat. 

Miri, la Comissió Tecnica Interinsular va estudiar 
una proposta d 'atribució de competencies, que el que 
volía fer era que allo que era un decret de 28 de juny de 
1982, del Consell General Interinsular, es transformas 
en una llei, i fos una materia, en lloc de delegada, de 
competencia propia deIs consells insulars. 1 és cert que 
avui li podríem aprovar i acceptar aquesta pro posta 
seva, aquesta ampliació de competencies que, més tard 
o més prest, hauran d'arribar als conselIs insulars, pero 
que, a mi, la veritat, que en el lloc que vostes presenten, 
sobre tutela financera, organització, regim jurídic, ser
veis locals, serveis de millora d 'habitatge rural, jo m 'esti
maria molt més que es presentas, perque creim que és 
més bo el servei d'activitats classificades o altres compe
tencies que queden a la Conselleria Adjunta a Presiden
cia que creim que és necessari que, amb urgencia, arri
bin als consells insulars. Per consegüent aquí hauríem 
d 'entrar en un debat que a-vui no té motiu, 

1 el motiu és que vostes presenten una pro posta 
alternativa, i nosaltres donam suport a alIo, simplement, 
a allo que a un moment determinat el Consell General 
Interinsular va delegar als consells insulars, i no hi ha 
res més, no entrarem en més debat. 

Pero sí una cosa vull manifestar. S'ha dit que aquí 
que hi ha un cost efectiu més o menys ben estudiat. Un 
moix negre! Si el Consell Insular de Mallorca ha d'ac
ceptar aquestes competencies que proposa el PSM amb 
34 milions, així sí que anam ben arreglats! Cert és que 
voste em dira que la meya proposta, a I 'article 5 o la 
proposta de la Comissió Tecnica Interinsular, encara pot 
ser també un moix negre". Bé, hi ha certes esmenes 
parcials deIs grups, crec que del Grup Mixt que presenta 
una esmena que s'haura de tenir en considera ció, que és 
encertada i que, per consegüent, en el seu moment, 
s'haura d'estudiar i s'haura d'incorporar, almenys jo 
proposaré al nostre grup que s'incorpori. En aguest 
sentit, nosaltres no donarem suport a l'esmena a la tota
litat presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, 
perque avui no volem entrar a discutir més gue aixo 
que hem dit, la proposta d'atribució de competencies 
que va estudiar la Comissió Tecnica Interinsular, accep
tant, aixo sí, que aquesta Comissió Tecnica Interinsular 
haura d'estudiar, amb seriositat, guines són les prioritats 
de les competencies que avui estan a la Conselleria 
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Adjunta a Presidencia i han de passar als consells insulars. 
Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Verger. El Sr. Orfila té el seu torn de repli-
ca. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Agrair el suport del Grup Mixt, -
de la part del Grup Mixt-present, perdó, en aquesta Cambra-, 
i la del Grup Socialista, supos que sencer. 

Resulta, Sr. Verger, que la cn va fer una proposta, pero 
que aquest Parlament és sobira, i té la capacitat d'esmenar, 
si vol, i canviar el contingut de la pro posta sortida de la CTI, 
i que tenia, a la vegada, una proposta del Govern. 1 quan 
vostes aprovassin la nostra proposta, si vostes acceptassin a 
tramit la nostra proposta alternativa, aprovarien una pro pos
ta que, a la vegada, podria ser esmenada, la qual cosa impli
caria que es podria afegir i llevar totes les qüestions, materies 
classificades, les competencies que vostes trobassin en el seu 
moment. 

Em diu que el cost efectiu que nosaltres proposam no és 
real i no és acceptable per a vostes. Li he dit que estavem 
disposats a discutir el seu contingut, el seu calcul, i molt 
especialment el percentatge de distribucions deis consells, i 
m'ho qualifica de moix negreo I jo que li he de contestar? 
Que li he de dir, Sr. Verger? Que si nosaltres proposam 60 
milions de pessetes, voste considera que són un moix negre, 
a la seva proposta, que esta calculat el cost efectiu, amb zero 
pessetes, que ha de ser? Que ha de tenir, el gruix d'un mos
quit? No entrem en aquestes qualificacions. 

Mirin, Sres. i Srs. Diputats, senyors del Govern i senyora. 
Jo entenc perfectament que el malestar d'alguns diputats del 
grup del PP d'Eivissa, segurament, d'algun de Menorca, 
pocs, per tal de dur pro posta de transferencies als consells, 
els ha obligat. Els seus diputats els devien dir "els mataran, 
deu anys són massa, no hem fet cap proposta demanant 
competencies, amb tot el que hem promes", són els diputats 
seu s a Menorca i a Eivissa els que han de donar la cara -
perque el Sr. Gilet o el Govem, que són els autors d'aquesta 
proposta, no hi van, exceptuant el moment d'eleccions, a 
donar-la, a la cara. I per tant, farts d'aquestes pressions, 
posseits per un diable, el Sr. Gilet, -un diable bollet, Sr. 
Gilet, no s'espanti- es va posar afer feina. No una, no, tres 
llei farem, de cop, i arnés, i pel mateix preu, propina, us en 
farem una que regulara el funcionament deis consells insu
lars. 

Els diables bollets, Sres. i Srs. Diputats, són una casta de 
dimonions de moIt bon humor i molt servicials, no fan més 
que demanar feina, feina, feina, pero no en deixen cap d'aca
bada. Pobre del que esta posseit per ells, no tendra mai més 
pau amb la camisa que duo Sempre se'ls veu fora fua. L' 

única forma de tenir sossec, quan les orelles et brunyen, 
és manar-los feina, fins i tot sabent que la faran mala
mento Ido aixo és el que va succeir amb aquestes lleis. 
Fart que l'acusassin de no fer res, el Govern va dir: "no, 
Sr. Gilet, feina, feina, feina 11, i es va presentar amb 
aquestes tres meravelles, amb aquestes tres feines fetes, 
d'aquesta manera, i així ens ha anat, perque, és clar, la 
feina, quan es fa massa rapida, sol tenir el defecte de 
tenir poca qualitat, i ells, posats a córrer, no varen tenir 
cap empatx a copiar, simplement a copiar, els decrets del 
Consell General Interinsular. Deu ser per allo de tornar 
als orígens, pero, sí senyor, tres lleis, ja hem avan~at, 
ja tenim competencies, que són buides de contingut, que 
no representen res, que no signifiquen cap avan~, és 
igual, són tres Beis, feina, feina, feina, per mal feta que 
sigui. I ara el problema és com aturar-los, com aturar el 
Govem, o són capa~os de desfer qualsevol cosa, posse
its, com estan, per aquests dimonions, per aquests dia
bies bollets, disposats a, fins i tot, girar un castell en una 
vetllada, i ja em diran vostes que feim amb un casteB 
girat. 

Con ten els pagesos de Menorca que 1 'única forma 
d'aturar els diables bollets és proposar-los una feina 
impossible, i ells, els pagesos, per por, solen anar sempre 
armats d 'un floc de llana negre, i quan el sen ten brunyir 
devora l'orella, IIfeina, feina, feina", els tiren el velló 
amb l'encarrec: "anau a la mar a rentar-lo fins que tomi 
blanc". Ido al Govem li hauríem de manar una feineta 
així, anar a la mar, -al Consolat de la Mar- i canviar 
aquestes lleis fins que siguin realment útils, i arnés, 
respectuoses amb els consells. Realment, una feina im
possible, fins i tot per als diables bollets del Govem. 

Podem sargir una llei com aquesta, que -ho hem de 
repetir- no afegeix cap competencia als consells que no 
estiguin ja exercint des de fa onze anys, té un cost efec
tiu calculat de zero pessetes, implica transferir zero 
funcionaris, zero béns mobles, zero béns immobles, zero 
material inventarlable. Pero, ja ho hem dit abans, no es 
pot sargir. Sencera inservible, és una burla als consells, 
és una decepció a afegir a les moltes que duen els ciuta
dans damunt l'esquena, als ciutadans que els han cregut 
quan vostes parlaven de pilars basics, parlaven del paper 
que havien de jugar els consells insulars en la construc
ció de la Comunitat Autonoma. És una nova ocasió 
perduda. Deu anys després d'haver aprovat l'Estatut, 
quatre anys després d'haver aprovat la Llei de consells 
insulars. 1 per aixo hem fet un any 1 escaig de tramita
ció, quasi dos anys, de tramitació? Per donar aquesta 
miseria als consells insulars? Volen dir que no ens faran 
córrer els ciutadans? Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Toms de contrareplica? No hi ha 
intervencions. Passarem a la votació de l'esmena a la 
totalitat amb text alternatiu, del Grup PSM i EEM, a la 
proposta de la Comissió Tecnica Interinsular núm. 
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55/93, de delegació de competencies als consells insulars en 
materia d'administració local. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'esmena, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden 
seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

Vint-i-set vots a favor, trenta en contra, cap absten-ció. 
Oueda rebutjada l 'esmena. 

IV.2.- Debat de l'esmena a la totalitat amb text alterna
tiu R.G.E. núm. 1688/93, presentada pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent esmena. que és la núm. 1688/93, del 
Grup PSM i EEM, esmena a la totalitat amb text altematiu, 
a la proposta núm. 55/93, també ele la Comissió Tecnica 
Interinsular, de delegació ele competencies als consells insu
lars en materia d'informació turística. Té la paraula, pel 
PSM i EEM, el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Els diables bollets són a aquesta banda de I'hemicicle, 
Sres. i Srs. Diputats. Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. L'ar
ticulació racional de les institucions illsulars i interinsulars a 
les Illes Balears és una premissa necessaria per tal de dotar 
els ciutadans deIs territoris insulars el 'uns organs de gestió i 
d'administració que puguin acomplir. degudament, tant les 
seves finalitats de representació democnltica, com de centres 
de decisió político-administrativa, diu J'exposició de motius 
de la Llei de consells insulars. I continua: "amb la promulga
ció de la Llei de Consells Insulars els pobles de les Illes Bale
ars donen una passa historica quant a consolidar la persona
litat de cada illa ates que el consell insular hi és confirmat 
com a organ de Govem i d'administració del propi territori 
insular, i potenciat amb amplies cori'lpetencies dotades d'un 
adient suport financer". Fins aquí la cita elel preambul de la 
Llei de consells insulars. 

Amplies competencies dotades d'un adient suport finan
cer. Era el 17 d'abril de l'any 1989. S'havien necessitat sis 
anys per generar aquella llei que, desenvolupant l'Estatut, 
pretenia posar fi al debat sobre l'essencia deIs consells insu
lars. Era, semblava, arribada l'hora deIs consells. Res no 
impedia ja la seva dotació, i ho repetiré, amb amplies com
petencies dotades d'un adient suport financer. Era primave
ra, i estavem contents. 

Més de quatre anys han passat d'en~a d'aquella primave
ra que a algú li va semblar més lliure perque el ventall de 
possibilitats que semblava que s'obria per construir el país 
era encara capa~ d'esperan~ar-ne més d'un. Record encara 

com els mitjans de comunicació varen celebrar la notí
cia amb un desplegament poc usual a les nostres terres. 
Record molt especialment com a les illes anomenades 
menors, a Menorca, Eivissa, Formentera, on la reivindi
cació d'autonomia s'havia !ligat sempre a la d'uns con
sells insulars forts, la sensació va ser de comen~ar una 
nova etapa. Fins i tot els que se sentien mal satisfets del 
contingut de la llei, i que haurien volgut anar molt més 
enlla, pensaven que realment s'havia fet la passa defini
tiva per fer deIs consells aquell element clau de l'orga
nització territorial de l'Estat amb finalitats de govem a 
cada illa de la qual parla la mateixa llei que s'acabava 
d'aprovar. 

Més de quatre anys, concretament, 1.492 dies, han 
passat fins avui d'en~a d'aquell plenari. 1 com s'han 
concretat les passes per fer efectives totes les potenciali
tats de que estan carregats els consells insulars? El 20 de 
juny de l'any 1990, el Parlament va aprovar la primera 
llei d'atribució de competencies als consells insulars, la 
d'urbanisme i habitabilitat, en el que constitui'a la pri
mera passa del procés general que perfila l'Estatut 
d'Autonomia, segons es pot llegir a l'exposició de mo
tius. Una primera passa que, no obstant el seu exit evi
dent, no ha representat la ruptura d 'una situació de 
paralisi que ja tenia una durada prou llarga en el procés 
de desenvolupament deIs consells insulars. Ben al con
trari, aquell primer moviment es va demostrar excepcio
nal en no ser seguit per altres pro postes de transferenci
es. 

Més encara, cal recordar que la primera transferen
cia aprovada va ser a partir d 'una proposta feta no des 
del Govem de les Illes Balears, sinó des d'un grup de 
l'oposició parlamentaria, i vet aquí que la primera 
iniciativa sorgida del Govem per transferir competencies 
ha consistit en una proposta tan esquifida com la que 
debate m ara referida a les oficines d 'informació turís
tica. Una proposta que té com a únic contingut la gestió 
de les oficines d'informació turística situades a l'aero
port de Palma, Eivissa i Maó, amb una única funció, 
informar sobre els recursos turÍstics de les Illes Balears 
i distribuir els fulletons que la conselleria corresponent 
els subministri. És a dir, exactament el que es fa des de 
fa prop d'onze anys, i concretament des del dia 28 de 
juny de l'any 1982, quan el Consell General Interinsular 
va delegar aquesta competencia als tres consells. 

Succeeix, com poden veure, Sres. i Srs. Diputats, el 
mateix que amb la competencia en materia d'adminis
tració local que discutÍem fa pocs moments. És per aixo 
que, igualment, ens hem de demanar quin és el criteri, 
quina és la motivació política o tecnica que ha fet que, 
després de tants anys d'espera, es vulgui comen~ar el 
procés de transferencies amb aquestes pro postes tan 
magres i esquifides, perque aquesta actitud és crica -
cicatera, en castella-, per part del Govem a l'hora de fer 
les primer es pro postes d'atribució de competencies. 
Ouins són els motius que els duen a proposar únicament 
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que es transfereixin les mateixes competencies que es gestio
nen ja des de fa anys pels consells? Quina dificultat hi ha per 
plantejar aquest procés de forma més seriosa, en blocs com
petencials més acabats, des d'una visió molt més de conjunt? 
És purament una qüestió de gelosia competencial de les 
diferents conselleries del Govern? No m'ho puc creure. Pen
sa sincerament el Govern, Sr. Cañellas, que els consells no 
estan capacitats per assumir altres competencies en materia 
de turisme que no sigui la gestió d'aquestes oficines? Hi 
haud algun dia una transferencia competencial en materia 
de turisme? Quan? 1 per quin motiu no fer-ho ara? 

Mirin, Sres. i Srs. Diputats, senyors del Govern, Sr. Pre
sident del Govern: jo pens, i els ho puc dir amb tota la since
ritat del món, que el Sr. Palau, el Sr. Pons Villalonga, estan 
perfectament capacitats per assumir la direcció política 
d 'unes competencies molt més amples en materia de turis
me. 1 no m'importa el color polític a l'hora de plantejar les 
nostres propostes per tal que siguin els tres consells qui ho 
gestionin a partir de l'any que ve. Són conscients que, fins i 
tot, les mÍnimes competencies que avui esmenam difícil
ment podran entrar en vigor fins a principis de l'any 1994, 
a un any i mig de les proximes eleccions? Són conscients, des 
del grup que dóna suport al Govern, que ja han passat dos 
anys d'en<;a de les darreres eleccions autonomiques, i que no 
ha estat prou llarga la meitat de legislatura per transferir cap 
nova competencia? Amb quin bagatge compareixeran davant 
els ciutadans per donar compte del que s'ha fet durant aques
ta legislatura per dotar contingut als consells? No és, per 
tant, el moment oportú per omplir de contingut les propos
tes que el Govern va aprovar, ara fa un any, i en lloc de 
transferir la simple competencia de repartir els fulletons que 
ja he dit, i el Sr. Cladera tractar d'un bloc competencial més 
ample en aquesta materia? Aixo és precisament el que han 
volgut fer. 

El que pretenem amb l'esmena que hem presentat que, 
tot respectant la proposta de transferir les oficines d'infor
mació turística de Maó, Eivissa i l'aeroport de Palma, afe
geix tot un bloc de competencies sobre el servei d'empreses 
i activitats turístiques, així com sobre els serveis turístics al 
medi rural. Unes competencies que, com es detallen a l'arti
ele 1 del text alternatiu que hem presentat, suposen l'inici, 
ordenació, tramitació i resolució deis expedients per a l'ator
gament d 'autoritzacions previes i de llicencies d'obertura per 
a construccions, obres i instal-lacions d'allotjaments hotelers 
i extrahotelers, expedients per tancament deIs establiments 
turístics, igualment pel que fa a l'obertura, traspas, canvi de 
modalitat, de denominació, baixes, segellat de cartes de 
preus, i tancament de les activitats de restauració, cafeteries, 
bars, sales de festa, clubs i establiments semblants; dur el 
registre insular d'empreses i activitats turístiques, suposa la 
inspecció de les empreses i activitats turístiques, i la tramita
ció deIs expedients sancionadors amb la corresponent pro
posta de resolució d'acord amb la Llei 6/1989, de 6 de maig, 
sobre la funció inspectora i sancionadora en materia de 
turisme, restant en mans de la Comunitat Autonoma, no 
obstant, imposar les sancions. 

Suposa vigilar l'acompliment del que es disposi en 
materia de preus, substanciar les reclamacions que pu
guin formular-se en relació amb les empreses i activitats 

·turístiques, su posa 1 'atorgament del títol d'agencia 
d'informació turística, la seva tutela i la imposició de 
les sancions quan pertoqui. Suposa tota la tramitació i 
resolució deIs expedients per a l'autorització de les acti
vitats d'agroturisme i turisme rural. Realment, un canvi 
substancial. 

A l'article 2 s'estableixen les facultats que es reserva 
la Conselleria de Turisme respecte de les competencies 
transferides, que no són altres que les de poder transfe
rir la funció inspectora i de vigilancia, o l'inici d'actua
cions sancionadores quan es conegui l'existencia de 
casos de presumpta infracció, així com la facultat de 
requerir la informació adient per tal de poder coneixer 
la situació de les empreses i activitats turístiques, ja que 
I 'atribució de les competencies es mentad es als consells 
insulars no ha d'implicar el desconeixement per desin
formació de la Conselleria, que ha de continuar orde
nant el sector. 

Les formules de control previstes són les mateixes 
que la llei que discutíem abans, i es basen en la necessi
tat de remetre la informació deIs actes i acords i les 
impugnacions davant lajurisdicció contencioso-adminis
trativa quan es consideri que s'infringeix la legalitat en 
l'exercici de les competencies transferides. 19ualment es 
preveu la possibilitat que si un consell incomplís les 
disposicions que les lleis imposen, malgrat els requeri
ments del Govern, es prenguin les mesures necessaries, 
previa aprovació, per majoría absoluta del Parlament, 
per obligar al seu compliment. 

Modificant l'annex, que relaciona el personal afecte 
a la transferencia d'oficines d'informació turística, 
eliminant els noms deIs funcionaris que hi figuraven. 
Vostes saben perfectament que el que es transfereix no 
són les persones, sinó les places, i és de mal gust publi
car-ho en aquesta llei al Butlletí Oficial quan s'aprovi 
per part d'aquest Parlamento A la primera llei, la d'ur
banisme, es va fer tal i com nosaltres ho proposam. 

Pel que fa a la valoració del cost de les restants ma
teries de turisme que proposam transferir, el cost efectiu 
és xifrat en 143.750.825 pessetes per a l'any 1993. És a 
dir, que aquesta quantitat s'ha de modificar amb I'aug
ment que correspondd a l'any 1994, quan entrara en 
vigor aquesta llei, i la despesa s'ha calculat en base als 
pressuposts de la conselleria, i d'aquesta quantitat, el 
capítol 1, que és el més important, suposa, importa, 
137.250.000 pessetes. 1 hem de dir, com deiem a l'ante
rior llei, que esta m ben disposats a reelaborar aquestes 
xifres si en el decurs deIs trebal1s en ponencia s'aporten 
dades que ho justifiquin. La nostra és una pro posta 
oberta en aguest sentit, igualment pel que fa als percen
tatges gue corresponen a cada consell insular, així com 
al funcionariat afecte a la transferencia i que representa-
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ria, segons la nostra proposta, 15 places afectes al Consell de 
Mallorca, 9 al de Menorca, i 10 al d'Eivissa i Formentera. 

Pel que fa a I'inventarí de béns mobles i material d'ofici
na que es traspassa, tot i fer figurar un annex en aquest sen
tit, l'annex vuite, la impossibilitat de comptar amb I'inventari 
ens ha fet deixar-ho en blanc a l 'espera que abans de la cons
titució de la ponencia la Conselleria de Turisme l'ha d'apor
tar a aquest Parlamento 

Sres. i Srs. Diputats, senyors del Govern: sois se m'ocorre 
una pregunta: per que no? 1 voldria instar-los, des d'aquesta 
tribuna, a no deixar passar aquesta oportunitat que s'obre, 
amb la votació d'aquesta esmena a la totalitat, de donar una 
vertadera passa endavant per fer deIs consells els vertaders 
governs de cada iIIa. 

Al Sr. Cosme Vidal pens que no I'he de convencer d'allo 
que ell reclama des de ja fa prau temps. Al Grup Socialista, 
autor de la primera pro posta de transferencies aprovada per 
aquest Parlament, li vull pressuposar una actitud de suport 
actiu al plantejament general de la nostra praposta. Les dife
rencies en materia de xifres, de percentatges, són -i ha saben 
perfectament- solucionables en ponencia, i vostes saben, ho 
vull repetir, que ens trabaran ben disposats, a l'hora d'escol
tar les seves matisacions. Dir-Ios tan soIs -i em permetin la 
broma- que així es fa el canvi, perque -que no ha dubti ningú-
amb aquestes propostes, accept~nt iniciar aquest nou pracés 

per dotar els consells de competencies substanciases, plenes 
de contingut, demostram que si fins ara tot han estat parau
les, senyors d 'U nió Mallorqu in:!, 11 ara va ele bo", Demostrin 
que estan disposats a fer viable, cert, el seu eslogan, demos
trin que "ara va de bo". Ara estam elisposats a omplir de 
competencies els consells insulars, de vostes depen. 

I als diputats i diputaeles del Grup Popular soIs recordar
los que els ciutadans que han tengut l'esperan~a de veure 
uns consells forts ens observen avui, i que soIs esperam escol
tar el seu "ara", -ahora, ho soJen dir en castella- com a res
posta positiva a una praposta positiva com la que avui hem 
d'aprovar o rebutjar, i que hem presentat des d'una actitud 
de col, laborar, de fer possible que, quan els ciutadans cone
guio que esta aproyant el Parlameot d6 les Illes, quina passa 
es proposa des d'aquest Parlament per convertir els consells 
insulars en els governs de cadascuna de les iIIes, que quan 
aquesta passa es concreta i els ciutadans ho veuen, no desco
breixin que el que yostes valen transferir és tan ridícul, tan 
petit, que no implica, practicament res. Gracies, Sra, Presi
denta, 

(La Sra, Vicepresidenta ha subscituií el Sr, President en la 
direcció del debat) 

El SR PRESIDENT: 

Moltes gnkies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentarí Mixt, té 
la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sra, Presidenta. Sres, i Srs. Diputats, ha dit 
el Sr. Orfila que no m'havia de convencer. Indubtable
ment no m'ha de convencer. En els objectius, a vegades, 
-quasi sempre- coincidim, pero no en la manera, en el 
camí. Bé, estam davant la segona maria -crec que voste 
ho ya qualificar aixÍ. Es tracta d 'una esmena a la totali
tat a una atribució de competencies referida a una dele
gació que ja havia fet el Consell General Interinsular 
respecte de les oficines turístiques, Com que voste és 
un home d'imaginació, fins i tot hagués pogut posar 
que, ja que aquí no fan falta aquests organs específics 
famosos, ido que s'enviassin unes cintes on es donassin 
les normes per posar les oficines turístiques deis Con
sells Insulars d'Eivissa i Formentera, i de Menorca so
bretot, aquestes informacions turístiques, -de vegades 
l'afonia del llenguatge no seria la mateixa- i xocaria que 
les competencies podrien referir-se també a competen
cia de competidores, perque ja sap que en turisme, les 
illes nostres són competidores entre si. 

Pero bé, yoste ha anat més endavant, i s'ha saltat la 
Comissió Tecnica Interinsular, que és una comissió que 
em va saltar a mi, o sigui, voste se la salta i no obstant 
aixo, vostes, el seu grup, hi té representació, cree, si no 
estic equivocat. Per tant, tal vegada en el camí, encara 
que no m'ha de convencer, aquesta petició d'ampliació 
de competencies podría passar per la Comissió Tecnica 
Interinsular, 

No obstant aixo, com que ja ha ha dit voste, que no 
m 'havia de convencer en l'objectiu, i més bé en pla 
testimonial, perque ja ha vist quina sort ha seguit la seva 
proposta respecte de la primera maria, amb la segona 
passara el mateix, en pla testimonial, en solidaritat en el 
que creim, i, com he dit abans, conven¡;uts que els que 
creim en algunes coses no hem de fer -no sé si m 'ha 
ences, no, no, és que s'encén des de la Presidencia del 
Parlament, moltes gracies, Sra, Presidenta-, no sé on 
era, pero bé, vull dir que els que no necessitam lluitar 
contra les propies idees per defensar el que creim, que 
no necessitam fer paperets, ja li he dit que donaríem 
suport a tot el que siguin avan¡;os en aquesta línia d'a
tribuir competencies als consells insulars, línia que, pel 
que hem vist en el debat anterior de les esmenes a la 
totalitat respecte ele !'exercici de les transferencies -que 
no és el cas-, pero línia que ja sabem quina sera pel 
futur, sobretot pel que fa als consells de les illes menors. 
Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gr:kies, Sr. VidaL Pe! Grup Parlamentari 
Socialista, té la parau!a el Sr. Alfonso. 
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EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Oiputats. Cree que la manera 
millor i més clara de definir la nostra posició respecte d'a
quest tema, és felicitar el Sr. Orfila, com a portaveu del 
PSM, i el grup, tant per la proposta com per l'explicació. 
F elicitats. 

Per tant, queda clar que donarem un suport clar a l'esme
na, encara que, ho hem de dir, tengue m una posició crítica 
en certs aspectes, que intentaré explicar més endavant. Ens 
trobam, i aixo ja ho deiem a la presa en consideració del 
projecte de la Comissió Tecnica Interinsular, amb un projec
te de llei esmenat, que és responsabilitat única del Partit 
Popular, responsabilitat única del Partit Popular perque esta 
presentat pel Govern del Partit Popular, i dins la Comissió 
Tecnica Interinsular única i exclusivament li donen suport 
els membres de la Comissió Tecnica del Partit Popular. 

1 és un projecte que no ha aportat absolutament res a la 
situació actual de la gestió i execució deis consells insulars. 
Per aixo només ja es podria rebutjar. Fer un projecte de llei, 
el segon o el tercer, de transferir competencies als consells 
insulars que es queden al mateix lloc, bastaria per dir "no, 
senyors, no era aixo". 

No s'ha avanc;at ni un sol miHímetre en la configuració 
de la Comunitat Autonoma. Oeu anys d'autonomia, deu anys 
del Govern del Partit Popular, no han donat res més que el 
que en castella diuen esta parte de los moldes. Res de res. 

L'esmena del Grup Parlamentari PSM intenta solucionar 
dos aspectes que creim fonamentals dins la configuració de 
les transferencies als consells insulars. Un primer aspecte, el 
camp competencial. S'amplien, en materia turística, subs
tancialment, les competencies turístiques a transferir als 
consells insulars fins al punt que jo cree que es compleix un 
deis principis defensats i discutits, i mai ben definits, de la 
configuració de l'estat autonomic, el principi de subsidiaritat. 
No és que la Comunitat Autonoma es quedi sense cap com
petencia, és que, -i aixo és molt discutible-, és que els con
sells insulars assumeixen la gran majoria de competencies. 
Aixo és molt agosarat, i ho hem de dir aixÍ. Nosaltres creim 
que era hora, que és hora que aquest Govern, que no s'ha 
preocupat el més mÍnim per configurar la Comunitat Auto
noma -els exemples són enormes: Consell Economic i Social, 
Síndic de Comptes, Síndic de Greuges, etc.- tampoc no s'ha 
preocupat el més mÍnim per resoldre el greu problema 
polític que significa interpretar el principi de subsidiaritat. 
No només no s'ha interessat, sinó que no li preocupa el més 
mínimo Basta veure l'atenció que a una discussió parlamen
taria d'aquest abast, ho farem bé o malament, presta el Go
vern i el seu grup a aquest tema per adonar-nos que passa 
absolutament. 

En la nostra opinió governar significa afrontar els proble
mes, i avui per avui el problema deis consells insulars i el 
problema de desfer el nu del principi de subsidiaridat és un 

problema fonamental de la Comunitat Autonoma. Qui 
no abordi, d'una forma positiva, amb discussió, amb 
consens, aquest problema, quan parli de consells insulars 
menteix. 1 li haurem de dir així, perque d'aquÍ a un 
any, d'aquí a un any i mig, en comen~arem a sentir 
parlar molt. Senyors eivissencs, mallorquins i menor
quins: no podran parlar de consells insulars sense que els 
diguem mentiders, si no han posat damunt la taula el 
tema fonamental de fins on arriba el principi de subsidi
aritat; de que volen fer amb els consells insulars, de fins 
on hem d'arribar en l'atribució de competencies. 

Tema que el PSM, des de la seva postura, discutible, 
aborda d 'una forma clara. El principi de subsidiaritat 
s'aplica en benefici, per entendre'na, deIs consells insu
lars. Sí, és aixÍ el principi, pero I'haurÍem de discutir, 
s'hauria de consensuar sobretot. 

Un altre aspecte que !'esmena no resol és l'aspecte 
fonamental de finan«;ació. 1 jo no don la culpa al PSM 
de la falta de resolució d'aquest tema, sinó que don la 
culpa a la falta de voluntat política del Govern de fer 
una cosa que tots els ciutadans hem de fer i que aquest 
Govern, per boca d'un conseller seu, no vol fer, que és 
aplicar la Llei de consells insulars. Amb aquest projecte 
de llei, i amb l'esmena, Sr. Orfila, no s'aplica la Llei de 
consells insulars. El Conseller d'Hisenda, no present, va 
dir que no es podia aplicar i que, per tant, no s'aplicaria. 
Que en aquests temes, aplicar l'article 35 de la Llei de 
consells insulars, per al ca1cul del cost efectiu, el Govern 
de la Comunitat Autonoma no ho podia aplicar, perque 
no sabia quin era el PIB insular, -quina comptabilitat 
tenim en aquesta comunitat autonoma?-; no sabia cert 
quina era la població, no sabia quina era la pressió fiscal 
o la carrega fiscal respecte de renda de cadascuna de les 
illes; en una paraula, no coneixia els coeficients a aplicar 
per discutir i treure quina era l'aportació de la Comuni
tat Autonoma a cada consell insular. 

Pero, sorprenentment, els insularistes, el President 
del Consell de Menorca, no present, poc insularista, i del 
Consell d'Eivissa, sí present, i del Consell de Mallorca, 
tampoc present, es conformen amb l'almoina que els 
ofereix el Govern de la Comunitat Autonoma. almoina 
perque, si qualque cosa esta mal dotada, economica
ment, són aquestes competencies. 

Jo comprenc que a vostes no els importi, o que els 
faci vergonya escoltar el que els dic. No sé com algú de 
vostes és capa~ de presentar-se davant els seus conciuta
dan s amb l'assignació economica de totes les competen
cies que s'assignen en aquesta atribució de compet€mci
es. No sé com els podran dir, als de Mallorca, que Ma
llorca té el 45% de tot, no sé com els ho podran dir, 
amb el 75% de la població. No sé com els senyors d'Ei
vissa o de Menorca podran dir que aquí no hi ha com
petencies i, per tant, els donaran un parell de duros i ja 
es tara bé. 
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La Llei de consells insulars, Sr. President del Consell 
Insular d'Eívíssa, voste que hi era, estava prevista perque 
alla on no hi hagués competencia, perdó, alla on hi hagués 
serveis a cadascuna de les Illes, la Comunitat Autonoma, via 
el procés de fínan<;ació del cost efectiu, dotas de mitjans 
economics per cobrir els serveis inexístents. Es fa amb aquest 
projecte de llei? No, i voste esta conforme. 1 voste va ser, 
era, un deis que més defensava una finan<;ació correcta, i 
avui votara en contra, d'una esmena que ho podria arreglar. 
1 l'altre dia va votar a favor, igual que el Sr. Huguet que ara 
entra, a favor d'un projecte que se'n riu economicament de 
tota la discussió financera de la Llei de consells ínsulars. 

Jo comprenc, i crec que ho hem de dir, que és summa
ment difícil. a través de la Comíssió Tecnica Interinsular, 
fer un projecte de llei que valori bé els béns i serveis a trans
ferir en qualsevol materia que es transfereixi. Pero la respon
sabilitat que vagi bé o malament aixo, és seva, tota seva. Si 
la Llei de la Comissió Tecnica Interinsular fa difícil -i ho fa
fer un assignació de transferencies adequades, vostes tenen 
majoria, el Govern té possibilitats. duguin a aquest Parla
ment una modificació per discutir aquesta \leí de la Comissió 
Tecnica Interinsular. Duguin, si no estan conformes, com no 
esta el Sr. Forcades, com no ho esta, pareix, el President de 
la Comunítat Autonoma, una moc1ificació de la Llei de con
se lIs ínsulars, i la debatrem, i la cliscutirem, i veurem quí se'n 
riu de les Illes, qui és que vol prenclre el pe!. economica
ment, als ciutadans de Mallorca. ele Menorca i eI'Eivissa. 

Governar, els deia al principio és prenelre decisions i po
sar-se al capdavant deis problemes: no és amagar-se, no és 
dir "qui dies passa, anys empeny" -com es diu molt- i sobre
tot, Srs. Diputats i Consellers i Presiclent de Consell del 
Partit Popular, no és, a causa el 'aguantar una cadira que 
dóna poder, passar per tots els fragatas que els fa un Govern 
al qual, com avui ha quedat perfectament demostrat, I 'únic 
que li interessa és explicar als ciutadans que fa certes coses, 
mantenir tot el poder, donar uns menuts als consells insulars 
i, en definitiva, amagar, acabar, tallar el cap al que ha estat 
l'esperit i la lletra deis consells insulars de l'Estatut, pero, 
amb lletres, amb cortines de fum, contentar els presidents 
deIs seus consells, els seus consellers, que no els queda més 
remei que dir amen. Diguin amen, í la confíguració de la 
Comunitat Autonoma en els consells' insulars quedara des
apareguda. 

Sr. Marí, Sr. Huguet, vostes i el Sr. Verger, que no hi és, 
tenen la paraula. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Pel Grup PP-UM, el Sr. Palau té la 
paraula. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Orfila, voste 
no és un dímoniet, pero voste sí que treballa, sobretot 
avui a la tarda ens ho ha demostrat, que ha fet feína de 
bo. 

En relació amb l'esmena que voste presenta a aquest 
projecte de llei, que va ser aprovat, en el que fa referen
cia a materia de transferencíes d'ofícines turístiques, i 
també a la tutela í aprovació d'entítats de foment de 
turisme, jo li vulI anunciar que nosaltres votarem en 
contra a la seva esmena a la totalitat. Ara bé, vull que 
quedi ben ciar dins aquesta Cambra, -perque s'han sentit 
moltes coses-, perque pareix ser que quan nosaltres 
defensam aquestes lleis, que no és més que una transfor
mació d 'uns decrets que es varen fer en el seu dia, que 
els va fer el ConselI General Interinsular, i aquests de
crets es transformen en llei per poder traspassar aquestes 
competencies als consells insulars, és com si renuncias
sím a la resta. No, senyor, no renunciam a la resta. Vos
te, fins i tot, amb aquesta esmena a la totalítat, presenta 
un text alternatiu, í un text alternatíu que, si vol que ti 
digui la veritat, en moltes coses hí estic d'acord, í ens 
trobarem qualque dia, bé díns la Comissió Tecníca o un 
altre 110c, i ho defensarem, pero avui, o I 'altre dia, esta 
ciar que el que es va prendre en consíderació és precisa
ment només la transformació d 'aquest decret, í no li 
donem més voltes, perque pareix que cada vegada que 
ens interessa li donam un altre contingut o una altra 
extensió al que feim. 

També li vull dir que tan malament no ho hem fet, 
o millor dit, no ho hem fet nosaltres. La proposta que es 
va aprovar dins la Comissió Tecníca, respecte del que 
són oficines d'informació turística, no deu ser tan des
cabdelIada ni tan mal feta, perque veig que exactament 
el que voste pro posa i el que es va aprovar amb aquesta 
lleí coincideíxen exactament: les xifres, els béns, les 
persones i els béns que es traspassen. 1 n'estic molt 
content, tant de bo que sigui aixÍ, perque realment, i 
vull aprofitar per dír que, realment, alla es va valorar, 
í voste se'n recorda, tal vegada els diferents consells 
insulars varen defensar molt bé el que creien que havien 
de defensar cadascuna de les illes, es va valorar exacta
ment el que es creía que havíen de tenir aquests costs, i 
aquests cost es varen plasmar en aquesta llei. 

Li vull dir també, per una aItra banda, que tal vega
da, en el moment que en parlem, -i només és una ex
cepció que li vull fer, que tal vegada se n'ha oblidat, en 
aquesta proposta alternatíva- vostes no fan referencia al 
que es promoció turística. És un fet que tots coneixem, 
o el traspas de competencies en materia de promoció 
turística. És un fet que tots coneíxem, que cadascuna de 
les illes té la propia oferta turística, té el seu propi 
producte turístic, i és una aspiració, crec, moIt impor
tant, ja no de les tres illes, sinó, fíns i tot, de les quatre 
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illes que tenguin la seva propia prom oció turística, i jo crec 
que en el moment que havent fet la cn parlem de més 
transfer€mcies en materia turística, jo crec que ens hem de 
recordar, jo li faré recordar també quan facem aquest text 
que pareix ser que hem de fer en un futur. 

Li vull dir perque -aixo és molt important, la promoció 
turística- de que ens valdria tota aquesta ordenació que 
programam aquí si després no féssim promoció? O sigui, i 
permeti'm una broma, o sigui, si no feim promoció tal vega
da la vaca no fa llet, i llavors no la poden munyir. Ho entén? 
Bé, i res més, Sr. Orfila, només dir-li, per tot el que anunci
at abans, que no donarem suport a aquesta esmena a la tota
litat perque tal com li he dit abans, tal vegada, en una altra 
ocasió, estarem d'acord amb aquestes competencies que 
voste ens apunta o amb moItes altres, pero en aquest mo
ment el que debatem o el que es va aprovar o el que es va 
pro posar era únicament la transformació d 'uns decrets que 
existien fa molt de temps, i el camí que es va elegir va ser 
aquesto Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Palau. Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: agrair el su
port, en primer 11oc, que han manifestat el molt digne repre
sentant del Grup Mixt, i dir al Sr. Alfonso que nosaItres 
acceptam, des d'una actitud oberta, qualsevol suggerencia, 
qualsevol matisació que es pugui fer, i evidentment haud de 
ser el Govern qui haura d'aportar més documentació per 
poder arribar a delimitar el cost efectiu, real, d'aquestes 
competencies. Com ens és absolutament impossible a nosal
tres aportar !'inventari de béns que s'han de transferir, per
que és que no podem. Estic convenc;ut que el Govern mateix 
tendria dificuItats per presentar-ho d'avui per dema, l'oposi
ció ho té molt més difícil encara. 

Per tant, des d'aquesta actitud d'acceptar les seves propos
tes, hauríem pogut agrair-li el seu suport, i hauríem volgut, 
pensavem que la nostra proposta podria mereixer un suport 
unanime de tota la Cambra. 1 el Sr. Palau explica: esta m 
d'acord amb el contingut de la se va pro posta, amb la major 
part del contingut, pero no la poden votar a favor. 1 ens diu 
el Sr. Palau que esta content que nosaItres incloguem sencera 
la proposta que el Govern va fer arribar a la Comissió Tec
nica Interinsular i que aquesta va aprovar. Pero és que, clar, 
Sr. Palau, nosaltres estam d'acord amb el contingut de la 
proposta sortida de la CTI sempre que s'amplil amb la nos
tra, si no, consideram no ja que vagi coixa, sinó que esta 
absolutament paralítica, paraplegica, no pot caminar. 

Oferta turística: si que és valent, Sr. Palau. Li agaf l'en
vit. Miri, a la Comissió Tecnica Interinsular ens trobarem, i 
més prest del que voste segurament s'imagina. És més, jo els 
vu11 anunciar, des d'aquesta tribuna que, dema mateix, si no 
s'aproven les nostres propostes, avui vespre les transforma-

rem en propostes que aniran a la Comissió Tecnica Inte
rinsular perque es puguin tornar a debatre aquí, possi
blement ampliades, fruit del debat que avui s'ha produi't 
aquí, pero no cessarem, ens mantindrem 11uitant, nosal
tres som el rai -rayo, en castella- que no cessa, Sr. Palau. 

I mirin, Sres. i Srs. Diputats, en els anys de la fam, 
quan no hi havia l'abundancia d'ara, es varen inventar 
unes galetes petitones i molt dures, que servien per 
calmar, per entretenir la fam. EIs deien "paciencies". 
Vostes, quan els consells reclamen menjar, quan recla
men competencies, s'han inventat aquesta nova versió 
de la paciencia, que consisteix a transferir-los el que ja 
tenen, i fer-ho el més barat possible. Pero com poden, 
després. pujar a aquesta tribuna per exclamar-se en 
contra de les actituds centralistes de Madrid, del Govern 
de l'Estat, criticant que ni amolla competencies ni ens 
envia un centim? Si vostes fan el mateix amb els con
sells insulars. No és el mateix predicar que donar blat. 
1 vostes, -així ho demostren-, són autonomistes sois fins 
que l'autonomia els arriba a casa seva. O no saben que 
els direm quan el Sr. Forcades o la Sra. Estaras compa
reguin per explicar el darrer intent escatimador fet des 
de Madrid? 

Vostes, Sres. i Srs. Diputats del PP-UM, em recorden 
aquell home d' Alaior, a l'illa de Menorca, que fart de 
tenir cura de son pare, un homenet que no es podia 
valer d'ell mateix i que havia de menester que se Ji anas 
darrera, fart d'ell, un dia li va preparar una faixina amb 
un poc de roba,' se'l va carregar a l'esquena i va partir 
cap a Maó per deixar-Io a l'hospital, on en aquell temps 
recollien els vells que no tenien ningú. Quan va ser a 
mitjan camí, rebentat de dur-Io al coll, es va aturar a 
descansar assegut damunt una roca que hi ha a la vorera 
del camí, i va deixar son pare, i en mirar-se'l va veure 
que aquest plorava. "Ido, mon pare, que plorau?" "Ai, 
fill meu, me'n record que fa cinquanta anys jo també 
em vaig aturar a descansar en aquesta mateixa roca quan 
feia el mateix viatge que tu". 1 el fill se'l va tornar a 
carregar a l'esquena, i sense dir una paraula, va tornar, 
tris-tras, tris-trena, a fer el mateix camí tornant, amb 
son pare, cap a casa seva. Aquella roca és coneguda com 
a la roca de la paciencia. 

Avui, des d'aquesta tribuna de la paciencia, ha adver
tim: amb quina legitimitat vendran a queixar-se, senyors 
del Govern, de les actituds centralistes, destorbadores 
deis processos de transferencies que es fan des del Go
vern central de Madrid si vostes fan el mateix cap als 
consells insulars? No és el moment de carregar-se I'or
gull a l'esquena, reconeixer que amb la seva proposta de 
transferencies no es va enlloc i acceptar l'alternativa que 
avui els feim, des d 'una actitud que únicament vol ser 
positiva? EIs ha demanam des d'aquesta tribuna de la 
paciencia. Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Intervencions en contrareplica. No hi 
ha intervencions. Passarem, idó, a la votació. Passam a votar 
I'esmena a la totalitat núm. 1688, del PSM í EEM, a la pro
posta de la Comissió Tecnica Interinsular de delegació de 
competencies als consells insulars en materia d'informació 
turística. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor , es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. í Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hí ha. 

Vint-i-set vots a favor, trenta en contra, cap absten-ció. 
Queda rebutjada l'esmena. 

IV.3.- Debat de l'esmena a la totalitat amb text alterna
tiu R.G.E. núm. 1717/93, presentada pel Grup Parlamentad 
PS:vI i EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent esmena. que és la 1717. també del 
PSM i EEM, que és esmena a kl totalitat amb text alternatíu 
a la proposta de la Comíssió Tecnica Interinsular d'atribució 
de competencies als consells insulars en materia de trans
ports. Té la paraula el Sr. Orfib . 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, de les tres 
pro postes d'aquest articulat aprovades pel Govern dia 7 de 
maig de l'any 1992, la més xereca, pel que fa al contingut, és 
la de transports. Una proposta que ní tan sois atribueix con 
apropies als consells les competencíes que, des de 28 de 
juny de l'any 1982. és a dir, fa onze anys, gestionen aquests 
per delegació del Consell General Interinsular. Així, per la 
pro posta de lleí sortida de la Comíssió Tecnica Interinsular 
el 4 de novembre de l'any passat, es deleguen als consells 
insulars les competencies en materia d'atorgament de les 
aut~ritzacions de que han d'anar proveits els vehicles lleu
gers per al transport privat complementari de mercaderies, 
considerant com a tal aquells el pes maxim deis quals no 
excedeixi de sis tones. És a dír, exactament el mateix que els 
tres consells vénen gestionant des de 1982, com he dit abans. 

Una delegació tan important que un deis tres consells, el 
de Mallorca, ha decidit no acceptar-Ia, d'acord amb el que 
disposa l'article 9 de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de consells 
insulars, i ho ha fet, entenc, demostrant un sentit comú enco
miable ates el contingut d'aquesta proposta. El mateix Presi
dent ho deia el dia -crec recordar, per la notícia que m'han 
fet arribar-, que ho discutien dins el Consell Insular de Ma
llorca. 

Representaria desorientar més encara els ciutadans, 
que s'haurien d'estructurar mentalment per pensar que 
quan han d'anar a demanar les targetes de transport per 
a vehicles de manco de sis tones, han d' anar a un lloc, 
i per les de més de sis tones a un altre. 1 no es pot des
orientar la cíutadanía d'aquesta manera. 

Ja en el debat de presa en consíderació varem fer 
evident la posició del Grup Parlamentari PSM i EEM en 
el sentít de votar en contra per considerar innecessaria 
aquesta llei que no modifica, en absolut, el decret de 
delegació de competencies que he esmentat, i perque 
enteníem, -ho entenem encara-, que és molt millor 
aprovar lleis d'atribució de competencies d'un contingut 
ample encara que tenguin major complexitat. 1 aquesta 
és la motivació de I 'esmena a la totalitat amb text alter
natiu que presentam. 

La facultat deIs consells insulars d'assumir dins el seu 
ambit territorial la funció executiva i la gestió del trans
port de viatgers i mercaderies, regulada a I 'article 39.10 
de l'Estatut, salvaguardant sempre els interessos generals 
de la Comunitat Autónoma, fa que, des del moment que 
el Govern aprova una proposta per atribuir competenci
es molt parcials en materia de transports, ens plantegem 
eixamplar-la en el sentit d'assumir la totalitat de les 
competencies executives i de gestió que actualment 
detenta la Comunitat Autónoma en materia de transport 
mecanic per carretera. 

Una competencia que suposaria assumir totes les 
fases de la tramitació deis expedients de concessió, auto
rització o, en el seu cas, explotació deis serveis públics 
o privats, regular les discrecionals de viatgers, de merca
deries, sempre dins l'ambit territorial de cada consell 
insular. Les estacions de vehicles de serveis públics de 
viatgers o ele mercaderies per carretera, la delimitació de 
competencies en materia de transports a l'administració 
municipal i, encara que pugui semblar una possibilitat 
remota, i ho és, el transport per cable i per troleibús. 

Les fórmules de control són semblants a les propos
tes per a les altres lleis que hem discutit avui: revisió 
el'informació, i possibilitat d'impugnació davant lajuris
dicció contencioso-administrativa deis actes deis acords 
presos pels consells. 

Obviament els consells tendran la facultat reglamen
taria organitzativa per regular el propi funcionament, 
mentre que la Comunitat es reservaria o es reserva la 
potestat reglamentaria normativa d'acord amb alló que 
dísposa l'artícle 46 del nostre Estatut d' Autonomía. Les 
formes de coordinació, en els casos que el servei trans
cendeixi l'ambit deis interessos propis deis consells, o bé 
que l'activitat o el servei insular condicioni de manera 
rellevant els interessos de la Comunitat Autónoma, es 
realitzara bé a través de la creació d'órgans de 
col-laboració o per l'aprovació de plans sectorials. 
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Introdulm un artide, el 6.5, que recull el contingut de 
l'artide 24 de la Llei de consells, ates l'incompliment fla
grant que, o bé els consells o bé el Govern, en fan respecte 
de 1 'única competencia transferida fins avui, la d 'urbanisme 
i habitabilitat. Respecte d 'aquesta llei s'ha de dir que a la 
nostra suprimim la figura del guardia civil, deIs comissaris 
polítics, o representants del Govern de la Comunitat dins el 
organs que executin la competencia. 

Respecte del calcul del cost efectiu, xifrat en 22.624.280 
pessetes, vull dir el mateix que ha presentat respecte de les 
dues Beis anteriors. És discutible, ho acceptam, i en el tramit 
de la ponencia estarem disposats a acceptar correccions, així 
com també respecte de la distribució percentual que hem 
proposat entre els diferents consells. Igualment pel que fa a 
l'annex que han de contenir els béns mobles i materials 
d 'oficina objecte de traspas, i que hem deixat en blanc, per 
tal que la Conselleria de Treball i Transports pugui facilitar
ne l'inventari abans d'iniciar els treballs de ponencia. 

Que els puc dir més? Que els puc afegir respecte de les 
argumentacions que he utilitzat als debats anterior? Com 
arribar si no a les seves ments, almenys als seus corets? Pero 
no. No he d'afegir res més. No he de posar, des d'aquesta 
tribuna, cap més argumentació. Me les estotjaré, perque, ja 
els ho puc anunciar, nosaltres continuarem batallant per un 
projecte de país que no és el seu, on els consells hi juguen 
un paper important, i encara que ara sentim que, poc a poc, 
com diu la can<;ó de Raimon, ens van posant el futur a l'es
quena, que ens el van robat cada día que passa, contínuarem 
mantenint encesa l'esperan<;a, conven<;uts que un dia, més 
prest que tard, canviarem les coses. Gracies, Sra. Presidenta. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari Mixt, té 
la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sr. Orfila, estam un poc repetits 
avui, i bé, jo vull comen<;ar dient-li que s'ha d'apreciar la 
seva feina. Jo no el qualificaré com, amorosament, se l'ha 
qualificat de dimoniet, pero remuntant-me al que diuen les 
rondalles eivissenques, i també molt amorosament, he de dir 
que voste és un "barruguet" -que consti que alla són aquells 
personatges, a les rondalles eivissenques, que varen fer mol
tes coses de la infraestructura illenca sense organs específics, 
les varen fer tots sols-, i deien que volien feina o menjar, o 
sigui, feien molta feina. Voste ha fet molta feina i, per aixo, 
se l'ha de felicitar, perque estam davant la tercera maria, -i, 
com que és la més xereca, es tic segur que l'amena<;a, també 
entre cometes, amorosa, que m'ha fet una maria d'aquesta 
cambra, i diré la Sra. Diputada Maria Salom, de demanar la 
paraula per aHusions, dient que aquesta és una maria xereca, 
ja no hi ha lloc, perque la Sra. Diputada Maria Salom és una 

maria plena de gracia, plena de contingut i que, al
menys, ella sí que és ver que no necessita cap organ 
que se li afegeixi. 

Per tant, Ji dic aixo, Sr. Orfila, per distendre un poc 
el debat anterior, i no ho prengui, torn a dir, amb carac
ter pejoratiu, i no per venjar-me que voste ha fet men
ció a unes competencies coixes, i tal. O sigui, no és cap 
represalia. Per tant, el que li vull dir és aixo. Estam 
altra vegada davant una autentica maria, i a més, xereca, 
de delegació de competencies, mala de digerir, a més, 
perque és una delegació de competencies que s'ha fet 
a la Comunitat Autonoma per l'administració central, i 
voste demana que es transfereixi aquesta delegació de 
competencies, perque hi ha un aforisme jurídic -que no 
m'atrevesc a dir-lo aquÍ perque no em surti malament-, 
sobre les delegacions de competencies i la possibilitat de 
tornar-les delegar. 

Pero a pesar de tot, torn a repetir que, amb caracter 
testimonial, a pesar de ser xereca, a pesar que voste veig 
que també Ji posa uns órgans específics a aquesta -no, 
no els hi posa, ah, ido no ho he lIegit bé, gracies a Déu 
que és inte¡'¡igent, voste, bé. A pesar que tots els pesars, 
nosaltres, a pesar que no Ji aprovaran, nosaltres, torn a 
dir, que, testimonialment, li donarem suport a la seva 
proposta alternativa, i supos que s'han acabat les maries, 
no? Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Socialista, el Sr. 
Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre grup no 
considera cap maria l'atribució de competencies als 
consells insulars. Que el projecte de llei sigui insuficient, 
dolent, que no aporti res, que no do ni una sola passa, 
etc., sí; pero discutim un tema, a la nostra impressió, 
summament important, i que demostra el taranns. d'un 
govern que no ha pensat mai acomplir l'article 39 de 
l'Estatut. 

L'assoliment de la competencia del projecte de llei -
ho deiem ja a la presa en consideració- és l'assoliment 
limitat que, a l'any 79, tenia la transferencia de trans
ports als consells insulars. Després del 79 es produeix un 
procés important d'atribució de competencies a la Co
munitat Autónoma, pero arriba l'any 93, deu anys des
prés que el Govern autonom exerceix, d'una forma 
absolutament impresentable, les competencies en trans
ports d'aquesta comunitat autónoma, deu anys després 
no pensa que si qualque cosa esta justificada de transfe
rir, és el transport per carretera als consells insulars, per 
un fet territorial, senzillament. És molt mal de fer pen-
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sar que en transport per carretera hi pugui haver competen
cies compartides entre illes, és molt mal de fer pensar-ho, 
entre d'altres coses perque carreteres encara no n 'hem fetes 
entre illes. 

Pero el Govern -a qui, com dic no interessa el més mÍ
nim desenvolupar I'article 39- es limita a agafar el decret del 
Consell Interinsular, a transcriure'l, i damunt dir als consells 
que hauran de pagar -després hi entrarem. 

Per que propasa una delegació? Perque ni aixo vol cedil' 
el Govern de la Comunitat Autonoma. Ni la mínima compe
tencia en targetes de transports de mercade-ries propies de 
sis tones, o de 3,5 tones de carrega, ni aixo no vol cedir com 
a competencia propia. Jo ja no sé que he de dir d'aquest 
govern autonom i d 'aquells consells insulars, d 'aquells con
seIls insulars presidits per membres del Partit Popular. Tots 
els controls possibles en la delegació, -pnlcticament el Go
vern li podra retirar aquesta competencia en el moment que 
vulgui- els consells ínsulars estaran a les ordres absolutes del 
Govern de la Comunitat Autonoma. 

La proposta del Sr. Orfila, percló, del PSM i EEM, és una 
proposta que traspassa les competencies en transport per 
carretera, afegínt els de cable, nls consells insulars, com a 
sítuacíó logica d'exercici de competencies clarament territo
rials als consells insulars. El SI' . Orfila comet -a la nostra 
opinió- el mateix error, impossible ele solucionar, respecte 
del finan¡;ament. Li dic que és impossible ele solucionar 
perque realment és mal d'emprenelre que a un consell insu
lar, al de Mallorca, li diguin Que haura ele tornar 6.652.000 
pessetes. És mal d 'emprendr~ que al ele Menorca li diguin 
que ha de tornar 649.000 pessetes, i c1iguin al d'Eivissa que 
li donaran mig milió de pessetes i n 'haura de tornar 
1.260.000. És a dir, net, hauran ele passar a la Comunitat 
Autonoma 705.000 pessetes. Total hauran de tornar 
6.652.000 pessetes. Aixo era, senyors reelactors de la Llei de 
consells insulars, l'esperit de la Llei de consells insulars? 
Aixo és la Iletra de la Llei de canse lis insulars? No, aixo és 
una falsifícació total i absoluta de la Llei de conseIls ínsulars. 

Com deia l'informe dellletrat d'aquesta Cambra, aqueIls 
projectes de llei no compleixen la Llei de consells insulars, i 
no s'haurien d'haver tramitat mai. Esta decidit, la Mesa va 
decidir que es tramitassin, pero sera molt mal ele fer explicar 
a algú, i sobretot quan hi hagi una reclamació, -que n'hi 
haura-, com l'article 35 de la Llei ele consells insulars, obli
gatoria per fer lleis de transferencies, no s'aplica. Molt mal 
de fer. 

Pero jo voldria entrar en un altre problema que ha sorgit 
en aquest debat, i que al Govern, que no l'interessa el més 
mÍnim el tema deIs consells insulars, no Ji ha preocupat. A 
nosaltres, que la constitució aelequada, pactada i tranqui¡'¡a 
d'aquesta comunitat autonoma ens importa molt, sí que ens 
ha preocupat. El Sr. Orfila ens ha anunciat per a dema o per 
a passat dema -i jo ha comprenc, encara que no ho compar
tesc- la presentació d 'un conjunt de projectes de llei -aquests 
tres, i tal vegada altres-, perdó, proposicions, a la Comissió 

Tecnica Interinsular. Jo li augur que seran degudament 
morts i tirats a la paperera. 

Pero el problema no és que el que actul aixÍ, el 
grup del Partit Popular, que ja sabem que és aquest el 
seu taranna, sinó que el problema que es planteja és que 
aixo sera, en el futur, un procés irreversible. Si no som 
capa¡;os, i el Govern té la maxima responsabilitat en 
aixo, no som capa¡;os d'arribar a un pacte polític del 
tipus de competencies i materies que s'han de transferir 
als consells insulars, és a dir, definir fins on arriba el 
principi de subsidiaritat, si no som capa<;os, a iniciativa 
del Govern, responsabilitat absoluta, d'establir un ritme 
de transferencies als consells insulars, si som incapa<;os 
d 'establir un meto de perque les transferencies que 
s'atribueixin estiguin dotades convenientment -al marge 
que estigui ben o mal fet, i si esta mal feta s'ha de can
viar la Llei de consells insulars-, si som incapa¡;os de fer 
aixo, i pareix que el Govern, i el Partit Popular no tenen 
el més mÍnim interes de fer aixo, si som incapac;os de 
fer aixo, la constitució de la Comunitat Autonoma esta 
en un perill molt seriós. 1 els hem de dir, Srs. Diputats 
d'aquest Parlament del Grup Popular, que la responsabi
litat que aquesta comunitat autonoma no funcioni, que 
aquesta comunitat autonoma sigui incapa<; de configu
rar-se, a nivell de cadascuna de les illes, tal com estava 
previst a l'Estatut, l'enorme responsabilitat historica que 
en deu anys no s'hagi avanc;at el més mÍnim per inicia
tiva del Govern, i per iniciativa del Grup Popular. .. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, Sr. Alfonso, jo Ji pregaria que ens ce
nyíssim estrictament a la qüestió, que és l'atribució de 
competencies als consells insulars en materia de trans
ports, no atribució generica de competencies, perque 
aquest precisament va ser el moti u aHegat a Junta de 
Portaveus per fer un debat per separat de cadascuna 
d'aquestes proposicions de llei o propostes de llei. Si 
hem d'entrar dins el que és debat generic crec que en 
aquest moment debatem practicament els mateixos 
debats que hi ha hagut al llarg de tot 1 'horabaixa, i jo li 
pregaria un esfor<; de sÍntesí en aquest sentít, i que 
anassim a la qüestió en concret que ens ocupa, que és 
la de transferencies en materia de transports. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Estic d'acord amb la seva observa
ció, pero li vull dir que en aquesta materia, en tates, 
com és aixo una mera ficció i una cortina de fum, el de 
la materia de transports, el nostre grup donara suport 
a la seva es mena a la totalitat, perque, almenys, aquesta 
toca materies que són realment de transports impossi
bIes de desenvolupar per part deIs consells insulars. Fer 
una altra cosa, i sobretot, coro he dit abans, no ser capa
c;os d'arribar a acords amb aquesta proposició de lIei o 
amb les que es presentin, no arribar a acords polítics en 
aquest aspecte, és un su"icidi per a la Comunitat Auto-
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noma del qual en són responsables els membres del Govern. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Pel Grup PP-UM, el Sr. Jaén Pala
cios té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Creo que 
conviene alguna referencia previa, que algún otro portavoz 
ha hecho desde esta tribuna, al comentar el decreto del Con
sejo General Interinsular de 28 de junio del año 82, por el 
que se delegaban a los Consejos Insulares competencias en 
materia de transportes, en concreto, como aquí se ha dicho, 
por el Sr. Orfila, en la expedición de tarjetas de transportes 
privados -cito textualmente- de mercancías, para servicio 
propio con límite de carga hasta 6.000 km., aspecto que 
viene contemplado en la proposición de ley, como también 
en la enmienda a la totalidad en el texto alternativo que 
presenta el grupo proponente. 

y también es obligada otra referencia al Estatuto de Au
tonomía, en concreto a la disposición transitoria novena, 
donde se establece esta cláusula de salvaguardia competencial 
al efecto de que se respeten las competencias recibidas por 
los consejos insulares en el momento de la aprobación del 
Estatuto de Autonomía. Este mandato llevó a la redacción 
de una propuesta de delegación de competencias a los conse
jos insulares gestionadas, en concreto, por el Consejo Insular 
de Ibiza y Formentera y el de Menorca, en las que se limita
ba únicamente a delegar lo que ya estaba delegado, y en 
concreto esto se hizo por varios motivos, uno de ellos fue 
que la fórmula de la delegación, y no la de la asunción de 
competencias, se hacía porque las autorizaciones de trans
portes tenían un ámbito de actuación de toda la Comunidad 
Autónoma. Y por tanto, se entendía que no eran asumibles 
como competencias propias por parte de los consejos insula
res a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la propia Ley 
de consejos insulares, donde se habla detámbito territorial 
de todos y cada uno de ellos. 

No se ampliaron estas competencias, entre otras razones 
fundamentales, por la limitación de medios materiales y 
personales en su momento, y también por cuestiones que 
harían desaconsejable posibles deseco no mías de gestión al 
derivarse de la diversidad de órganos administrativos. 

Frente a la delegación de competencias que establece la 
propuesta de la Comisión Técnica Interinsular, el texto alter
nativo pretende, entre otras razones, que las competencias 
sean propias de los consejos insulares, para lo cual nos ve
ríamos en la necesidad de crear unas autorizaciones hoy 
inexistentes que serían autorizaciones con ámbito territorial 
de isla, y no autonómico, como actualmente comentaba con 
anterioridad. 

La propuesta alternativa supondría, por otra parte, 
la coexistencia de autorizaciones a distintos niveles. Por 
una parte, la autorización de carácter nacional, que está 
delegada en la Comunidad Autónoma, la de carácter 
autonómico, y la de carácter insular. Tres niveles distin
tos de actuar y de concertar entre ellos. Y no parece 
aconsejable que deban establecerse tal cúmulo de tipos 
de autorizaciones, por razón de su ámbito territorial, 
máximo como la tendencia general en el campo de los 
transportes terrestres, por imperativo de directivas de la 
CEE, tienden a la liberalización, al total otorgamiento 
de autorizaciones, por lo que, en pocos años, es presu
mible que, todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que lo soliciten, y reúnan los requisitos establecidos, 
puedan disponer de autorización nacional. 

Por otro lado, existiendo las autorizaciones de ámbito 
autonómico, es muy dudoso que nadie solicitara autori
zaciones insulares cuando las primeras tienen un ámbito 
territorial mucho más amplio, y nos veríamos en el 
detalle que tendríamos una delegación de competencias 
que no tendría capacidad de gestionarse por esta razón. 

Por todo lo anterior, nosotros pensamos que hemos 
de rechazar esta enmienda. Este texto alternativo, que 
tiene valores importantes que hemos de comentar en 
otro momento del trámite parlamentario, pero que 
también contiene errores conceptuales, como son los 
referidos a los servicios regulares de mercancías y mix
tos o discrecionales por itinerarios y, en concreto, los 
que contempla en su artículo 1º del texto alternativo. 

Por otra parte, en cuanto a referencias de procedi
miento, disposiciones transitorias 3ª y 4ª-, el recurso que 
cabe interponer frente a la resoluciones de los consejos 
insulares en materia de competencias delegadas, está 
bien determinado, el que en la Ley de consejos insulares 
haya donde se especifica, y a ello haya que remitirse. 

Tengo que decir, y adelantar, que es posible que en 
el trámite parlamentario haya que hacerle alguna modi
ficación. Creo recordar que hay veintinueve enmiendas 
parciales de todos los grupos parlamentarios, y en con
creto es de justicia que algunas, ya se pueda adelantar, 
deban admitirse, sobre todo aquellas que hacen referen
cia al procedimiento administrativo, a la ley en concreto, 
-porque cuando el texto se presentó al trámite corres
pondiente la ley de procedimiento administrativo nueva 
no existía-, así como también seguramente el inicio de 
la gestión que ustedes marcan, elIde enero del 94, en 
previsión, como debe ser, de todas las cuestiones, y no 
como se marcaba en el texto de 1º del año 93 -todo son 
circunstancias obvias y yo creo que todo el mundo las 
entiende. Repito que va a ser posible enmendar el trá
mite parlamentario. 

De lo que sí discrepo de otra manera es de esa califi
cación de marías, dadas por el señor portavoz del PSM 
i EEM, así como también de otras comparaciones del 
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gobierno que asimila a la guardia civil, al cuerpo de la bene
mérita -al que todo el mundo debemos tener cierto respecto, 
como fuerza armada- y desde luego también como comisario 
político. Yo creo que el gobierno eso no lo ejerce, ni es su 
papel. 

En cuanto al ejercicio impresentable de competencias, 
dicho por el portavoz del Grupo Socialista, y la postura del 
gobierno de una resistencia numantina -parece ser- a ceder 
competencias, yo creo que también es una cuestión exagera
da y que no hace más que decir unas cuestiones, unas razo
nes que nosotros no compartimos por esta hipérbole a la que 
el Sr. Alfonso nos tiene acostumbrados. 

Por último, una referencia a la exposición de motivos que 
ustedes presentan. Yo creo que es una exposición de motivos 
detallista en exceso, con obviedacles y reiteraciones que son 
innecesarias, -en concreto el primer párrafo está bien claro, 
con una referencia a la transferencia en materias de urbanis
mo y habitabilidad, que no sé a cuento de que viene- y, si 
bien es cierto que compartimos algunos aspectos, -en espe
cial, como no, nosotros, por nuestra formación, por nuestra 
ideología, el principio de subsidariedad- tengo que decir que, 
además de lo expuesto, junto a otros aspectos erráticos que 
antes comentaba, tales como los referidos a la multiplicación 
de acuerdos y formas de coordinación, así como la no justi
ficación del coste efectivo que ustedes proponen -no sabemos 
por qué regla de tres o prueba elel nueve, no sabemos que 
cosa hay que aplicar- nos oblig:\ll a votar en contra, bien 
adelantando que con la característica que tenemos el grupo 
parlamentario de ser abiertos a propuestas constructivas, 
como venimos demostrando a pesar de tener mayoría abso
luta, seremos receptivos a aquellas enmiendas que mejoren 
el texto que hoy aquí discutimos. Muchas gracias, Sr. Presi
dente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Aquesta presidencia, aplicant l'articIe 
77, i d'acord amb la Mesa, dóna la discussió per concIosa i, 
en conseqüencia, es passa directament a la votació. Votam, 
ido, l'esmena a la totalitat núm. 1717/93, del PSM i EEM, a 
la proposta d'atribució de competencies als consells insulars 
en materia de transports. 

Passam a la votació: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gr:kies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Vint-i-set vots a favor, trenta en contra, cap abstenció. 
Queda rebutjada l'esmena. 

V.l.- Debat del dictamen de la Comissió d'As
sumptes Institucional i Generals de la Proposició de 
llei de proposició de llei R.G.E. núm. 3708/92, presen
tada pel Grup Parlamentari Mixt. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que corres
pon al debat del dictamen de la Comissió d' Assumptes 
Institucionals i Generals de la Proposició de llei de pro
posició de llei núm. 3708, presentada pel Grup Parla
mentari Mixt, per la qual passa a denominar-se oficial
ment IlIes Balears la província de Baleares. Hi haud. un 
torn d'intervenció de cinc minuts per a cada grup, i no 
hi haun't torn de replica i contrareplica, sinó que ens 
limitarem purament a aquest torno Té la paraula, en 
primer 1Ioc, pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No sé si per pri
mera vegada en aquesta legislatura, almanco una de les 
poques vegades, que s'arriba al pIe amb una proposició, 
de proposició de llei en aquest cas, consensuada al cent 
per cent, perque no queda cap esmena. A més, en un 
tema tant important com és el nom, en aquest cas, de la 
província, de la nostra província de les IIIes Balears, 
perque com ja es va dir quan varem parlar, a la presa en 
consideració, que és molt important el nom de les coses. 
Tan important és que, precisament, als debats en po
nencia i als estudis que s'ha.n fet per part d'altre gent, -
el Sr. Pons, el Sr. Damia Pons ha fet una bona feina al 
respecte- s'ha demostrat, durant aquesta feina en ponen
cia, que el nostre nom des de Madrid, i al llarg deis 
segles XIX i XX, ha sofert canvis al marge de la llei, i 
aquí també, aquí hi consentim. Aixo demostra el poc 
que ens hem respectat nosaltres mateixos i el necessari 
que fa que sempre ens diguem el mateix, que tenguem 
un sol nom, i en la nostra lIengua. 

A l'exposició de motius -evidentment no és la matei
xa que la que hi havia al text inicial que va ser pres en 
consideració- es fa una petita historia a partir del Reial 
Decret de 3 de novembre de 1833, de Javier de Burgos, 
que va parlar que la província de Las IsLas BaLeares, amb 
una contradicció a l'articIe primer que parlava de Palma 
com a nom de la província, i després parla deis butlle
tins oficials, que el 1836 es deia Boletín Oficial de Bale
ares o Boletín Oficial de la Provincia de las IsLas Balea
res, i el 1852 Boletín Oficial de la Provincia de Baleares. 
Per tant, es veu que hi ha hagut, al llarg del segle XIX 
i del segle XX, una degeneració del que era el nom de la 
província originaria i jurídicament, perque encara, en 
aguests moments, queda vigent el del Decret de Javier 
de Burgos de 30 de novembre de 1833. 

Amb aquesta proposició de proposició de lIei queda
ra cIar, -si és que Madrid ha aprova, jo esper que sí, 
perque aixo va per unanimitat-, que tenim un sol nom 
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clar i llampant, que és "Illes Balears". Ens quedara una altra 
tasca en el futur, que és normalitzar en la nostra llengua el 
nom de la Comunitat Autonoma. Aixo haura de ser en una 
altra fase, Uastima que a ningú no se li hagués ocorregut fer
ho durant la proposta de reforma de l'Estatut. encara que no 
hagués eS'tat acceptat, possiblement, pels grups majoritaris 
pero qualque dia hi haura que taot La Comunitat Autónoma, 
com la província es diguin liles Balears, en la nostra llen 
gua, i no es pugui fer servir un nom que no sigui en la nostra 
!lengua a tots els butlletins oficials, a tots els documents de 
caracter oficial, tant de l'Estat com de la Comunitat Autono
ma, com de l'administració local. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 
1 EEM, té la paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Amb l'aprovació 
d'aquest lIei es dóna a la fi, una passa endavant en hi norma
lització lingüística de la nostra nació. la era ben hora que 
aguest poble sotmes, i mai més ben dit, amat de tan tes coses 
bones que gaudeix la resta deIs ciutadans de l'Estat, que no 
necessiten parlar d'aquesta qüestió, senzillament perque la 
seva hegemonia és sagrada, intocable i indiscutible. Ja era 
hora, com deia, que aquest poble nostre decidís nomenar les 
seves coses pel seu propi nom, i sense cap complex d'inferio
ritat. 

Ara, li ha tocat el tom al nom del territori, a la casa co
muna deIs qui som i deis que han decidít ser ciutadans de 
I'arxipelag balear, tan fragmentat en trassos com en opini
on . Si Mos en Alcover o losep Maria Llompart poguessin 
compartir aquest acte de coratge coHectíu , egur que estre
nyerien le mallS i deixarien en hores bones a balquenes els 
diputats d'aquesta Cambra. El primer que reclamava davant 
sis bisbes, aJs locs Fiorals de Valencia, devers I'any 1920 que 
casteUans, gallees, ba es aragoneso i catalans estudiassin i 
coneguessin recíprocament les eves Ilengües, o aLmeny 
alguna d'elles, a més ele la sev3. Només per aquest camí 
arribaría la compren ió Ilecessaría per poder conviure har
monicament i UlIny de conflictes lingüfstícs o, dit duna altra 
manera, si volen, sense marginacions culturals. La seva aspi
ració no va prendre, ni tan soIs va ser atesa ni possiblement 
compresa aleshores pels mateixos prelats que l'aplaudiren. 
Josep Maria Llompart, aquest altre gran mallorquí d'empen
ta cívica, per ben poc tampoc no hi ha arribat a temps. 

la sé que decidir en aquest Parlament que volem que la 
resta de ciutadans de 1 'Estat coneguin el nostre territori pel 
seu vertader nom, sense traduccions, no va més enlla de dir
los que aquí pensam i parlam diferent, i que encara no hem 
perdut el respecte que els hem professat amb connotacions 
gairebé servils, per no dir humiliants, des de la fragmentació 

de l'Estat en quaranta-vuit fariseries satel·lit d'un sol i 
omnipotent nucli central, esdevinguda a rany 1833. 

Segurament ni el mateix Javier de Burgos devia haver 
somiat que el seu aspesajament de la pell de brau, po
tons inclosos, romangués tan ben acolorida i intacte al 
llarg de cent seuxanta anys. 

Altrament, el pluralisme lingüístic que enrique ix 
l'Estat espanyol, i és un deIs seus patrimonis cultural s 
més pregonat, com diu la Constitució en el seu artic1e 
3, 11 erán objeto de especial respeto y protección 11 ara es 
poc1ra comengar a vellre bellugant pel món en forma de 
les sigles lB, lot indicant que el respecte i protecció han 
deixat de ser lletra menuda, passada pe)' alt. 

Alegrem-nos que las otras lenguas comendn a tenir 
qualque cosa més que el reconeixement escrit a la Cons
titució de 1978. Ja van quinze, d'indecisions i d'alerta 
alerta. La passa d'avui, que donam, passeta petita pero 
important, i les passes de gegant que encara ens calen 
pe .. assolir el 11 iau qui sou ll per ventura faran que els 
nostres fiLls i nets no hagin de clissimular caps baixos per 
Madrid la seva condició d'iUencs. Moltes grades, Sres. 
i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari 
Socialista, té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Les coses pel 
seu nom, pero la pregunta seria quin nomo Com es va 
demostrar al llarg de la tramitació d'aquesta llei, es va 
veure que el nostre nom, la denomlnació de I'arxipelag 
de les Illes Balears va ser fluctuant , no per imposicions 
de fora sinó que la cartografia local, els escriptors d'a
quí pnkticament tots els que s'hi han referit, tenia una 
denominació vaciHant. Tant era Illes Balears, com Les 
Balears, com Balears. Fins i tot, a molta cartografia, la 
denominació entre els dos arxipelags de Balears í Pitiü
ses. 

Pero avui feim una tasca molt més senzilla. Cree que 
ens limitam a homogeneltzar la denominació d 'Illes 
Balears que figura a l'Estatut, i l'aplicam a la denomi
nació de la província de les Illes Balears. Aixo és una 
passa que pareix molt simple, pero, com vostes saben, hi 
ha hagut un debat dins la comissió, hem procurat tenir 
una doclImentació historica solvent hem vist que les 
contradiccions comen~aren -ja hi eren d'abans, pero es 
vareo manifestar, fins i tot, en el Decret de 1833, impul
sat pel Sr. Javier de Burgos que, per cert no era de 
Burgos ni de Madrid, era de Motríl-, i aixo d'avui és 
simplement una passa més en el camÍ de la normalitat. 
És una passa petita, pero que té un simbolisme evident. 
El que no podem ten ir és regularitzada i normalitzada 

;.' , 
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1 toponímia interna de cadascuna de les Illes Balears, i no 
;nir el nom major d'Illes Balears degudament normalitzat. 
lo podem tenir oficialitzat el toponim S' Aranjassa, i no tenir 
ficialitzat la denominació de tot el nostre arxipelag, les Illes 
:alears. 

Per tant, crec que aquesta llei esta dins un camí de passes 
etites, petites pero constants: la Constitució Espanyola, que 
~coneix i trenca el monolingüisme que fins aleshores havia 
nperat dins constitucions anteriors; l'Estatut d'Autonomia, 
ue dóna el canicter de prapi i oficial al catala, juntament 
mb la llengua castellana; la Llei de normalització lingüística 
e 1986, que al' article 14 estableix que els toponims de les 
.les Balears tenen com a única forma oficial la catalana; el 
)ecret 36/1988, aBa on surt el nom d 'Illes Balears. Pero 
onvé que aquesta normalització de passes petites arribi, fins 
tot, a nivell d'Estat, i no es produeixin disfuncions a l'hora 
e denominar el nostre territori, el nostre arxipelag. 

Voldria fer unes matisacions que cree importants. No es 
ot oblidar, en absolut, que, per una part, tenim com a llen
ua propia i oficial el catala, pero que també és oficial el 
lstella, que és llengua oficial de I 'Estat i és llengua, també, 
'aquesta comunitat autonoma, no amb caracter prapi, pero 
~ un caracter indiscutiblement oficial. 1 ho vull dir perque, 
vegades, durant el debat que hi ha hagut al plenari, i dins 

::>missió i en ponencia, la ideá que les IIIes Balears tengues
n com a denominació única i universal la forma catalana, 
ixo no s'aguanta per enlloco Poc\elll oficialitzar el nom d'I
es Balears, que ara no Ji tenil1l. a nivell ele província, pero 
ensem una cosa. He consultat bastant material cartografic 
molt material historic per aj uelar a redactar als aItres po
ents l'exposició de motius. 

1 hem d'estar satisfets que les IlIes Balears, o Balears, o 
es Balears, el que li vulguin elir, tengui formes pro-pies i 
iferenciades en diferents llengües, que es digui de forma 
istinta en llatí, en frances, en italia, en alemany, en portu
ues, perque vol dir que dins aquests idiomes nosaltres hi 
em estat presents, que ens han tengut en compte, que han 
aviat els seus viatgers, els seus cartografs, etc., aquí, a tre
l11ar, i que, per tant, aquests idiomes han elaborat formes 
ropies de la denominació de les nostres ~lles. Si nos al tres 
~uí, a les Illes Balears, deim Liorna, i no Livorno, com 
iuen els italians, és perque hem tengut una relació historie a 
li hem donat una forma propia, i deim Sardenya i no deim 
lrdinia, per que? Perque nosaltres, el nostre idioma ha estat 
1 contacte amb aquesta realitat. 1 a nivell de les nostres illes, 
luestes altres denominacions, inclosa la castellana, quan 
utilitza el nostre nom dins un context no oficial, pero d 'un 
tre idioma, és logic, i aixo cau del seu propi pes, que si han 
; dir Baleares o han de dir Balearen Inseln com es digui en 
emany, -ho sap el Sr. Moll, pero jo no en sé-, o izes Balea
's, aixo és un guany pel nostre prapi territorio Nosaltres, 
;r tant, hem format part d'aquesta historia universal, i la 
Jstra denominació ha entrat dins els altres idiomes. 

És per aixo que varem donar suport a aquesta disposició 
ldicional, alla on s'establía que a part de l'ús oficial, es 

podrien també utilitzar altres denominacions, en aquest 
cas, en castella, que és la lIengua oficial de l'Estat. 

1 a part d'aixo, cree que ens hem de felicitar perque, 
per un moment, i encara que sigui per un tema que 
pugui pareixer menor, pero amb un alt valor simbolic, 
hem arribat a un consens encara que sigui només per 
donar-nos, definitivament, el nostre nom propi i oficial. 
Tant de bo, i així ho esper, en altres materies, la ponde
ració que crec que hi ha hagut, i la coHaboració que 
hem trabat entre tots els grups parlamentaris que for
men aquesta Cambra, es pogués ampliar en altres mate
ries, pero no voldria entrar en temes florentins. Moltes 
gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. MartÍnez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sra. Presidenta, Sras. y Sres. Diputados. Voy a ser 
muy breve, puesto que poco tengo que añadir aquí a las 
razones que se han dado justificando esta proposición de 
proposición de ley que se somete a la aprobación de la 
Cámara. 

Tengo que señalar únicamente que, si bien asumien
do en términos generales, las argumentaciones expuestas 
por los anteriores representantes de los grupos parla
mentarios, lo que realmente determina nuestra decisión 
de apoyar esta proposición es el hecho de tratar de 
concordar aquello en lo que no se estaba de acuerdo. No 
se estaba de acuerdo, realmente, en que el nombre ofi
cial de este archipiélago, las Islas Baleares, coincidiese 
con el que figura en el Estatuto de Autonomía. 

Desde el momento en el que la aprobación del nom
bre oficial se transforma en Illes Balears el consenso 
para la aprobación de esta propuesta ha sido total, y en 
este sentido, por lo tanto, nosotros la votaremos, y pon
go fin con ello a mí intervención. Muchas gracias. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Passarem a la votació 
conjunta del títol, articles, disposició addicional prime
ra, disposició addicional segona, disposició final i exposi
ció de motius del dictamen de la proposició de lIei j 

entenc que es pot donar aprovada per assentiment. Que
da, ido, aprovada per assentiment, i ara farem la votació 
d 'acord amb l'article 177.2 del Reglament, que indica 
que s'ha de fer votació pública per crida. 
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EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, entenem que el sentit de la votació per 
crida és per evitar que vagi a defensar aquesta proposició un 
diputat que hagués votat en contra, pero havent-hi unanimi
tat, entenem que es podria obviar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Estan d'acord tots els portaveus? 

(Dialeg inintel·ligibLe). 

EL SR. PRESIDENT: 

A pesar que hi hagi unanimita t per part de is portaveus, 
en f unció de les indicacions que fan els Jletrats a la Mesa, i 
per tenir la seguretat que no hem incorregut en cap defecte 
formal, passarem a la votació pública pe!" crida. 

El primer és el número deu. 

Sr. Moll, pot fer lectura, per favor, a partir del número 
deu? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. Gilet i Girart, Francesc. 

EL SR. GILET I GIRART: 

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 I BARBER: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

González i Ortea, José María. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Guasch i Ribas, Miquel. 

EL SR. GUASCH I RIBAS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Huguet i Rotger, Joan. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Huguet i Sintes, CristOfol. 

EL SR. HUGUET I SINTES: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Jaén i Palacios, Manuel. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Magaña i Alapont, Encarnació. 

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 1 FERRER: 

Sí. 

" 

¡. 
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EL SR. SECRETARI SEGON: 

Vidal i Burguera, Joana Aina. 

LA SRA. VIDAL I BURGUERA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Vidal i Juan, Cosme. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Alberola i MartÍnez, Carlota. 

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Alfonso i Villanueva, Josep Joan. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLA'\lJEV A: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Antich i Oliver, Francesc. 

EL SR. ANTICH I OLIVER: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Barceló i Martí, Joana Maria. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON (Josep Moll i Marques): 

CañeIlas i Fons, CarIes Felip. 

EL SR. CAÑELLAS I FONS (Carles): 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Castro i Gandasegui, Carmen. 

LA SRA. CASTRO 1 GANDASEGUI: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

CoIl i AI·les, LluÍs. 

EL SR. COLL I AL'LES: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Ferra i Capllonch, Joan. 

EL SR. FERRÁ I CAPLLONCH: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar. 

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Cañellas j F ons, Gabriel. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Morey i Ballester, Pere Joan. 

EL SR. MOREY I BALLESTER: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGO;-'¡: 

Soler i Cladera, CristOfol. 

EL SR. SOLER 1 CLADERA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Cava de Llano i Carrió, Maria Llulsa. 

LA SRA. CA V A DE LLANO 1 CARRIÓ: 

Sí. 

3245 



3246 DIARl DE SESSIONS I Nílffi.78 I 18 de maig del 1993 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Triay i Uopis, Joan Francesc. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARJ SEGON: 

Martínez de Dios, Jesús Guillermo. 

EL SR. MARTÍNEZ DE D IOS: 

Sí. 

EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Mol! ¡Marques, Josep. 

EL SR. MOLL I MAROUÉS: 

Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Havent obtingut la majoria absoluta queda. ido, aprovada 
la proposició de lIei per la qua l passa a denominar-se oficial
ment Illes Balea rs la provincia de BaJears. 

I aba os d 'aixecar la sess ió, indicar als mcmbres de la Junta 
de Portaveus. que derna. a les quatre i quart, tendra lIoe la 
reunió de Junta de Portaveus per tal que es pugui ¡Hust rar 
la presidencia per fer la proposta deis d iputats que aniran a 
defensar ]'esmentada proposició a Madrid, i se sotmetra 
aquesta proposta al pie, en comenc;ar el pIe a les quatre i 
mitjn. 

Grades, s'aixeca la sessió. 

l 

I 

j 
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