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1.- Jurament o promesa deIs nous diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, prec que s'asseguin als seus 
escons. Bon dia a tots, comen<;am aquesta sessió plenaria 
d'avui, i en primer Iloc correspon el jurament o promesa deis 
nous diputats. 

En primer Iloc es fara lectura de la fórmula de jurament 
o promesa, i llavors es cridaran els nous diputats que venguin 
a la tarima per jurar o prometre el seu carrec. 

Honorables Senyors, jurau o promete u per vostra consci
encia i pel vostre honor de complir fidelment les obligacions 
del carrec de Diputat del Parlament de les Illes Balears, amb 
Ileialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com 
a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Auto
nomia de les Illes Balears? 

Sr. Josep MarÍ i Prats. Vol dir si ho jura o si ho promet, 
per favor? 

EL SR. MARÍ 1 PRATS: 

Sí, jur. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. 

Sr. Joan Manuel Mascaró i Pons. 

EL SR. MASCARÓ 1 PONS: 

Sí, jur. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Joan Francesc Xavier Salas i Santos. 

EL SR. SALAS 1 SANTOS: 

Sí, promet. 

n.- ElecCÍó del Vicepresident Primer del Parlamento 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el jurament o promesa, correspon a aquest mo
ment el segon punt de l'ordre del dia, que és l'elecció del 
Vicepresident Primer del Parlament de les Illes Balears. 

D'acord amb l'article 37 del Reglament d'aquesta cambra, 
correspon als grups parlamentaris proposar noms de candi
dats a la Vicepresidencia Primera del Parlament de les Illes 
Balears. Sí, Sr. Huguet? 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President. Tal com voste ha anun
ciat, d'acord amb l'article 37 del Reglament, el nostre 
grup, PP-UM, presenta per al carrec de Vicepresident 
d'aquest parlament aPere Palau i Torres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Hi ha altre ... ? Sí, Sr. Sampol? 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. El Grup del PSM 1 EEM 
presenta el Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. PRESIDENT: 

No havent-hi més propostes, entenc que les presen
tades l'Hble Sr. Pere Palau i Torres, del Grup PP-UM; 
i l'Hble Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup PSM 1 EEM. 

La votació es fara escrivint un nom a la papereta, i 
per part del Sr. Secretari Segon es fara lectura del nom 
deIs diputats, els quals s'acostaran aquí, a la mesa, a 
dipositar dins l'urna la seva papereta. 

Sr. Moll. pot comen<;ar a fer lectura, per favor. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

Alberola i Martínez, Carlota. 

Alfonso i Villanueva, Josep Joan. 

Antich i Oliver, Francesc. 

Barceló i Martí, Joana Maria. 

CañeIlas i Fons, Caries Felip. 

Castro i Candasegui, Carme. 

Coll i Al·les, Uuís. 

Ferra i Capllonch, Joan. 

Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar. 

Gómez i Arbona, Antoni. 

Gomila i Barber, Joan Bosco. 

González i Ortea, José María 

Guasch i Ribas, Miquel. 
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Huguet i Rotger, Joan. 

Huguet i Sintes, CristOfol. 

Jaén Palacios, Manuel. 

Magaña i Alapont, Encarnació. 

MarÍ i Calbet, Antoni. 

MarÍ i Ferrer, Antoni. 

MarÍ i Prats, Josep. 

MarÍ i Serra, Joan. 

MarÍ i Tur, Joan. 

MartÍnez Polentinos, José Miguel. 

Mascaró i Pons, Joan Manel. 

Mesquida i Galmés, Andreu. 

Munar i Riutort, Maria Antonia. Absent. 

Obrador i Moratinos, Francesc. 

Orfila i Pons, Ramon. 

Palau i Torres, Pere. 

Pallicer i Pujol, Antoni. 

Pascual i Amorós, Miquel. 

Pascual i Ribot, Antoni. 

Peralta i Aparicio, Jaume. 

Planells i Costa, Francesc. 

Pons i Pons, Oamia. 

Pons i Villalonga, Antoni. 

Ribas de Reina, Joaquín. 

Riera i Bennassar, Andreu. 

Riera i Madurell, Maria Teresa. 

Rus i Jaume, Lloren~. 

Salas i Santos, Francesc Xavier. 

Salom i Coll, Maria. 

Sampol i Mas, Pere. 

Sansó i Servera, Antoni. 

Tejero Isla, Javier. 

Tur i Ferrer, Víctor. 

Tur i Torres, Vicent. 

Vadell i Ferrer, Maria Antonia. 

Valenciano i López, ValentÍ. 

Verger i PocovÍ, Joan. 

Vidal i Bibiloni, Guillem. 

Vidal i Burguera, Joana Aina. 

Vidal i Joan, Cosme. 

Cañellas i F ons, Gabriel. 

Morey i Ballester, Pere Joan. 

Soler i Cladera, CristOfol. 

Triay i Llopis, Joan Francesc. 

MartÍnez de Dios, Jesús Guillermo. 

Moll i Marques, Josep. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Moll. Acabada la votació, procedirem a 
l' escru tini. 

Blanc. 

Blanc. 

Blanc. 

Blanc. 

Ramon Orfila i Pons. 

Pere Palau i Torres. 

Pere Palau. 

Blanc. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 
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Pere Palau. 

Blanc. 

Blanc. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Blanc. 

Ramon Orfila. 

Pere Palau. 

Blanc. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Blanc. 

Pere Palau. 

Blanc. 

Blanc. 

Pere Palau. 

Ramon Orfila. 

Blanc. 

Blanc. 

Pere Palau. 

Blanc. 

Blanc. 

Ramon Orfila. 

Ramon Orfila. 

Pere Palau. 
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Blanc. 

Blanc. 

Pere Palau. 

Ramon Orfila. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Blanc. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Blanc. 

Blanc. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Blanc. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

Pere Palau. 

El resultat de la votació ha estat el següent: 30 vots 
a favor de l'Hble Sr. Pere Palau i Torres, 6 vots a favor 
de l'Hble. Sr. Ramon Orfila i Pons, i 22 vots en blanco 
En conseqüencia ha resultat elegit vicepresident primer 
del Parlament l'Hble. Sr. Pere Palau i Torres, al qual 
prec ... 

(Aplaudiments) 

. .. al qual prec que prenguí possessió del seu escó a la 
mesa. 

lII.- Debat i dictamen de la Comissió d'Assumptes 
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 
1410/93, relatiu al Consell Consultiu. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam en conseqüencía al tercer punt de l'ordre 
del día, que és el debat del dictamen de la Comissió 
d' Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei 
número 1410, relatiu al Consell Consultiu. 

Al títol del Projecte de llei i a l'artic1e primer no s'hi 
mantenen esmenes; en conseqüencia procedeix sotmetre-
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los directament a votació. passam, ido, a votar conjuntament 
el tÍtol del dictamen i l'article primer. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Al 'article segon s'hi mantenen c1iver es es m enes. La 1857 
del Grup Parlamentad PSM 1 EEM, de modificc:1.ció de l'a
partat segon; i la 1979, del Gmp Parlamentari SOCIAUST A. 
Per fer la defensa d aquestes e menes té la paraula en primer 
lloc pel Grup PSM 1 EEM el diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La 
Sentencia del Tribunal Constitucional de dia 26 de novembre 
de l'any 1992 va reconeixer les competencies de les comuni
tats autonomes per crear els propis organs consultius, que 
podran emetre dictamens que substitueixin els dictamens del 
Consell d'Estat. Pero aquesta sentencia no deixa a l'arbitrari
etat de les comunitats autonomes les característiques d'a
quests organs consultius, sinó que la propia sentencia les 
imposa a imatge del Consell d'Estat. Així a la pagina 39 és 
taxativa. Diu lino sólo hay que reconocer las compelencias de 
las comunidades autónomas para crear, en virtud de sus po
testades de autoorganización, órganos consultivos propios de 
las mismas características, y con idénticas o semejantes funci
ones a las del Consejo de Estado". 

1 quines són aquestes característiques? La mateixa sen
tencia les indica a la pagina 37: "El Consejo de Estado se ha 
venido configurando históricamente como órgano consultivo 
de las administraciones públicas. El hecho de que no forme 
parte de la administración activa, su autonomía orgánica y 
funcional, garantía de objetividad e independencia". És a dir, 
que segons la sentencia podem crear un organ consultiu 
pro pi, els dictamens del qual substituiran els dictamens pre
ceptius del Consell d 'Estat, pero sempre que es compleixin 
les garanties d'objectivitat i independencia, garanties que 
segons el Tribunal Constitucional les dóna l'autonomia orga
nica i funciona!. Ho reconeix el mateix article 2, apartat 2, 
del projecte d~ llei, quan diu que el Consell Consultiu exerci
ra les seves funcions amb autonomia organica i funcional 
per garantir-ne 1 'objectivitat i la independencia; pero no 
estableix els mecanismes que facin possible l'autonomia or
ganica i funcional, mecanismes que el nostre grup -el Grup 
Parlamentari del PSM I EEM, introduim en la nostra esme
na: el Consell Consultiu elaborara l'avantprjecte del seu 
pressupost, que figurara com una secció dins deIs pressuposts 
generals de la Comunitat Autonoma. 

Si no és així, si el Consell Consultiu no disposa de pres
supost propi, únicament controlat i aprovat pel Parlament, 
quina autonomia tendra? Quina garantia d'independencia 
tendra si els membres del Consell Consu1tiu han de sol, licitar 

permís al Govern per usar, per exemple, un despatx, 
per comprar un folí, per usar el telefon o per adquirir 
la imprescindible bibliografia? Quina independencia ten
dra si esta a merce del Govern per realitzar qualsevol 
despesa? 1 aquesta interpretació nostra no és una inter
pretació subjectiva, sinó que és un mandat del Tribunal 
Constitucional. Recordin la cita "El hecho de que no 
forme parte de la administración activa". Es refereix no 
només als membres del Consell Consultiu, que no poden 
formar part de l'administració activa -i aixo és un tema 
del qual més envant en parlarem- sinó que fins i tot el 
seu funcionament ha de ser independent de l'administra
ció. 1 aquesta condició només es pot complir amb una 
secció pressupostaria propia aprovada pel Parlamento 
En cas contrari, cream una figura que en cap moment 
no podra substituir el Consell d 'Estat, i sempre penjara 
sobre el nostre consell consultiu l'amena~a que prosperi 
qualsevol recurs basat en la manca de dictamen emes 
amb garantía d'objectivitat i d'independencia. 

1 ho adverteix clarament el Tribunal Constitucional, 
dient "en donde o en tanto semejantes órganos consulti
vos autonómicos, dotados de las características de orga
nización y funcionamiento que aseguren su independen
cia, objetividad y rigurosa calificación técnica no existan, 
es decir en aquellas comunidades autónomas que no 
cuenten con esta especialidad derivada de su organiza
ción propia, exigen mantener la intervención preceptiva 
del Consejo de Estado. És a dir, que si no oferim garan
ties que els nostres dictamens compleixin aquesta neces
saria independencia, objectivitat, i rigorosa qualificació 
tecnica, que només dóna l'autonomia organica i funcio
nal, els nostres dictamens no seran valids, no podran 
substituir els dictamens preceptius del Consell d'Estat. 
1 seria una vertadera humiliació que per fer un mal ús 
d'una sentencia profundament autonomista, creassem 
un consell consultiu situat baix el control directe del 
Govern, i per aixo quedas desqualificat el nostre parla
mento 

Sincerament, no creim que si el cas arriba mitjan~ant 
recurs al Tribunal Constitucional, aquest permeti que el 
superior organ consultiu de la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears estigui situat al soterrani de Presidencia 
del Govern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr. Sampo!. Per defensar l'esmena del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr. 
Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Aquesta llei 
del Consell Consultiu de les Illes Balears és una llei 
farcida de falsedats. Normalment les Beis als seus pri
mers articles solen establir els principis, i als articles 
següents els solen desenvolupar. Aquí, en aquesta !lei és 
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al contrari: es fixen uns principis i als articles següents es 
desenrotlla tot el contrario És una llei absolutament hipócrita. 
Diu l'article primer que el Consell Consultiu de les Illes 
Balears és el superior órgan consultiu de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears; peró el Parlament de les Illes Bale
ars, que forma part -supós- de les institucions de la Comuni
tat Autónoma, no hi té accés 

Diu l'article segon a l'apartat primer que a l'exercici de 
les seves funcions el Consell Consultiu vetllara per l'obser
van~a de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la resta de 
l'ordenament jurídic; peró ni els recursos d'inconstitucioi
naJitat que pugui plan tejar el Parlament hi tenen accés, per 
tant no es podra dictaminar sobre l'observan~a ni de la 
Constitució ni de I'Estatut. Les proposicions de llei que logi
cament surten del grups parlamentaris o dels consells insulars 
tampoc no tenen accés al dictamen del Consell Consultiu. 
Per tant, aquest tampoc no podrei dictaminar sobre I'obser
van~a de la Constitució, de l'Estatut i de la resta de l'orde
nament jurídico Les reformes d'Estatut d'Autonomia que 
surtin d'aquest parlament, deIs grups parlamentaris, tampoc 
no tenen dret al dictamen del Consell Consultiu; per tant 
aquest tampoc no podnl dictaminar sobre si observen la 
Constitució i l'Estatut. 

Pero l'apartat segon de l'article 2 encara és un exemple 
més clar d'hipocresia i de falsedat, estant com esta perfecta
ment redactat. "El Consell Consultiu exercira les seves funci
ons amb autonomia organica i funcional per garantir-ne 
l'objectivitat i la independencia". 1 tots els articles següents 
serveixen per assegurar que el Consell Consultiu no tengui ni 
autonomia organica ni autonomia funcional; i com a conse
qüencia hem de concloure que no esta garantida en absolut 
la seva objectivitat i independencia. Un deIs exemples, no 
l'únic, pero un deIs elements que conformen l'autonomia 
organica i funcional d'un organ és la seva capacitat per 
proposar el seu pressupost i per disposar de la des pesa pre
vista al pressupost. 1 aquest és el sentit de l'esmena que 
nosaltres defensam, i que es correspon també amb l'esmena 
que ha defensat el portaveu del Grup Parlamentari PSM 1 
EEM: que el Parlament proposi el seu pressupost, que sigui 
incorporat al projecte que s'envia al Parlament, i que disposi 
de I'acció pressupostaria propia. Per tant, capacitat de pro
posta de pressupost, i capacitat de disposar de la despesa 
prevista. Aquest són els elements que aquí hi voldríem 
incorporar.Pero realment aixo és difícil que prosperi, tal 
com hem vist que s'han desenvolupat -llastimosament- els 
treballs de ponencia i comissió, perque aquest projecte, a 
més d'aquestes declaracions generiques que res ten en a veure 
amb el seu desplegament posterior, té per objecte precisa
ment que la independencia del Consell Consultiu sigui una 
absoluta ficció, i assegurar per tant la seva subordinació al 
Govern. Moltes gracies, senyores i senyors diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gd.cies, Sr. Triay. Grups que vulguin intervenir en torn 
a favor o en contra? Pel Grup MIXT té la paraula el Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Efectiva
ment el problema del projecte de llei remes pel Govern 
a aquest parlament, i que no s'ha corregit en ponencia 
i en comissió, és la manca d'objectivitat i d'independen
cia del Consell Consultiu emanat d'aquest projecte de 
llei. Aposta donarem suport, el Sr. Vidal i el que parla, 
a aquestes dues esmenes, en el sentit que el Consen 
Consultiu ha de tenir una secció propia dins el projecte 
de pressuposts, per garantir precisament la seva inde
pendencia i la seva objectivitat. En concret, si anam al 
Consen Consultiu de la Generalitat de Catalunya, té una 
secció, que és la secció 15, deIs pressuposts de la Gene
raJitat; si anam al Consen Consultiu de Canaries, també 
té una secció pressupostaria, que és la 02, deIs pressu
posts generals de la Comunitat Autónoma de Canaries. 

Per tant donarem suport a aquestes esmenes, igual
ment a les del PSM I EEM. Altra cosa és el que ens 
trobarem en l'article 3, que és el tema de la solució que 
es dóna amb altres es menes respecte a la composició 
d'aquests consell consultiu, que si bé milloren la inde
pendencia i l'objectivitat a la pro posta presentada pel 
Govern, sí tenen un problema, que és el problema del 
costo Pero d'aixo en parlarem a les altres esmenes. 

1 per acabar, he de reconeixer que en aguest article 
2 s'ha acceptat una esmena del Grup Parlamentari 
MIXT que coincideix amb una altra del Grup Parlamen
tari 'SOCIALISTA, per la qual es diu que els assumptes 
ja dictaminats pel Consell Consultiu no podran ser re
mesos per informe a cap altre organ o organisme de la 
Comunitat Autonoma. Així i tot, encara aguest article 
queda coix respecte a objectivitat i independencia, i 
aposta a l'article ens abstendrem. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Las dos 
enmiendas gue se someten a la consideración de la cá
mara como modificaciones del proyecto de ley presenta
do por el Gobierno sobre el Consejo Consultivo son 
muy concretas y específicas, pero los portavoces de los 
respectivos grupos parlamentarios han aprovechado a 
ocasión para hacer una serie de referencias de carácter 
general sobre todo el proyecto de ley que inciden fun
damentalmente en otras enmiendas que más tarde ten
dremos ocasión de debatir. 

En relación con la del Grupo Parlamentario PSM I 
EEM hay que señalar que toda esa referencia que hace 
a la Sentencia 2414/91 del Tribunal Constitucional es 
una pura actuación voluntarista de interpretarla en el 
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sentido que corresponde a su postura nacionalista, pero cuyo 
verdadero sentido no corresponde en absoluto, el contenido 
de la sentencia, lo que determina y señala, a ese propósito. 
Pero, en fin, me imagino que ya posteriormente tendremos 
ocasión de incidir en esto, porque será reiterativo segura
mente en su argumentación. 

En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parla
mentario SOCIALISTA, cuyo portavoz la califica de hipócri
ta, pues hay que señalar que, a pesar de que la leyes bien 
escueta en su articulado, en ponencia fundamentalmente se 
han introducido once modificaciones a su texto, creo que en 
asuntos puntuales, necesarios, convenientes, y que partían de 
una consideración objetiva a lo que debía de ser este proyec
to de Consejo Consultivo. No era así en cuanto a aquellas 
otras cuestiones que planteadas en las enmiendas pretenden 
modificar los criterios que han informado la redacción del 
proyecto de ley. Y en este sentido hay que señalar que estas 
dos enmiendas pretenden crear una sección propia en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma para dentro de 
otras enmiendas que tienen presentadas y que más tarde 
debatiremos, facultar al Consejo Consultivo para que redacte, 
para que estudie y proponga su modelo de presupuesto. 

Pues bien, no hay ninguna exigencia legal de que esto sea 
así. Y vaya hacer varias citas al respecto. En primer lugar, 
la nueva Ley de régimen jurídico de la administración del 
Estado y del procedimiento administrativo común en su 
artículo 11, apartado número 2, c) habla de que la creación 
de todo órgano, facultad en este caso de la Comunidad Au
tónoma, tenga las previsiones económicas para su entrada en 
vigor y funcionamiento, sin más. ¿Por qué es esto así? Pues 
es así porque es esta nueva Ley de procedimiento adminis
trativo y de régimen jurídico modifica la estructura anterior 
legislativa a este respecto, puesto que la antigua ley de pro
cedimiento administrativo y la Ley de régimen jurídico en 
la parte que no ha sido derogada, concretamente en el artí
culo 3, establecía la posibilidad -me refiero a la Ley de pro
cedimiento administrativo- de la creación de todo órgano por 
la administración del Estado -que en aquel momento el esta
do era unitario y tenía una administración centralizada, y 
por lo tanto fuera de la administración local o de las diputa
ciones provinciales, toda esta ley estaba fundada y motivada 
en ese sentido- posibilitaba la creación de todos aquellos 
elementos que a través de la Ley de presupuesto una ley 
especial pudieran dotar económicamente cualquier órgano, 
o los órganos que se creasen. 

Pero por otra parte también tengo que darles memoria de 
que la propia Ley de finanzas de la Comunidad Autónoma, 
en su artículo 29, faculta a esta Conselleria de Hacienda a 
crear la estructura presupuestaria, y dentro de ella articular 
los gastos clasificándolos en razón de su carácter orgánico, 
funcional, económico, por programas. Por lo tanto, la pre
tensión de estas dos enmiendas es exagerada, se inscribe en 
una pretensión que no conecta con el proyecto del Gobierno, 
y por lo tanto no se puede apoyar la creación de una sección 
presupuestaria para dotarla, si bien -como veremos más 

tarde- ésta está perfectamente prevista en el proyecto de 
ley. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Hi ha peticions d'in
tervenció en replica? Sí, Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Molt breument, Sr. President, perque les a¡'¡usions 
han estat curtes. Simplement nosaltres no interpretam la 
sentencia amb un voluntarisme nacionalista. Hem quali
ficat aquesta sentencia d'autonomista per quant, en 
contra deIs criteris de l'advocat d'Estat, ha reconegut a 
les comunitats autonomes el dret, la potestat, en l'exerci
ci de l'autoorganització propia, de crear els propis or
gans consultius, els consells consultius. Per tant és una 
sentencia que nosaltres dei m autonomista. Aixo ja és 
voluntarisme nacionalista? Fins a aquest extrem arribam 
a aquesta cambra. 

El tema que ens ocupa, pero, és si es pot tenir auto
nomia organica i funcional depenent pressupostaria
ment del Govern, o d'una altra secció pressupostaria, o 
d'una determinada conselleria. Al nostre entendre no, i 
al nostre entendre no es compleix la Sentencia del Tri
bunal Constitucional quan diu "el hecho de que no for
me parte de la administración activa, su autonomía 
orgánica y funcional, garantía de objetividad e indepen
dencia". És a dir, que allo que dóna garanties d'objecti
vitat i d'independencia és l'autonomia organica i funci
onal. Aquest Consell Consultiu sense pressupost propi, 
sense una secció pressupostaria, no té autonomia or
ganica i funcional. I l'esmena que més endavant es va 
introduir, pens que és a l'article 9, l'esmena transaccio
nal que va introduir el Partit Popular, com veurem en 
discutir l'article 9 no resol, ni de molt, aquest problema; 
al contrari, encara fa el Consell Consultiu més depen
dent del Govern. Pero a aixo ja hi arribarem. Gracies. 

EL SR .. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. El Sr. Triay té la paraula. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Realment aquest parlament 
pot fer una llei creant un organ consultiu que no tengui 
independencia organica i funcional? Naturalment que 
sí, ciar que ha pot fer. El que passa és que aquest 
organ consultiu o Consell Consultiu, només els seus 
dictamens podran suplir els dictamens del Consell d 'Es
tat, segons la sentencia del Tribunal Constitucional. si 
compleix aquests requisits. Per tant aquest parlament pot 
fer el bunyol que vulgui. L'únic que passa és que pot no 
servir per alló perque es crea, que és per fer els dicta
mens preceptius als reglaments generals que desenvolu
pin les lleis. 1 entre aquestes qualitats que ha de tenir el 
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Consell Consultiu segons el Tribunal Constitucional, una 
d'elles és la independencia, com a conseqüencia de l'autono
mia organica i funcional. I amb aquest sentit dic jo que és 
hipocrita l'article 2, no la nostra esmena, l'article 2 apartat 
2 especialment, quan diu que el Consell exercira les se ves 
funcions amb autonomia organica i funcional per garantir-n e 
l'objectivitat i la independencia, que és una frase copiada de 
la sentencia del Tribunal Constitucional; i a continuació tota 
la resta d'articles garanteixen la dependencia organica i 
funcional, i per tant impedeixen la independencia de criteri 
i l'objectivitat. 

1 aquí no hem sentit cap argument més. Realment l'ab
sencia d'arguments és el que caracteritza el paper deIs dipu
tats i ponents conservadors en aquesta llei. Des de la ponen
cia, ja ho hem observat, que davant les ordres rebudes del 
Govern, un exemple clar de subjecció dellegislatiu a l'execu
tiu, quan encara ressonen les gran s frases de la campanya 
electoral que un deIs mals d 'Espanya era precisament, és, 
que el legislatiu -clar, el legislatiu de Madrid, no el d'aquí
esta sotmes a l'executiu; aquí tenim un exemple més quan 
els ponents del Grup Popular, realment conven<;uts que no 
tenien arguments, ens deien que aquestes són les ordres i que 
no podien canviar res més. I aixo és la trista realitat d'aques
ta llei, una llei que té ordres peró que no té racionalitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Més intervencions? Contrareplica, el 
Sr. Martínez de Dios té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

El Grupo Parlamentario PSM I EEM apoya su enmienda, 
que por otra parte es muy concreta, en referencia a la crea
ción de una sección, en una interpretación completamente 
parcial de la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribu
nal Constitucional habla de independencia orgánica y fun
cional, yeso está garantizado en el artículo 2 del proyecto 
de ley. Usted quiere hacer depender esa dependencia orgáni
ca y funcional con una cuestión económica que para nada 
entra en la sentencia. La sentencia dice muchas más cosas 
que independencia orgánica y funcional. Usted utiliza frag
mentariamente aquellas partes de la sentencia que le favore
cen en la argumentación para oponerse a este proyecto de 
ley . 

En cuanto al Grupo Parlamentario SOCIALISTA, mire 
usted, Sr. Triay, yo creo que usted no tiene argumentos lógi
cos para apoyar esta enmienda, porque es una cuestión pu
ramente técnica, de determinar que los gastos vayan a una 
sección o vayan arbitrados de otra manera. Pero aprovechan
do lo que ya hemos siempre dicho en esta cámara, de que el 
Pisuerga pasa por Valladolid, pues esta cuestión de la en
mienda al artículo segundo la aprovecha para hacer una 
serie de descalificaciones, de juicio de valor e interpretacio
nes de las conductas de los ponentes que parten de su propio 
criterio y de su propia imaginación, pero que no tienen fun
damento en la realidad. El artículo 2 es perfectamente claro 

y específico, y usted sabe que en el punto tercero se 
corrigió para evitar una cuestión que sí podía ser con
flictiva. Y en ese sentido la ponencia aceptó todas aque
llas modificaciones que siendo lógicas no afectasen a los 
criterios que informan este proyecto de ley, que son su 
economía y sencillez en su constitución. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Acabat el debat, 
passarem a la votació; i votarem en primer lloc l'esmena 
1857, del Grup PSM I EEM. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 1857. 

Passam a la votació de l'esmena 1879, del Grup SO
CIALISTA. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

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

28 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 1879. 

Passarem a la votació de l'article segon tal com ve en 
text del dictamen de la Comissió. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, 
poden seure. 

31 vots a favor, cap en contra, 28 abstencions. Queda 
aprovat l'article segon. 

A l'article tercer no s'hi mantenen esmenes, en con
seqüencia procedeix sotmetre'l directament a votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor del text 
de l'article tercer, es volen posar drets, per favor? Gd.
cies, poden seure. 
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Queda aprovat per unanimitat. 

A l'article quart s'hi manten en les esmenes següents: 
1859, del Grup PSM 1 EEM, de modificació de la totalitat de 
1 'artic\e quart; 1882, de modificació de 1 'apartat primer; 
1883, de modificació de l'apartat segon; 1884, de modificació 
de l'apartat tercer; i 1885, de modificació de l'apartat quart; 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Per defensar l'esmena del Grup Parlamentari PSM 1 
EEM ... Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Per qüestió d 'ordre, Sr. President. El Grup Parlamentari 
MIXT manté es menes a aquest article quart, concretament la 
1837 i 1838. 

EL SR. PRESIDENT: 

Exacte, Sr. Vida!. El Grup Parlamentari MIXT manté les 
esmenes 1837, de modificació de l'apartat 2; i 1838, d'addició 
d 'un nou apartat. 

Comen~arem, ido, pel tom de defensa de les esmenes del 
Grup Parlamentari MIXT, i té la paraula per l'esmentat grup 
el diputat Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Mantenim 
aquestes esmenes a l'article quart del Projecte de llei de Con
sell Consultiu de Balears perque nosaltres estimam que les 
coses, encara que es facin dins un marc completament legal, 
sempre poden ser millorables -de fet ho són- i mai caurem 
en la confusió de el que és legal i el que és just, perque 
moltes vegades es pot tenir una opinió o una seguretat que 
s'actua legalment, pero pot ser molt més just si es tenen en 
compte algunes modificacions, com és el nostre caso Perque 
nosaltres, malgrat la nostra postura crítica d'oposició, com 
ha expressat molt bé en l'anterior intervenció el meu com
pany Sr. Pascual, nosaltres volem que aquest projecte de llei 
vagi endavant; pero creim -i no repetiré el que han dit els 
portaveus que m'han precedit en l'ús de la paraula- que en 
l'exposició de motius del projecte de llei es diu clarament al 
final que <:;n relació a l'exercici de les competencies de la 
comunitat respectiva, adomat amb les característiques d'ob
jectivitat, competencia, i sobretot independencia de l'admi
nistració, que la doctrina i la jurisprudencia exigeixen. 

Per tant, en vista d'aixo, i comparant amb els projectes, 
o millor dit amb les lleis ja en vigor d 'altres comunitats au
tonomes respecte als seus consells consultius, nosaltres hem 
cregut que en aquest artic\e quart hi ha dues coses -bé, n'hi 
haura més segurament, pero que nosaltres hem vist- que 
s'haurien de millorar. En primer lloc, i comen~aré per la 
1838, perque crec que és la que explica la 1837, i no al re
vés, amb la nostra esmena 1838 proposam una addició d'un 
nou apartat a l'article quart, i no és altre que aquest apartat 

preveu que el president del Consell Consultiu sigui elegit 
d'entre els seus membres, no designat pel Consell de 
Govem, sinó elegit d'entre els seus membres per majoria 
absoluta i mitjan~ant votació secreta, proposant el seu 
nomenament al president de la Comunitat Autonoma. 
Així, d' aquesta manera, figura a la Llei del Consell 
Consultiu de la Comunitat Canaria, i creim que és mi
llorar el títol segon, que fa referencia a la composició, 
concretament amb aquest article 4 del ConseU Consultiu, 
derivant precisament d'aquesta esmena que fa referencia 
a l'elecció de president, logicament demanam una mo
dificació del punt 2 d'aquest mateix article, ja que no 
tendria sentit que parlas que el president, el secretari i 
els vocals seran nomenats per decret del Consell de 
Govern de la Comunitat Autonoma, i per tant proposam 
la modificació que es llevi el que fa referencia al presi
dent, i que siguin els secretaris i els vocals els nomenats 
per decret del Consell de Govem de la Comunitat Auto
noma. 

Creim que aquestes pro postes nostres, aquestes es
menes, de modificació una, i d'addició l'altra, milloren 
i sobretot fan que, mantenint la legalitat -que ningú dis
cuteix- d'aquest projecte de llei, sigui més just, més 
d'acord amb l'esperit d'aquest projecte de llei de Consell 
Consultiu, i sobretot més d'acord amb el que diu el 
Tribunal Constitucional que, per no fer-me repetitiu, i 
ja ho han remarcat els altres portaveus, del que es tracta 
és -tom a dir- dins la legalitat, pero garantir sobretot 
l'objectivitat, la competencia i sobretot la independencia 
respecte de l'administració per part del Consell Consul
tiu de les Illes Balears. Moltes gracies. 

(El Vicepresident Primer substitueix el President en la 
direcóó del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!' Per defensar l'esmena 1859/93, del 
PSM 1 EEM, té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Proposam 
la substitució de la totalitat de 1 'article 4 per tres motius 
fonamentals. El primer és que en el dictamen de la 
comissió, en el punt 1, parla que els membres del Con
seU Consultiu seran designats amb caracter honorífico 
Nosaltres hem mirat el que vol dir un poc aquesta pa
raula, que vol dir honorar, i en el diccionari hem trobat 
que vol dir honrar, premiar, condecorar, alabar, lIoar, 
exaltar, dignificar. Com que per a nosaltres cap d'aquests 
sinonims respon al que ha de ser la compensació que 
han de tenir els membres del Consell Consultiu, la pri
mera proposta és suprimir aquest terme, aquest caracter 
honorífic del projecte, perque difícilment trobarem 
juristes de reconegut prestigi, amb més de deu anys 
d'exercici professional -com diu l'article 4.2- que a més, 
segons l'article 5.3, quedaran obligats a assistir normal-
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ment a les reunions, afer estudis, ponencies i treballs propis 
del seu carrec, que a més s'hauran de reunir com a mínim 
després de cada reunió de les tres comissions insulars d'urba
nisme; i tota aquesta, totes aquestes reunions, aquesta tasca 
important simplement la facin per honra, per premi, per 
condecoració, per alaban~a, per lloan~a, per exaltació o per 
la dignificació que pugui comportar el seu nomenament. Si 
el Govern ho aconsegueix, haurem trobat una nova repre
sentació de voluntariat social digna de tenir en compte. 

El segon punt és quant al nomenament. El projecte esta
bleix que els set membres seran nomenats per decret del 
Consell de Govern. Aquí tampoc no compartim la primera 
esmena del Grup Parlamentari MIXT. La nostra esmena és 
més plural i representativa de la realitat institucional de les 
Illes Balears. Per comen~ar, la nostra pro posta de Consell 
Consultiu esta formada per cinc membres en lloc de seto 
Coneixem les dificultats pressupostaries de la nostra comu
nitat, i cinc membres poden ser suficients si tenen la capa
citat tecnica que el carrec requereix. Són uns nomenaments 
de la següent forma: un designat pel Consell de Govern, un 
altre membre designat pel Parlament de les Illes Balears, el 
gran absent d'aquest projecte de llei, que pareix condemnat 
a no poder fer ús del Consell Consultiu, un nomenament 
que, com els altres tres que reservam a cadascun deIs tres 
consells insulars, requereix el consens de les forces políti
ques, ja que la designació es produeix per votació per majo
ria de les tres cinquenes parts deIs diputats o membres del 
plenari de cada corporació insular. Aquí també nosaltres 
apeJ.lam al programa electoral del Partit Popular, que ha 
guanyat a les Illes Balears, i que prometia que a les distintes 
institucions de l'Estat es reconeixeria la pluralitat, es donaria 
accés a les minories. Per tant, ara en tenim l'ocasió. 

Finalment, l'apartat 3 de l'article 4 del dictamen és cla
rament contrari a la sentencia del Tribunal Constitucional, 
quan preveu que el secretari i un altre vocal poden ser funci
onaris. Aquesta clausula atempta contra la garantia d'objecti
vitat i independencia. Recordam una altra vegada la senten
cia del Tribunal Constitucional: "el hecho que no forme parte 
de la administración activa, su autonomía orgánica y funcio
nal, garantía de objetividad e independencia"; i aquesta de
pendencia de l'administració pot anuHar els dictamen s eme
sos en base a la mateixa sentencia quan diu, a la pagina 38, 
"la intervención preceptiva de un órgano consultivo de las 
características del Consejo de Estado, sea o no vinculante, 
supone en determinados casos una importantísima garantía 
del interés general y de la legalidad objetiva, y a consecuencia 
de ello, de los derechos y legítimos intereses de quienes son 
parte de un determinado procedimiento administrativo". 

Senyores i senyors diputats, el fet que dos membres del 
Consell Consultiu siguin funcionaris de l'administració activa 
no garanteix la legalitat objectiva ni els drets i legítims inte
ressos deIs que formam part d'un procés administratiu i 
pugui, o puguem, un moment donat no admetre que el Con
sell Consultiu de les Illes Balears no ofereix garanties d'inte
res general. En definitiva, pareix que la idea que té el Go
vern amb aquest article 4 per al Consell Consultiu no és 

d'atribuir-li la seriositat i les garanties exigibles al supe
rior órgan consultiu de la Comunitat Autónoma, sinó 
que amb cinc juristes honorífics, que simplement assisti
ran per l'honor que els comporta, més dos funcionaris 
que realment faran la feina, funcionaris nomenats pel 
mateix Consell de Govern, tendrem més que un superi
or órgan en garantia deis interessos generals, un órgan 
dócil amb ['única funció de posar el segell de conforme 
quan existeixi un preceptiu legal. 

Senyores i senyors, així construlm l'entramat insti
tucional de la nostra comunitat autónoma: malament. 

(El President repren la direcció del debat) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampol. Per defensar les esmenes 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr. 
Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La Comu
nitat Autónoma de les Illes Balears no esta obligada a 
crear un consell consultiu. Li convé crear-lo precisament 
per no haver de dependre deIs dictamens del Consell 
d'Estat; peró aixó només sera així, com diu la ja tan 
repetida sentencia del Tribunal Constitucional, si es 
donen unes determinades condicions. El Consell d'Estat 
continua obert a les peticions de dictamen que li facin 
les institucions de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears. Per tant, no hi ha cap buit de tipus institucional 
si la Comunitat Autónoma no vol complir aquestes 
condicions. 1 aquestes condicions són les tan repetid es de 
qualificació tecnica rigorosa, autonomia organica i fun
cional per garantir objectivitat i independencia. Han 
d'estar -diu la sentencia a un altre paragraf, dotats de 
les característiques d'organització i funcionament que 
assegurin la seva independencia, objectivitat i rigorosa 
qualificació tecnica. 

A partir d'aquest punt, si continuam amb la llei, 
deixau tota esperan~a, perque mai aquests dictamen s 
que pugui fer aquest consell consultiu d'acord amb 
aquesta llei podran substituir els dictamens del Consell 
d'Estat, perque no compleix cap de les condicions que 
la sentencia considera ineludibles per fer aquesta substi
tu ció competencial. És un órgan subordinat, format per 
membres compatibles, tant per a l'exercici privat de la 
professió com per a la funció pública tres d'ells -el 
president, el secretari i un altre-, membres compatibles 
que en el cas de la funció pública tenen duplicitat de 
funcions, perque estan a la vegada en actiu i són mem
bres del Consell Consultiu, que s'elegeixen sense partici
pació ni del Parlament ni deIs consells insulars, i per 
tant sense cap quórum especial que realment garanteixi 
un consens institucional a la seva selecció, que ni pro
posen ni disposen del seu pressupost, ni elegeixen el seu 
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president, ni estan remunerats, ni tenen garantida la immobi
litat. 

Precisament per donar solució a aquestes qüestions pre
sentam un conjunt d'esmenes a cadascun deIs apartats, que 
donarien al Consell Consultiu totes aquestes característiques 
que no té. En primer lloc el secretari no pot ser membre del 
propi Consell Consultiu; és com si a un ajuntament volgués
sim que el secretari fos membre de la corporació, i a la vega
da votés als plens i a les comissions de Govern, no tan soIs 
parlas, tingués veu, sinó que arnés votés; i aquest és el cas, 
realment singular, d'aquest consell consultiu. VoldrÍem que 
a la designació deIs membres del Consell Consultiu hi parti
cipas el Govern, el Parlament de les IIles Balears i cadascun 
deis tres consells insulars; amb quorums especials de tres 
cinquenes parts, per exemple. 

Els conservadors, que s'omplen la boca del paper institu
cional que han de tenir els consells insulars, tenen avui una 
altra magnífica ocasió, votant en contra d'aquesta esmena, 
d'empeguir-se del tot tornant rebutjar la possibilitat d'omplir 
de contingut, no tan soIs competencial sinó institucional, els 
consells insulars amb una qüestió de tanta imporü'mcia. És 
un bon present que li fan al president de la Comunitat Au
tonoma els insularistes conservadors. Ho faci voste, Sr. Ca
ñellas, voste que hi entén més, nosaltres no ens hi mescla
remo Quanta verborrea electoral sense contingut, quan hem 
sentít tan tes vegades el gran pecat que determinades designa
cions es fan per l'executiu i no pellegislatiu, que ellegislatiu 
no té la dignificació que li correspon. Pero, tancat el paren
tesi electoral, com deia Fray Luís de León II como decíamos 
ayer ... 11, aquÍ no ha passat res, i aquÍ com sempre per part 
del Govern el Parlament és un noningú. 

El secretari ha de ser proposat pel propi Consell Consul
tiu, forma part de 1 'autonomia organica i funcional. Incom
patibilitats, lagarto, lagarto! toquin fusta, sen yo res i senyors 
diputats; idea diabolica per la qual s'han de prevenir, no 
sigui que els pugui passar qualque cosa. Pero realment vos tes 
estaran d'acord amb jo: com poden ser incompatibles els 
membres d 'un consell consultiu, si aquí no és incompatible 
ningú. Si no són incompatibles els membres del Govern, per 
que ha han de ser els membres del Consell Consultiu? Ha 
haurien de ser, clar que ho haurien de ser, per assegurar 
precisament la seva independencia de l'exercici privat i de la 
funció pública, que logicament esta sotmesa a dependencia 
jerarquica. Pero, clar, també hi hauria d'haver altres incom
patibilitats, encara que aquesta no sigui la llei d'avui. 

Per tant, sense aquestes condicions difícilment els dicta
mens que faci el Consell Consultiu podran substituir els del 
Consell d'Estat. Cream un consell vulnerable, feble, que 
estara sotmes a les demandes de qualsevol ciutada o 
col'lectiu que no estigui d'acord amb qualsevol deIs acords 
que exigeixi un dictamen de Consell d 'Estat, perque podra 
argumentar immediatament que no tendra dictamen de Con
seU d'Estat, i que el dictamen que aporta el Consell Consul
tiu no el pot substituir, perque aquest consell consultiu no té 
cap de les característiques que el Tribunal Constitucional li 

demana. Per tant feim aquí una realment vulnerable 
institució que esta a I'abast deis vents que bufin. Ni tan 
soIs la rigorosa qualificació esta assegurada, perque amb 
caracter honorari o honorífic, que és el mateix, i que 
com tots saben, honorari o honorÍfic significa no tan 
soIs no cobrar, sinó que significa no tenir funció. Presi
dencies d'honor, tothom sap el que són. Els carrecs 
d'honor són carrecs sense funció, són carrecs simple
ment per posar alla i per donar-li una certa rellevancia 
per a la persona que té aquest honor la feina que vol 
que faci. Per tant, sense remuneració, com tenim garan
tia de trobar les persones més qualificades per dur enda
vant aquesta feina?, i aixo és condició també sine qua 
non. 

1 és més, jo els diria, per no ser negatiu, ser positiu 
i donar opció perque el portaveu del Grup Popular 
pugui realment donar la versió positiva del que el Go
vern propasa; jo els demanaria simplement quines són 
les característiques d'organització i funcionament que 
aquest projecte de llei incorpora que asseguren la inde
pendencia, objectivitat i rigorosa qualificació tecnica 
deIs membres i de la institució del Consell Consultiu. 
Segurament ells ens ho explicaran i quedara perfecta
ment clar que aquest consell consultiu compleix tates 
aquestes condicions. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Intervencions en torn a favor o en 
contra? El Sr. Martínez de Dios té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Vamos 
a ver si podemos dar cumplida respuesta a cada una de 
las intervenciones en defensa de los tres grupos intervi
nientes, cada uno con unas enmiendas en relación al 
artÍCulo cuarto del proyecto de ley, que tratan de modi
ficarlo en un sentido completamente opuesto a lo que 
hasta ahora se ha venido llevando, incluso por la admi
nistración del Estado en relación con el Consejo de 
Estado. 

Yo, con respecto al Grupo MIXTO, estas mejoras que 
se pretenden con sus enmiendas, con la pretensión de 
suprimir la designación del presidente del Consejo Con
sultivo por parte del Gobierno, y que lo hagan los mis
mos órganos de este cuerpo colegiado; pues bien , en 
teoría es algo posible, lo que pasa que mantener lo 
contrario es tan lícito como lo que propone el Grupo 
MIXTO, y además se inscribe dentro de lo que figura 
como norma de actuación del Estado en relación con el 
Consejo de Estado, su órgano consultivo por excelencia, 
con ámbito competencial en todo el territorio nacional, 
que es nombrado por real decreto a propuesta del Con
sejo de Ministros y con el visto bueno de su presidente 
entre juristas de reconocido prestigio, es la condición 
que exige la Ley del Consejo de Estado, puesto que se 
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trata del presidente de un órgano consultivo del Gobierno de 
la nación, puesto que así se define en el artículo primero de 
la Ley reguladora de esta institución en cumplimiento del 
artículo 107 de la Constitución. 

Se pueden seguir dos procedimientos, el propuesto por 
ustedes y el que pone en el proyecto. Lo que pasa que uste
des no han fundado la conveniencia de por qué ha de seguir
se este sistema. Por lo tanto hemos seguido el más simple y 
el más sencillo que se acomoda a la Ley orgánica del Conse
jo de Estado que desarrolla el artículo 107 de la Constitu
ción. Creo que este argumento es suficiente. Todas las argu
mentaciones que se den, si no se fundan suficientemente, 
pues no tenemos por qué aceptarlas, yen este sentido recha
zamos las propuestas de enmienda del Grupo Parlamentario 
SOCIALISTA, que una consecuencia de la otra, como conse
cuencia de la alteración del nombramiento del secretario. 

En cuanto al PSM, ¿qué mantiene en sus propuestas de 
enmienda?, pues en primer lugar hace referencia al carácter 
honorífico de la designación de los miembros del Consejo 
Consultivo. Efectivamente este término podría haberse 
eludido, o podía buscarse otro similar. Y efectivamente hay 
dos, el que pueda ser un cargo desempeñado honoríficamen
te o con carácter honorario. No implica necesariamente 
según la definición del diccionario que el carácter de hono
rario en el desempeño del cargo no lleva aparejada el ejerci
cio de la función. Pero en fin, ya digo, ésta es una cuestión 
que podía haberse eludido. 

En cuanto al nombramiento por parte de órganos que no 
responden a la filosofía que informa el proyecto, es decir 
que intervengan otros órganos de la Comunidad Autónoma 
como los consells insulares, el Parlamento y demás; esto 
tampoco se inscribe dentro del proyecto que de acuerdo con 
el desarrollo del artículo 107 de la Constitución hizo el 
Gobierno en su ley orgánica regulando el Consejo de Estado. 
El Consejo de Estado es órgano constituido por consejeros 
de diferente procedencia, unos permanentes, otros natos y 
otros por elección, y todos son nombrados por real decreto; 
no hay ninguno que sea nombrado ni por las Cortes ni por 
ningún otro órgano o institución ajeno al propio Gobierno 
de la nación. 

y en cuanto a la cuestión del secretario, señores, ustedes 
es que no se han leído la Ley de procedimiento administrati
vo. El artículo 25 de la nueva Ley de procedimiento admi
nistrativo, vamos, del régimen jurídico de las administracio
nes públicas dice claramente que los secretarios de los órga
nos colegiados pueden ser funcionarios, en cuyo caso no 
tendrán nada más que voz; y cuando son miembros de la 
propia organización, con independencia de su condición de 
funcionarios si no la ejercen, si no están ejerciendo como 
funcionario adscrito, como un servidor de ese órgano, tienen 
también derecho a voto. El procedimiento legal es un con
junto armónico, no se trata de compartimientos estancos, así 
que tienen que leerse todas las disposiciones. Léanse el artí
culo 25 de esta disposición, y verán que ese problema está 
resuelto. Han armado un guirigay impresionante para una 

cuestión que no tiene consistencia. Y esto también es 
aplicable a la argumentación hecha por el Partido Socia
lista en relación con su enmienda, que se funda funda
mentalmente -perdón por la redundancia- en el hecho 
de crear unos criterios puramente personales, puramente 
demagógicos en relación con la defensa de sus enmien
das. 

Sr. Triay, las propuestas de modificación del sistema 
de designación en campaña electoral se referían a órga
nos representativos de poderes del Estado, no de un 
órgano consultivo. Y otra cosa, usted tiene mucho temor 
a la objetividad del funcionario; pues ese temor lo tienen 
porque ustedes a lo largo de once años han echado por 
los suelos la profesionalidad e independencia de los 
funcionarios mediante la digitación, los cargos de con
fianza y los nombramientos interesados. Y entonces, 
aquí apliquémonos el cuento de la incompatibilidad, 
porque yo, esa referencia que hace al Gobierno y a esa 
independencia que quiere tener por gala en los miem-' 
bros del Gobierno y de la administración la aplicaría ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. MartÍnez de Dios, per favor. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Inmediatamente, Sr. Presidente . 

. .. .la aplicaría en aquellos supuestos en donde ustedes 
también de una forma u otra son asesores, dictaminan 
e informan a los organismos que dependen de la admi
nistración, que dependen de su mando político. Gracias, 
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Martínez de Dios. En torn de replica el 
Sr. Sampol té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Tornarem insistir en la neces
sitat de retirar aquest caracter honorífic deIs membres 
del Consell Consultiu, perque nosaltres entenem que 
sense remuneració, o sense assignacions economiques no 
es pot exigir una qualificació tecnica, imprescindible pel 
Consell Consultiu, als seus membres. L'argumentació del 
Partit Popular és que aguest projecte de llei és mimetic 
al del Consell d'Estat quant a la seva organització. Una 
de les coses que ens diu la sentencia del tribunal Consti
tucional és que els comunitats autonomes tenen capaci
tat d'autoorganització propia en I'exercici de les se ves 
competencies. Per tant nosaltres, com feim avui, podem 
crear el nostre pro pi ConseIl Consultiu d'acord amb les 
característiques de la nostra administració política. A 
la vegada tenim un programa electoral d'un partit que 
ha resultat guanyador en aquestes eleccions que, entre 
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mol tes altres promeses, ens va prometre que les altes institu
cions de l'Estat serien independents del poder político 

Bé, les comunitats autónomes són Estat; el Consell Con
sultiu és Estat. Per tant, entenem que aquesta promesa que 
els vincula a vostes, també els vincula a l'hora de crear el 
Consell Consultiu. 1 finalment aquí tenim unes característi
ques, una administració molt especial, que són els consells 
insulars, i l 'hem sentit omplír-se la boca de la necessitat de 
dotar de competencies els consells insulars; vos tes fins i tot 
aquí han demanat que els consells insulars són administració 
autónoma, més que o igualment que administració local, i 
per tant també haurien de tenir -nosaltres els donam- un pes 
a l'hora d'elegir els membres del Consell Consultiu. 1 propo
sam que a més del Parlament, que elegira un representant, 
els consells insulars també elegeixin un representant; i sobre
tot que aquestes eleccions siguLn fetes per coosens, aquest 
consens al qual hem sentít apel'lar tante vegades durant la 
campanya electoral, un consens que només es garallteix si es 
necessiten les tres cinquenes parts del nombre de vots. 
Aquesta és la nostra esmena, i si vostes no la volen acceptar, 
quedaran deslegitirnats per fer prom eses electoral s a futures 
campanyes, que pres n'h io tornara haver. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR., TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, Sr. President. Bé, no hi participa ni el Parlament, a 
les Illes Balears, a la designació de cap membre del Consell 
COl1sultiu. Ciar que ja ho diu el Sr. Martínez de Dios: eUs 
es referien als organismes de I'E tat quan parlaven de J elec
ció pe] ParJament i de la dignificació parlamentaria; no es 
referien a la Comunitat Autónoma de les lIIes Ba lears. Nosal
tres ja ho enteníem, peró ara queda clarament demostrat, 
una cosa és el que demanen com a oposició al Parlament 
espanyol, i una altra és el que imposen com a majoria al 
Parlament de les IIles Balears. Aixó és una cosa sabuda, 
simplement, cada passa que donam, feim la regla del nou i 
ens surt, i quadra. 

1 els consells insulars, pilars, columnes; jo no sé quantes 
coses són els consells insulars, peró realment quan és l'hora 
de la veritat de participar a la legitimació c1emocratica d'una 
designació important, com són els membres del Consell 
CCinsultiu ja no tenen defensors; ja no són pilars, ni són 
fonaments, ni són engranatge, ni són res. Ja no són cap 
figura important, ja no hi ha defensors, desapareixen comple
tament els grans insularistes, deis quals el partit conservador 
en té, peró aquests aquí ja no hi són, o almenys s'amaguen, 
s'empegueeixen i diuen libé, ja pass ara ". 

Funcionaris en actiu constitueixen el Consell Consultiu, 
de set, tres. Tres no estan impedits de ser funcionaris en 
actiu. El president no esta impedit, el secretari ho ha de ser, 
i un altre vocal ho pot ser. A la mateixa hora -perque són 
funcionaris en actiu, no són funcionaris en excedencia- seran 

absolutament independents prenent part d'una reunió 
del ConselI Consultiu, i la mateixa hora rebran una 
cridada per altres temes, naturalment, del seu despatx 
com a lIetrats assessors de la Comunitat Autónoma que 
estan en actiu, per tant estan dins la jornada laboral; 
rebran altres temes, una consulta d'una altra qüestió que 
han de dictaminar, o que han d'informar; es quadraran, 
en aquelI moment seran dependents organicament, 
practicaran la subordinació burocratica que els corres
pon; quan acabi la telefonada tornaJ'an e l' absolutament 
independents i objectius per tractar el tema que els 
correspon com a ConseU Consu ltiu. És guapo és una 
cosa bona. 

És més, jo els diria una cosa. Si realment del que es 
tracta de sacrificar la qualificació rigorosa que exigeix el 
tribunal Constitucional per motius economics, jo crec 
que encara podríem fer més: i per que ha de ser gratu-
11 i honorífic? Jo crec que es podrien subhastar aques
les place.5. Les canóngie se subhastaven i aixó no les 
lleva va el seu profund sentit religiós i eclesiastic. Jo crec 
que serien absolutament independeots si se subhastassin 
aquests c3.rl'ecs. 1 jo estic segur que sacrificant el rigor 
tecnic hi hauría moIts de llícenciats en dret que estarien 
disposats a posa1'-hj , perque aixó és una cosa que dóna 
honor i prestigi, i per tant fora del Consell Consultiu 
pot donar uns avantatges, uns redits, una situació dins 
el mercat professional que d'una aJtea manera no tendri
en; per la qual cosa no tan sois hauríem tengut un con
sell consultiu gratult, sinó que fins i tot podríem ajudar 
a pagar el Síndic de Greuges, la Sindicatura de 
Comptes, o qualcuna de les altres institucions que el 
Govern, per motiu també económics, no acaba de posar 
en marxa. 

Per últim, incompatibilitats, jo ja els ho havia dit, la 
paraula remou els budells. És una paraula incómoda, és 
una paraula inaplicable absolutament en aquesta comu
nitat autónoma; no té cap aplicació concreta dins el que 
és l'entramat de la Comunitat Autónoma, i per tant no 
és acceptable per uns pobres membres d'un consell 
consultiu, quan no és acceptable pels seu s caps jerar
quics d'aquests funcionaris que seran membres del Con
sell Consultiu, que són els consellers i membres del 
Govern. Per tant estam davant un muntatge -si em per
met, Sr. President, i ja acab tot d'una-, aquesta creació 
d aquest consell cOl1sultiu és una tapadora. Aixó és una 
pura tapadora; és intentar dir que complim unes exigen
cies sen e fer res en absolut del que aquestes exigencies 
demanen. És simplement un engany per poder continuar 
com sempre i poder eludir, per tant, el control consultiu 
del Consell d'Estat. Jo crec que cap d'aquestes coses és 
favorable per als interessos generals de la Comunitat 
Autónoma. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. En contrareplica el Sr. MartÍnez 
de Dios té la paraula. 

1 
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EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Sampol, la Sentencia 2414 del Tribunal Constitucional, 
del 1991, que usted tanto cita, abre efectivamente la posibili
dad de que se hagan consejos consultivos exagerados. Pues 
bien, esta comunidad autónoma en virtud de dos principios, 
el de economía y funcionalidad, ha hecho y desarrollado el 
proyecto de ley que hoy presenta a la consideración y apro
bación de esta cámara. 

Sr. Triay, sigue usted siendo un maestro en la demagogia. 
Sigue usted haciendo el mismo discurso de siempre, pero le 
vaya decir una cosa. ¿Qué dice usted de los consejeros natos 
que en desarrollo del artículo 107 de la Constitución deter
minó la ley orgánica que creó el Consejo Consultivo? 
¿Quienes son esos miembros? ¿Son funcionarios o no son 
funcionarios? Pues mire usted, se citan aquí el director ge
neral, el director de la Real Academia Española, los presi
dentes de las reales academias de ciencias morales, políticas 
y de jurisprudencia y legislación, el presidente del consejo al 
que se refiere el artículo 131 de la Constitución, el fiscal 
general del Estado, ¿es o no es funcionario?, y además está 
bien digitado; el presidente de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor, ¿son o no son funcionarios los miembros de la Junta 
de Jefes de Estado Mayor, junto con su presidente o general 
en jefe?, el presidente del Consejo General de la Abogacía, 
el presidente de la Comisión General de ... , el director gene
ral de lo Contencioso del Estado, el director del Centro de 
Estudios Constitucionales. 

El Consejo Consultivo no es ni más ni menos que un 
órgano consultivo. No es un órgano de control, como pre
tende usted. Para usted tendría todos los parabienes del 
mundo el proyecto de ley si acomodándonos a sus pretensio
nes, a sus enmiendas, se dotase económicamente a los conse
jeros, se creasen en el número que considerasen oportuno, 
que tuviesen ustedes oportunidad también de elegirlos, me
diante su intervención como diputados en esta cámara, me
diante la intervención de los consells insulares, o los organis
mos o instituciones que a bien tuviesen; cuando tengo que 
repetir una vez más que el Consejo Consultivo se constituye 
para cumplir una exigencia legal, y mutatis mutandi, tal como 
prevé el artículo 107 de la Constitución en relación con el 
Consejo de Estado. 

y en cuanto a lo de los cargos honoríficos, pues tengo 
que decirle que yo no sé si usted tiene conciencia de desa
rrollar cargos honoríficos u honorarios, pero yo sí, como 
conseller lo tengo. Yo formo parte de la Junta de Puertos y 
no percibo ni una peseta por eso, y no dejo de cumplir mis 
obligaciones en esa comisión. También estoy en la de trans
portes, y tampoco percibo una peseta por eso. También estoy 
en aquellas comisiones del Consell Insular de las que formo 
parte, y no percibo retribución de ningún tipo; por lo tanto, 
fuera de las que me correspondan por mi cargo en el Parla
ment o las que tenga como diputado. Por lo tanto, señores, 
se desempeñan muchas y numerosas funciones sin estar 
pensando en el estipendio. 

y por otra parte, ¿qué quieren ustedes?, ¿tener juris
tas de prestigio, de renombre, y pagarles con la dieta de 
diputados? Me parece que ustedes, en fin, ven la situa
ción única y exclusivamente a través de la tronera de sus 
propias aspiraciones. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Acabat el debat, 
passarem a les votacions. Votarem en primer lloc la ... 

Senyor Rus, li prec que guardi silencio 

Votarem en primer lloc l'esmena 1859, del Grup 
PSM 1 EEM. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 31 en contra, dues abstencions. Que
da rebutjada l'esmena 1859. 

Passam a la votació de les esmenes -i deman si es 
poden votar conjuntament- del Grup SOCIALISTA. Es 
poden votar conjuntament. Són les esmenes 1882, 1883, 
1884 i 1885, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 31 en contra, dues abstencions. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

I passam a la votació de les esmenes 1837 i 1838 del 
Grup Parlamentari MIXT. .. Sí, Sr. Sampol? Petició de 
votació per separat. 

Votarem, ido, en primer lloc la 1837. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha 

3 vots a favor, 56 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 1837. 
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1 passarem a la votació de l'esmena 1838. 

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

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

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

28 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada l'esmena 1838 

1 passam a la votació de l'artide 4 tal com ve en el text 
del dictamen de la Comissió. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? Gnkies, 
poden seu re. 

Abstencions? No n'hi ha. 

31 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat l'artide 4. 

1 passarem en aquest moment al debat de l'esmena 1886, 
d'addició d'un nou artide, del Grup Parlamentarí SOCIA
LISTA. per fer-ne la defensa té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Realment aquesta esmena la po
dem donar per decaiguda, perque es coincideix en gran part 
amb la del Grup MIXT 1838, que acaba de ser votada i der
rotada, i que tenia per objecte que el president del Consell 
Consultiu sigui elegit pels seus pro pis membres. Aquest és 
un aspecte, com tots els altres que hem defensat en aquest 
projecte de llei, que es correspon amb el que diuen les per
sones que han estudiat aquestes qüestions ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Triay, si la donam per decaiguda, no entrem en debato 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

No, donam per decaiguda la votació, no la defensa, Sr. 
President. 

Per tant, jo voldria citar aquí el Sr. Tomas Font i Llobet, 
que és una persona que sembla que hi entén, amb aquestes 
coses deIs consells consultius autonomics; o voldria citar el 
Sr. Gumersindo Trujillo, catedratic de dret constitucional, 
que també té algunes coses publicades; i els altres que parles 
d'aquestes qüestions en relació a les autonomies, i tots ells 
coincideixen en quin sentit té, quin contengut pot tenir, 
encara que no sigui una cosa cent per cent indiscutible, el 

concepte d'autonomia organica i funcional, i el concepte 
d' objectivitat i independencia. I en aquest sentit són les 
esmenes que nosaltres presentam. Esperam que el text 
del Partít Popular tengui també uns avals almenys de la 
mateixa categoría. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Mes intervencions a favor o en 
contra? El Sr. MartÍnez de Dios té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Bien, simplemente para remachar lo mismo de siem
pre, que tengo que hacer referencia a la norma que 
desarrolló el artículo 107 de la Constitución, que se 
refiere al Consejo de Estado donde dice "El presidente 
del Consejo de Estado será nombrado libremente por 
real decreto acordado en Consejo de Ministros y refren
dado por su presidente, entre juristas de reconocido 
prestigio y experiencia en asuntos de Estado". 

¿Por qué esta norma no la podemos aplicar aquí? 
¿Por qué no podemos seguir el mismo sistema de elec
ción y tiene que hacerse por otro diferente? Tan respe
table es uno como otro. Por lo tanto bien decaída está 
esa enmienda, y bien decaído está que cambien de crite
rio por una vez. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios, pero vull fer I'obser
vació que la proposta del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA era que no se sotmetés a votació, pero no han 
renunciat al debato El Sr. Triay té la' paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, exactament, no hem canviat de criteri en absolut. 
demanaría que se sotmetés a votació, perque quedi dar 
que nosaltres mantenim la nostra esmena la mantenim 
fins al final, a pesar que estigui derrotada a la votació 
anterior, amb un text similar del Grup MIXT; nosaltres 
demanam que es posi a votació que el president del 
Consell Consultiu ha de ser elegit pels seu s membres, i 
que a més ha de ser elegit per majaria absoluta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. MartÍnez de Dios? 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Simplemente pues para ver que ha cambiado de 
criterio, y además en el plazo de unos segundos. Yo no 
sé, creo que sus asesores, pues en fin, le informan a 
usted de manera muy torpe, puesto que, vamos, yo leo 
lo que es una norma básica de la organización institu
cional del Estado, y el sistema de elección de su presi-
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dente. ¿Por qué tiene objeción al nombramiento del presi
dente del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de 
Baleares, y no lo tiene el del Estado? Empiecen ustedes por 
cambiar eso, hagan ustedes ese favor, y entonces será todo 
más participativo, como dicen ustedes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Passarem, ido, a la votació 
de l'esmena 1886 d'addició d'un nou article. És esmena del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Abstencions? No n 'hi ha. 

27 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada l'esmena 1886. 

Als articles 5, 6, 7 i 8 del dictamen no s'hi mantenen 
esmenes, en conseqüencia se sotmeten directament a votació. 
Sí, Sr. Triay? 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Demanaríem votació separada de l'article 5. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha més peticions de votació per separat? No. Votarem, 
ido en primer lloc l'article 5. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Passam ara a la votació deIs articles 6,7 i 8. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

32 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queden 
aprovats els articles 6,7 i 8. 

A l'article 9 s'hi manten en en primer Uoc un vot particu
lar del Grup PSM 1 EEM per tal de tornar el text del projec
te de llei amb l'objecte de suprimir l'apartat segon d'aquest 
article; l'esmena 1864, també del Grup PSM 1 EEM d'addi
ció; i l'esmena 1893, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
de modificació. 

Per fer la defensa d'esmena i vot particular del Grup 
PSM 1 EEM, té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
En ponencia i comissió varem debatre alguns dies, i un 
deis punts més conflictius, com ja ha sortit en diverses 
ocasions avui matí, foren les assignacions a percebre 
pels membres del Consell Consultiu, o la gratuitat en el 
cas així com queda al projecte de llei. Fins i tot els re
presentants del Grup PP-UM varen admetre que és 
impossible que juristes de reconegut prestigi assisteixin 
a les sessions del Consell Consultiu fora percebre com
pensacions economiques, en no ser que aquests juristes 
fossin il'lustres jubilats que acudeixen al Consell Consul
tiu com aquells que passen el temps jugant a domino al 
casinet. Quan pareixia que arribavem a una aproximaci
Ó, o a un consens, va arribar la instrucció del Govern en 
forma d'esmena transaccional que va empitjorar les 
coses, quan va afegir al text primitiu de l'article 9 aques
ta facultat del Govern per habilitar els credits necessaris 
per al funcionament del Consell Consultiu. 

Es a dir, que si el nostre grup ja qüestionava que la 
manca d'un pressupost propi impedia l'autonomia fun
cional i organica, ara a més facultam el Govern a habili
tar els credits necessaris en un article que parla de les 
percepcions economiques deIs membres del Consell 
Consultiu, de tal manera que si el Consell Consultiu es 
pren la feina massa seriosament, i comel1(~a a dictaminar 
de manera molesta per al Govern, aquest no només el 
pot deixar sense mobles, sense Hum, telefon, material 
d'oficina, etcetera; sinó que fins i tot té la facultat de 
gratificar economicament per necessitats de funciona
ment del ConseH Consultiu, o bé tallar la gratificació i 
deixar els membres del Consell Consultiu a pa i aigua. 

Senyores i senyors del Govern, aixo no és seriós. 
Constru'im l'organ superior consultiu, que substitueix el 
Consell d'Estat a la nostra comunitat autonoma, que a 
les garanties d'objectivitat i d'independencia s'hi ha 
d'afegir la qualificació tecnica -pagina 39 una vegada 
més de la sentencia del Tribunal Constitucional: 11 inde
pendencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica". 
Per tant, deixin de fer equilibris sobre una corda fluixa, 
deixin de jugar amb foc i aportin un text claro Si volem 
un Consell Consultiu qualificat tecnicament, l 'haurem 
de pagar. O creuen que aquests juristes es despla<;aran, 
emetran informes, dictamens, ponencies tecniques a 
canvi simplement del despla<;ament i estada? En no ser 
que el despla<;ament sigui fent una petita volta, una ruta 
turística a pai'sos tropicals, per exemple, o un pagament 
amb especies. 

Senyores i senyors diputats del PP-UM, admetin la 
nostra esmena, diguin les coses pel seu nom, i els mem
bres del ConseH Consultiu en forma de dietes o d'assig
nacions fixes han de veure compensada economicament 
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la seva; en cas contrari, assistirem a un consell consultiu alla 
on hi haura una tertúlia d'iHustres personatges que simple
ment posaran el "conforme" al dictamen que haura duit 
previament redactat el funcionari de tom de la Comunitat 
Autonoma. Moltes de gracies. 

(El Vicepresident Primer substitueix el president en la 
direcció deL debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Per defensar l'esmena 1893/93, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. La nostra esmena tracta d 'establir 
les remuneracions, restablir el concepte de remuneració per 
als membres del Consell Consultiu, sense cap altre detall, que 
correspondria al reglament propi del Consell Consultíu i al 
seu pressupost. CIar, com a conseqüencia del caracter hono
rífic que s'ha establert a l'artícle 4, surt ara que la feina és 
gratuita, i a més que la feina és compatible, com hem vist 
a un altre article. Insistesc que no és obligatori fer un consell 
consultiu, que res no obliga la Comunitat Autonoma a fer un 
consell consultiu, que n 'hi ha que poden efectivament eco
nomics, com el que es planteja en aquesta llei, economics 
perque efectivament no és independent, ni esta garantida la 
qualificació rigorosa, pero que amb aquest plantejament 
potser salvem algunes pessetes de l'economia de la Comuni
tat Autonoma, pero crec que no complirem els requisits que 
el Tribunal Constitucional ha establert. Per tant aixo és una 
ficció, no hi ha realment independencia quan hi ha doble 
dependencia, quan hi ha doble funció, quan hi ha compatibi
litat amb l'exercici privat, i que el correcte seria, si volem fer 
un consell consultiu -i nosaltres creim que sí, que refon;a 
l'autonomia de les Illes tenir el seu propi Consell Consultiu
aquest ha d'estar dignament remunerat en funció de la quali
ficació i dedicació que s'exigeix als membres que l'han de 
constituir. Moltes gracies. 

(El President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Torn a favor o en contra: Sr. Martínez 
de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sí, simplemente para decirle al PSM que no se preocupe, 
el Consejo Consultivo tendrá sus medios, los prevé la misma 
ley, los medios materiales y humanos necesarios para desa
rrollar su labor, que por otra parte, por estudios estadísticos 
que se han realizado, y basta nada más recoger las normas de 
carácter legal que necesitan desarrollo reglamentario aproba
das por este parlamento no son excesivas. Y como ha dicho 
también el Sr. Triay en alguna ocasión, siempre queda abier
ta la vía del Consejo de Estado para aquellas cuestiones en 

donde no establece su competencia el Consejo Consulti
vo de la Islas Baleares. 

Pero el concepto de gratuidad en el desempeño de la 
misión es algo que a ustedes no les entra en la cabeza. 
Tienen una idea fija de que si no se pone la mano, si no 
se gratifica esa mano, no hay respuesta. Pues yo puedo 
asegurarles que en el mundo profesional jurídico hay 
muchas actuaciones gratuitas, no sólo por obligación 
legal, sino por obligación moral. No todo el mundo, y 
menos los juristas de prestigio, venden su ciencia, su 
conocimiento en las materias a cambio de un estipendio, 
Posiblemente haya mayor objetividad cuando no reciben 
ese estipendio que a cambio de recibirlo. 

El proyecto se mantiene en esos principios, y en ese 
sentido es una experiencia loable; y desde luego resulta 
paradójico que en esta ocasión sean ustedes los que 
considerando que no es independiente, que no tiene 
funcionalidad, que está digitado por el Gobierno, los 
que se empeñan en que se les retribuya. Pues sí, deben 
haber empezado a aprender 10 que es el principio de la 
caridad. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Intervencions en torn 
de replica, el Sr. Sampol té la paraula. 

EL SR. SAMPOL: 

Amb molt de gust, Sr. President. Bé, tocam un tema 
d'assignacions economiques, i els que fan feina d'una 
manera gratuita ens tiren en cara que ara nosaltres 
tenim ganes de poner la mano, que no feim actuaciones 
gratuitas, i que no som capac;os de vendre nuestros co
nocimientos de las materias sin estipendio. Jo, Sr. MartÍ
nez de Dios, li suggeriria que per financ;ar el Consell 
Consultiu amb les propostes que nosaltres feim, es co
menc;assen per suprimir els juristes que en aquest mo
ment assessoren els distints consellers en forma d'aques
ta figura d'assessors, i que ja no sera n necessaris perque 
existira el Consell Consultiu, que emetra els dictamens, 
preceptius o no. Per tant, aquests juristes com la Sra. 
Margalida Ferrando, Juan José Ferrando, assessors jurí
dics, advocats en exercicis; el Sr. Manuel Pérez Ramos, 
que a més ara és secretari de l'Ajuntament de SólIer; el 
Sr. Bartomeu Vicenc;, advocat en exercici; el Sr. José 
María Grau Montaner, advocat en exercici; aquests 
senyors que ja no facin aquestes funcions, perque ja no 
sera n necessaris, o si les valen fer gratui"tament, bé, que 
ha facin; si ha valen caritativament, que ha facin, no
saItres no ens hi oposarem. 

De totes maneres a la vegada, ja que entre vostes hi 
ha aquesta generositat, aquesta caritat, aquesta gratuItat 
amb cedir els coneixements de les seves materies sin 
estipendio,també que el Sr. Sebastia Roig, batle de Cam
pos, continul assessorant -no dubtam que ha fa moIt 
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bé-, pero que ho faci sense cobrar els 4 milions i mig de 
pessetes anuals. O el Sr. Miquel L1uís Vallespir, destacat 
membre del PP de Manacor, fins fa pocs dies president, 
també que ho faci i deixi de cobrar els 4.457.000 pessetes. O 
un altre, el Sr. Joan Antoni Ramonell Amengual, bade de 
Montui"ri, segur que podri assessorar gratui"tament, com el 
Sr. Gaspar Oliver, el batle de L1ucmajor. 

Per tant, Sr. MartÍnez de Dios, no ens parli de gratui"tats. 
Nosaltres fa molts d'anys que feim feina a distintes instituci
ons sense cobrar cap centim. No ens en parli. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Jo voldria insistir que el principi 
no és la remuneració. la remuneració és una conseqüencia. 
El principi és la incompatibilitat, perque la incompatíbilitat 
és la garantía de la independencia. 1 perque hi hagi persones 
dedicades amb incompatibilitat a determinades funcions, crec 
jo que en aquest món en que vivim, gens angelic, excepte el 
que envolta el Sr. Martínez de Dios, se salen remunerar les 
feines que exigeixen dedicació i incompatibilitat. Fins i tot es 
remuneren les que exigeixen dedicació i compatibilitat. 

Per tant, crec que en aquest cas, exigint una alta qualifica
ció, i crec que també per exigencia del Tribunal Constituci
onal, i com a conseqüencia del que estableix, incompatibilitat 
per garantir independencia, hi ha d'haver algun tipus de 
remuneració, més enlla deIs taxis o deIs bitllets d'avió i 
d'autobús, si vénen d'una altra illa o d'un altre municipi; a 
no ser el que ha dit el Sr. Sampol, que sigui un pagament en 
especie per viatges vacacionals a destins exotics. Perque 
nosaltres, al Parlament, coneixem poc del que passa al Go
vern, pero algunes coses sabem, i sabem que per elaborar 
determinats projectes de llei s'han pagat minutes importants 
a professionals; que per elaborar la L1ei de consells insulars, 
per exemple, hi ha una serie de despeses fetes; que l'elabora
ció del Projecte de llei de parc tecnologic que varen dur 
aquÍ, va dur una serie de despeses importants. Per tant no 
hi va haver un assessorament gratuIto Se su posa que era gent 
qualificada, i que cobrava. No sé si fins i tot que aquesta 
propia Ilei que avui debatem, que exige ix la gratuItat i carac
ter honorífic deis membres del Consell Consultiu, si tal 
vega da també té una despesa per la seva elaboració. Tal 
vegada ho sabrem d'aquí a uns mesos. Més valdria que la 
tingués, perque estic segur que molts de defectes que té, si 
hagués estat una llei remunerada als que l'han elaborada, no 
els tindria, perque és una llei realment d'afeccionats. 1 clar, 
els afeccionats no cobren, pero tenen aquests problem 
no poden competir amb els professionals. Molte 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente. Vamos a ver, dentro de toda esa hoja
rasca que aquí se ha expuesto, con referencias a nom
bres de personas concretas, que me imagino que algo 
tendrían que decir por ser aludidas; usted no les da la 
oportunidad de que se defiendan y justifique por qué 
están al servicio de la administración, posiblemente de 
manera completamente legítima, pero condicionada por 
usted con sus aseveraciones, Sr. Sampol; quiero dejar 
claras dos cosas. Usted confunde lo que es la asesoría 
jurídica con lo que es un órgano consultivo. Son dos 
cosas completamente diferentes. El Consejo de Estado 
no ha eliminado a los antiguos componentes de la abo
gacía del Estado que hoy forman parte del asesoramien
to técnico y jurídico de la administración en todas sus 
esferas, en todas sus ramas, ni lo contencioso del Estado. 
Aclare sus ideas. 

y Sr. Triay, también otra aclaración. También usted 
confunde lo que es la incompatibilidad con el hecho de 
tener que abstenerse en asuntos que por razón de intere
ses, según marca la Ley de procedimiento administrati
vo, debe de privar a cualquier persona del conocimiento 
de estos asuntos. La incompatibilidad no se estableció, 
y se agravó en el período de la administración socialista 
con el único objetivo de evitar las doble remuneraciones 
al servicio de varias administraciones -esto lo sabe usted, 
¿verdad?-, que ese era el sentido y la finalidad de la 
incompatibilidad, evitar que aquellas personas al servicio 
de la administración que habiendo ocupado diversos 
cargos, porque tenían aquello que se llamaba el plu
riempleo, que habían conseguido a través de oposicio
nes y oposiciones en cuerpos y en instituciones del Esta
do, ustedes lo cortaron, por el principio de incompatibi
lidad. Pero eso no tiene nada que ver con el asunto de 
la abstención, que es lo que exige a los miembros del 
Consejo Consultivo cuando tengan que conocer un asun
to que les afecte directamente; como tendrá cuando 
usted tenga responsabilidades de gobierno -si llega a 
tenerlas- y cultivan el huerto, de la forma que les acon
seja su vicesecretario general; pues abstenerse en aque
llos supuestos en donde, como consecuencia de las nor
mas de abstención, usted no puede conocer el mismo. 

Por lo tanto, lo que le ruego es claridad de ideas, y 
esta advertencia, esta manifestación que hago, a ver si 
para el resto del debate les permite a ustedes ser más 
rigurosos en su exposición. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Acabat el debat, 
pa sarem a les votacions. Passam a votar en primer lloc 
el vot particular del Grup Parlamentari PSM 1 EEM a 
l'article 9~ 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, po
den seure. 

6 vots a favor, 31 en contra, 19 abstencions. Queda re
butjat el vot particular. 

1 passam a la votació de l'esmena 1864 del Grup PSM 1 
EEM. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha. 

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada l'esmena 1864. 

1 passam a la votació de l'esmena 1893, del Grup SOCI
ALISTA 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

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

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada l'esmena 1893. 

I passam a la votació de l'article 9 tal com ve en el text 
del dictamen de la Comissió. 

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

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

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

31 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat l'article 9 del dictamen. 

A l'article 10 s'hi mantenen les esmenes següents: la 1867, 
del Grup PSM 1 EEM; la 1835, del Grup Parlamentari 
MIXT, d'addició; i la 1894, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. 

Per fer la defensa de l'esmena del Grup Parlamentari 
MIXT té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Tenim 
presentada una esmena d'addició a aquest article 10 del 
Projecte de llei de Consell Consultiu de Balears. El 
fonament de la presentació d'aquesta esmena d'addició 
és que nosaltres creim que a més de tots els punts on es 
diu que el Consell Consultiu sera consultat preceptiva
ment amb els diferents assumptes que se senyalen a 
aquests punts, nosaltres creim que s'haurien d'afegir dos 
punts més, perque el 8, que fa referencia als avantpro
jectes de reforma de l'Estatut d'Autonomia, perque 
aquí figuren en el projecte de llei a l'article 11 com amb 
caracter facultatiu, i nosaltres creim que una cosa tan 
important com són els possibles avantprojectes de refor
mes de la nostra carta magna de la Comunitat Autóno
ma, haurien de ser preceptius. No don més explicacions, 
peró crec que és un raonament prau elemental, peró 
prou important com perque sigui tengut en compte. 

1 naturalment afegim també que per a la organitzaci
Ó, regim i funcionament de les institucions de govern de 
la Comunitat Autónoma s'hauria també d'establir que 
fos consultat el Consell preceptivament. Amb aixó, i 
crec que és molt important perque és un exemple con
cloent i inqüestionable al respecte, tenim el famós pro
jecte de llei per l'exercici de competencies en les mate
ries que es transfereixin i es deleguin als consells insulars 
per la Comunitat Autónoma, i estic completament segur 
que si s'hagués disposat anteriorment d'un consell con
sultiu format per juristes de reconegut prestigi, i hagues
sin posat en evidencia aquest reconegut prestigi, no 
s'hagués presentat aquest per jo ja famós projecte de llei 
per a l'exercici de competencies, tal com es va presentar, 
naturalment, perque el prajecte s'hagués hagut de pre
sentar, de compeü~ncies per les materies que siguin 
transferides o delegad es als consells insulars. Per tant, 
com que hagués estat plenament immers en aquest apar
tat d'organització, regim i funcionament de les instituci
ons de govern de la Comunitat Autónoma -i els consells 
insulars com a tals s'han de considerar-, segur que ha
gués vengut a aquest parlament un projecte de lIei, a 
part de la tesi que jo he defensat sempre que a nivell 
polític s'hagués hagut de consensuar, peró també des 
de la perspectiva tecnica, i sobretot des d'u rigor jurí
dic, segurament no hagués tengut entrada tal com va 
tenir. 

Per tant nosaltres pensam que és molt important 
aquesta addició d'aquests dos punts, i amb aixó, si m'ho 
permet el Sr, President, ja avan~ que a l'article 11, 
quant al caracter facultatiu demanam que se suprimeix 
l'avantprojecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia és 
perque a l'article 10 ja s'hauran contemplat amb carac
ter preceptiu. Moltes gracies. 

(El Vicepresident Primer substitueix el President en la 
direcóó del debat) 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Vidal. Per defensar l'esmena 1867/93, del 
Grup Parlamentari PSM I EEM, té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracíes, Sr. President. Nosaltres proposam la substitucíó 
de tot l'article 10 del projecte per la nostra esmena, perque 
concreta molt més i deixa amb molta més claredat l'enume
racíó deIs casos preceptius. Concretament, posaré un exem
pIe, que és en el punt e) del projecte, alla on parla deis 
expedients tramitats per l'administració de la Comunitat 
Autónoma i fa referencia a regim local. Aquí ho varem 
discutir en ponencia i en comissió, i no ens arribarem a 
posar d'acord sobre el que interpretavem cadascun deIs po
nents, si aquest regim local es referia a l'exercici de les com
peten cíes en regim local que té la Comunitat Autónoma, o 
si es refería als dictamens a requeriment de l'administració 
local, deIs ajuntaments i consells insulars. Com que, ja dic, no 
ens varem posar d'acord, hi havia distintes interpretacions, 
entenem que el nostre redactat és molt més clar, i concreta
ment quan parlam de temes que afecten l'administració local, 
parlam de concessió de monopolis i serveis públics monopo
litzats, modificacions de plans, normes complementaries i 
subsidiaries, creació i supressió de municipis, alteració de 
termes, etcetera. És a dir, que detallam moltíssim els casos 
en que és necessari el dictamen preceptiu. 

A la vegada incloem uns punts que són els absents d'a
quest projecte de llei, i és la possibilítat que el Parlament 
tengui accés als dictamens del Consell Consultiu, concreta
ment al punt 3 de la nostra esmena proposam que també el 
Consell ConsuItiu dictamini sobre els avantprojectes de llei, 
i projectes de reglament, i disposicions de caracter general no 
inclosos a l'apartat anterior; dictaminar sobre avantprojectes 
de lIei, proposicions de llei o projectes de disposicions admi
nistratives, etcetera. El detall de l'esmena, si se la llegeixen, 
veuen que és molt més ciar, no deixara practicament cap 
punt subjecte a confusió, i sobretot obre la porta al Parla
ment, que no hauria de quedar al marge de la possibilitat de 
requerir la possibilitat de requerir dictamens del Consell 
Consultiu. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Per defensar l'esmena 1894/93, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres creim que igual que han 
fet al tres comunitats autónomes, que ja han legislat o legislen 
sobre aquesta materia, el Consell Consultiu hauria de tenir 
dues vessants: una que practicament és la que hem parlat 
molt més fins ara, que és la d 'órgan substitutori del ConseIl 
d'Estat dins la Comunitat Autonoma; i una altra que és 
estrictament d'origen voluntari i autonomic, que seria que el 
Consell Consultiu fos també organ de consulta de totes les 

institucions de la Comunitat Autonoma, i per tant tam
bé del Parlament de les Illes Balears en la seva funció 
legislatiya, i deIs consells insulars, que també tenen 
iniciativa legislativa. Per tant, que el Consell Consultiu 
fos assessor del Govern en materies, polítiques com són 
les legislatives, les reglamentaries i els recursos al Tribu
nal Constitucional, i en les materies administratives que 
marquen les diferents lleis, que obliguen a una consulta 
preceptiva al Consell d'Estat; i que el Parlament pogués 
també aquelles materies poIítiques com són les Iegislati
ves i els recursos al Tribunal Constitucional. 

Aquest projecte de llei el que fa és eliminar total
ment qualsevol referencia al Parlament, per una part; i 
per altra conduir les materies legislatives i els recursos 
al Tribunal Constitucional a una opció facultativa de 
consulta al Consell Consultiu. La nostra esmena va pre
cisament en el sentit que aquesta consulta facultativa 
sigui obligada, i que arnés s'extengui no tan sois a les 
íniciatives del Govern, sinó també a les iniciatives que 
a través del Parlament fan els grups parlamentaris; que 
per tant les reformes d'Estatut d'Autonomia hagin de 
ser dictaminades pel Consell Consultiu, que els projectes 
de llei i proposicions de llei hagin de ser consultats, 
dictaminats al Consell Consultiu, i que els recursos d'in
constitucionalitat, i en el seu cas els conflictes de compe
tencia, tant si són d'iniciativa del Govern com si són del 
Parlament, hagin també de ser consultats al Consell 
Consultiu, a la vegada que els convenís de cooperació 
amb altres comunitats autonomes. 

Crec que aixo donaria molt més contingut al Consell 
Consultiu, que nosaltres realment volem major d'esdat, 
volem amb mitjans, amb competencies i amb rigor; i a 
la vegada també donaria un suport al Parlament, que 
crec que al Parlament li convendría tenir aquest suport 
jurídic amb objectivitat, amb neutralitat, amb indepen
dencia, especialment des que els lletrats d'aquest parla
ment tenen prohibit fer notes jurídiques que assessorin 
els diputats i els grups parlamentaris. Per tant aixo faria 
una institució molt més completa. Com dic, es corres
pon al que altres comunitats autonomes han plantejat, 
es correspon amb el projecte que es va presentar en 
aquest parlament per part del Sr. Lafuente, que crec que 
és del Partit Popular, i una persona respectada en ter
mes jurídics; ho va presentar I'any 1986, precisament. 
Jo no sé si anava molt desencaminat, pero realment anal 
exactament en el sentit que nosaltres hem presentat tot 
aguest conjunt d'esmenes, en el sentit de garantir abans 
de la sentencia del Tribunal Constitucional que ho exi
geix, l'autonomia organica í funcional, i la independen
cia, qualificació tecnica i objectivitat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Torn a favor o en contra; Sr. 
Martínez de Dios té la paraula. 
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EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente. El artículo 10 es una enumeración de los 
asuntos en los que debe de emitir dictamen y los que debe de 
pronunciarse el futuro Consejo Consultivo de las Islas Balea
res. las enmiendas que se proponen por los diferentes parla
mentarios se concretan o bien en una alteración del orden 
establecido, pasando a las preceptivas aquellas que son facul
tativas, y ampliando en algún otro caso este tipo de consul
tas. 

Por 10 que respecta al Grupo MIXTO, y también a lo que 
ha manifestado el Sr. Triay en relación con las consultas en 
relación con la modificación del Estatuto de Autonomía; 
esta modificación del Estatuto de Autonomía tiene unos 
cauces legales ya establecidos, tiene unos órganos que se 
encargan de su estudio, uno de ellos es esta cámara; y por lo 
tanto la cuestión de que desde un punto de vista de gestión 
administrativa el Gobierno pudiera someter el proyecto a 
consulta del órgano consultivo -que lo es con carácter pre
ceptivo en este caso,a sí lo establece este proyecto de ley- no 
tiene mayor transcendencia cuando también saben ustedes 
que toda modificación de los estatutos de autonomía exigen 
un quórum especial, el de la mayoría absoluto. Por lo tanto 
creo que hay garantía suficiente en cuanto a la reforma de 
los estatutos desde el punto de vista de su debate y de su 
tratamiento. 

¿La organización de los órganos administrativos de la 
Comunidad Autónoma? Pues esto la propia Ley de procedi
miento administrativo -la nueva, me refiero a la de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento 
administrativo común- en su artículo 11 faculta a las admi
nistraciones en sus respectivas esferas a organizarse, a crear 
sus órganos, pero no las somete a la necesidad de ningún 
órgano consultivo. Este proyecto ha partido de esta conside
ración, y por lo tanto no ha ampliado su competencia a ese 
extremo. 

En cuanto al Grupo PSM 1 EEM, la enmienda que pre
sentan pretende ser mucho más enumerativa, más detallista 
en cuanto a las competencias, alterando también el orden del 
proyecto. Lo que pasa que hay que poner de manifiesto 
algunos errores que por exceso se comenten en la misma, 
porque claro, cuando ustedes hablan de la consulta al Conse
jo Consultivo de la revisión de los actos administrativos anu
lables, pues están dándole un alcance que ni siquiera le da la 
propia Ley de procedimiento administrativo. Lea usted lo 
que dice el artículo 103 del nuevo texto de la Ley de proce
dimiento administrativo, en donde únicamente en determina
dos supuestos es consultado el Consejo de Estado, o los con
sejos consultivos de las administraciones autonómicas. Pero, 
¿qué ha hecho el legislador? Ha determinado dos condicio
nes. La primera, que dichos actos infrinjan gravemente nor
mas de rango legal o reglamentario, es decir que efectiva
mente aquí los expertos tienen que determinar si existe esa 
infracción porque el particular, el administrado, generalmen
te va por exceso y considera que la infracción es grave siem
pre; y luego, que el procedimiento de revisión se inicie den-

tro de los cuatro años establecidos para llevar a cabo la 
revisión de los actos anulables. 

Entonces esta ampliación va más allá de lo que exige 
el ordenamiento jurídico, y por ese concepto no tene
mos necesidad de aceptarla, porque no crearía más que 
problemas y ampliaría los trabajos del Consejo Consul
tivo que ante cualquier revisión de un acto anulable, 
supondría que tuviese que pronunciarse. Lo mismo 
ocurre con la revisión de los actos administrativos, me 
refiero al recurso de revisión. Ésta es una vieja reminis
cencia conservada en el proyecto que desarrolló el artí
culo 107 de la Constitución, el Consejo de Estado, que 
al hablar de la revisión de los actos administrativo, en el 
recurso extraordinario de revisión -lo llama así la Ley 
de procedimiento administrativo- estaba fijándose en 
una administración centralizada, donde los órganos de 
la periferia no podían resolver, y resolvía el ministro; 
y por lo tanto era lógico que la consulta fuese del Con
sejo de Estado cuando tenía que resolver sobre las reso
luciones que eran objeto de revisión. Pero claro, cuando 
la administración se ha descentralizado de tal manera 
que es competente para resolver las competencias que le 
son atribuidas en materia de revisión las comunidades 
autónomas, los consells insulares, y los propios organis
mos de la administración local; esta norma ya no tiene 
sentido, puesto que sería acrecentar el número de su
puestos que tendrían que ser examinados por el Consejo 
Consultivo, con el agravante de que también el Consejo 
de Estado examina estas cuestiones no solamente cuando 
se trata de revisar de oficio, sino en aquellos casos en 
que, iniciado el expediente de revisión de los actos admi
nistrativos y antes de que es dicte la resolución, examina 
ésta previamente a que vaya a la jurisdicción contencio
sa -administrati va. 

Luego quiero decir que con todo esto es demasiado 
detallista, demasiado amplio el campo de competencia 
que se le da al Consejo Consultivo, cuando aquí lo que 
se ha tratado es fundamentalmente de cumplir con aque
llas exigencias que con motivo de la Sentencia 2414 han 
determinado que determinadas actuaciones administrati
vas o de tipo normativo tengan que ser dictaminadas por 
el Consejo de Estado. Por esta razón no podemos apo
yar estas enmiendas que suponen alteración, y en algu
nos casos adición no necesaria, de las competencias del 
Consejo Consultivo. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr,. Martínez de Dios. En tom de replica 
el Sr. Vidal té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gnkies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Molt breument per dir-li al Sr. Martínez de Dios que 
bé, naturalment, ha dit que rebutgen la nostra esmena, 
i em referiré a ella concretament, la nostra esmena 
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d'addició, perque diu que pel que fa al punt 8 que volem 
afegir, sobre els avantprojectes de reforma de l'Estatut d'Au
tonomia, ja hi els cauces per fer-ho. Pero, Sr. MartÍnez de 
Dios, aquí ens referim a un projecte de llei de Consell Con
sultiu! 1 el Consell Consultiu ha de determinar si es complei
xen aquests cauces que ha dit voste. 1 precisament és un 
raonament crec que prou elemental que tira per davant totes 
les seves argumentacions de tipus administratiu, que sera 
molt coneixedor d'elles, pero que indubtablement és una 
qüestió tan elemental aquesta perque el que discutim aquí 
és un projecte de llei de Consell Consultiu. 1 per tant, pel 
que es refereix a l'última, organització regim i funcionament 
de les institucions de govem de la Comunitat Autonoma 
voste es remet a la Llei de procediment administratiu, i con
cretament alla on faculta les comunitats autonomes per 
organitzar-se, etcetera. 

Pero el Consell Consultiu, per que el feim?, o per que 
surt aquesta llei del Consell Consultiu? Per saber si aquesta 
Llei de procediment administratiu, quan facultat tot aixo, 
s'han complert tots els condicionants que s'an de complir, 
perque hi ha !leis fins i tot fonamentals, com la propia Cons
titució. 1 en molts de casos tal vegada crec que si no és el 
Consell Consultiu, no tendria cap raó de ser; i per tant ens 
referim a un projecte de !lei del Consell Consultiu, i crec jo 
que aquests dos punts d'addició que nosaltres proposam, no 
van en contra de res ni de cap rigor administratiu ni res, i 
que tal vegada, com diuen jurídicament vostes, abunda pero 
no daña; i per tant jo crec que beneficia. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. En tom de contrareplica el Sr. Martí
nez de Dios té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sí, simplemente para decirle al Sr. Vidal que efectiva
mente no tendría mayor importancia aceptar esto, pero 
desde luego la estructura de la ley obedece a los criterios de 
su redactor, y entonces tratar de lo que es puramente faculta
tivo, y que está garantizado en el ordenamiento jurídico 
transformarlo en preceptivo, pues bueno, se puede acceder, 
pero está así y se mantiene así. Y en cuanto a la organiza
ción de la administración autonómica, no hay que exigir 
aquello que no viene en normas de rango superior. Este 
proyecto de ley tiene por fin cumplir con lo que es impres
cindible, y no más allá de eso. Por eso queremos y su coste 
y su complejidad sea lo más simple posible. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Acabat el debat, passarem 
a la votació. Sí, Sr. Triay, per que em demana la paraula? 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President, jo he demanat la paraula per tom de repli-
ca. 

EL SR. PRESIDENT: 

No entenc en absolut que s'hagi fet la petició de 
paraula. En cap cas aquesta presidencia no té telepatia 
amb els diputats, i en conseqüencia deman que guan obr 
el tom d'intervencions es procuri aixecar la ma, de tal 
manera que sigui visible per tots els elements de la Me
sa. Jo no ho he apreciat, ni per part del Grup SOCIA
LISTA ni per part del Grup PSM 1 EEM, en conse
qüencia només he donat la paraula en tom de replica 
al Sr. Vida!. EL Sr. MartÍnez ha tancat en tom de con
trareplica, i en aquest moment don el debat per acabat 
amb aguest apartat, i en conseqüencia passam a la vota
ció. 

Passam a votar en primer lloc l'esmena 1867, del 
Grup Parlamentari PSM 1 EEM de modificació de l'arti
ele 10. 

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

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

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

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 1867. 

1 passam a la votació de l'esmena 1835 del Grup 
Parlamentari MIXT. 

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

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

Abstencions? No n 'hi ha. 

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada I'esmena 1835. 

1 passam a la votació de l'esmena 1894. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha. 

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada I'esmena 1894. 
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1 passam a la votació de l'artic1e 10 tal com ve en el text 
del dictamen de la Comissió. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

31 vots a favor, 24 en contra, dues abstencions. Queda 
aprovat el text de l'artic1e 10 del dictamen de la Comissió. 

A l'article 11 s'hi mantenen les esmenes següents: 1836, 
del Grup Parlamentari MIXT, de supressió de l'apartat a); 
1895, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, de supressió deis 
apartats a), b), c) id). Té la paraula pel Grup Parlamentari 
MIXT el Sr. Vida!' 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, per una qüestió d'ordre, perque 
crec que després del resultat de la votació de l'artic1e 10, 
decau completament aquesta esmena, ja que com he avanc;at 
en la meva intervenció anterior, estava condicionada al fet 
que s'hagués acceptat la de l'artic1e 10, la modificació d'ad
dició. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr. Vidal, aquesta presidencia no la dona per decaiguda, 
en qualsevol cas voste té la facultat de retirar-la. 

EL SR VIDAL 1 JUAN: 

Bé, doncs la retiram. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 
té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Aprovat l 'artic1e anterior, retiram 
aquesta esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies. Queda retirada també l'esmena 1895. 1 passam 
a la votació de l'artic1e 11 tal com ve en el text del dictamen 
de la Comissió. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha. 

31 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'artic1e 10 tal com ve del dictamen de la Comis
sió. 

A l'artic1e 12 no s'hi mantenen esmenes, i en con se
qüencia procedeix sotmetre'l a votació directament. 

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

Queda aprovat per unanimitat l'artic1e 12. 

A l'artic1e 13 s'hi manté l'esmena 1986, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, de modificació. Per fer-ne 
la defensa té la paraula el diputat Sr. Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Bé, la nostra esmena és per eliminar la referencia al 
secretari, perque, com mantenim des del comen<;ament, 
creim que no s'ha de mesclar la funció de secretari, que 
és una funció de fe pública, i d'assessorament diguem
ne organic, amb la feina deIs consellers del Consell 
Consultiu; i per tant en aguest sentit és la nostra esmena 
que fa referencia només a la substitució del president. 
Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que volen intervenir en 
tom a favor o en contra? El Sr. MartÍnez de Dios té la 
paraula. Renuncia a la intervenció? Gracies. Ido passa
rem directament a la votació de l'esmena 1896, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

23 vots a favor, 30 en contra, dues abstencions. Que
da rebutjada l'esmena 1896, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

1 passarem ara a la votació de l'article 13 tal com ve 
del dictamen de la Comissió. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha 

32 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat l'article 13 del dictamen de la Comissió. 

A I'article 14 no s' hi mantenen esmenes, i en conseqüen
cia passam directament a la votació. 

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

Queda aprovat per unanimitat l'article 14. 

A l'article 15 s'hi manté l'esmena 1839, del Grup Parla
mentari MIXT, d'addició d'un nou apartat. Per fer la defensa 
d'aquesta esmena té la paraula, pel Grup Parlamentari MIXT 
el diputat Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gnkies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A 
pesar que les diferents esmenes, crec jo molt constructives, 
que hem presentat no han tengut molta sort quant a la vota
ció, sí que nosaltres creim que aquesta, amb la qual creim 
que tancam plac;;a, si val símil, incloem a més del que esta 
a l'articulat del projecte de llei, que sigui n el president del 
govern i també el del Parlament de les Illes Balears els que 
puguin recaptar del Consell Consultiu dictamen en aquells 
casos que aquest no sigui preceptiu. Crec que l'esmena e.s 
defensa amb els seu s pro pis termes, amb la seva redacció; i 
demanam el suport de la cambra perque surti endavant. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Grups que volen intervenir en torn a 
favor o en contra? El Sr. Triay té la paraula. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres, per explicar o donar a 
coneixer que estam d'acord amb aquesta esmena, amb aques
ta referencia al Parlament, com ja hem fet al llarg de la 
tramítació. Ara bé, voldria també cridar l'atenció sobre la 
curiositat d'aquest article, que després d'haver sentit durant 
tota la tramitació que no es vol que el Parlament tengui 
accés al Consell Consultiu, realment obre la porta a qualse
vol corporació o institució pública, amb la qual cosa aquest 
parlament podra demanar dictamen al ConseU Consultiu, 
degut a la mala tecnica jurídica amb que aixo esta redactat. 
L'únic que passa és que ens ham carregat tots els articles en 
que es deia amb quin quorum es podra demanar, amb la 
qual cosa sera encara una situació més conflictiva. Pero no 
hi ha dubte que correspon als presidents deIs consells insulars 
i les altres entitats locals de les Illes Balears, com també als 
argans que tenguin atribuida la representació d'altres corpo
racions i institucions públiques sol'licitar dictamen del Con
seU Consultiu. Per tant, afortunadament degut a aquest lap
sus i a la pessima elaboració, la Mesa del Parlament podra 

demanar dictamen al ConselI Consultiu sobre qualsevol 
materia sobre la qualli vulgui demanar, fins i tot propo
sicions no de llei o mocions, perque I'article que acabam 
d'aprovar de les consultes no preceptives, facultatives, 
és absolutament obert, i ho deixa obert a qualsevol 
tema. Per tant li podrem demanar fins i tot el nomena
ment deis senadors, la composició de les comissions, 
perque com diu I'article -que no he pogut intervenir 
perque no m'han vist la ma, diu "qualsevol altra, quan 
ho requereixi la seva especial transcendencia a judici de 
I'argan soHicitant. Per tant aquesta institució parlamen
taria podra demanar al Consell Consultiu qualsevol 
tema que vulgui, si té majoria, logicament, per demanar
ho. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente, tanto a uno coma a otro interviniente 
creo que la contestación está en el artículo 107 de la 
Constitución. EL Consejo de Estado es el órgano con
sultivo supremo del Gobierno. Una ley orgánica regula
rá su composición y la competencia. Este Consejo Con
sultivo trata de suplir las competencias que en materia 
de consulta se le exigen al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma a través del Consejo Consultivo. Por lo tan
to, Sr. Triay, no se haga usted ilusiones en relación con 
la puerta que cree abierta en el artículo 15.2. No van 
por ahí los tiros, es un órgano consultivo de la admi
nistración, no de otras instituciones. Además, yo no veo 
cómo tienen ustedes ese empeño ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Martínez de Dios, el torn és a favor o en contra 
en relació a I'esmena plantejada pel Sr. Vidal, no la 
intervenció del Sr. Triay. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Perdón, sí, Sr. Presidente. Lo que ocurre es que esta 
enmienda al artículo 15 10 que pretende es extender a 
otros órganos que no sean los propios del Gobierno de 
la administración autónoma, y de aquellos organismos 
que en al párrafo segundo se establecen, la consulta al 
Consejo Consultivo. Por lo tanto, todas aquellas tenden
cias a que otros organismos transformen el Consejo 
Consultivo como su órgano de asesoramiento, no están 
previstas ni pueden encontrar amparo en el contenido 
del artículo 15. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. En torn de replica el 
Sr. Vidal té la paraula. 
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EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Molt breument per dir que la 
nostra esmena d'addició es refereix a la figura institucional 
que representa el president del Parlament, així com es recull 
-naturalment, com ha dit molt bé amb paral'lelisme o amb 
similitud amb el Consell d 'Estat, del Govern. Peró el Govern 
és una institució; peró quan es diu el president del Govern 
de la Comunitat Autónoma, també nosaltres hem volgut 
esmenar-ho, en el sentit de posar el president, la figura ins
titucional del president del Parlament de les Illes Balears, 
amb la qual cosa crec que el Grup Parlamentari Popular 
hauría de donar suport a aquesta esmena. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. No hi ha intervencions en contrarepli
ca, en conseqüencia ja passam directament a la votació, ja 
acabat el debat, de l'esmena 1839 del Grup Parlamentarí 
MIXT. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha. 

24 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada l'esmena 1839. 

1 passam a la votació de l'article 15 del dictamen. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Sen yo res í senyors diputats que s'abstenen? Gracies, po
den seure. 

30 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queda 
aprovat l'artide 15 tal com ve del text del dictamen. 

A I'artide 16 s'hi mantenen les esmenes següents: la 1870, 
del Grup PSM I EEM, i la 1897, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA; i també s'hi manté I'esmena 1898, del Grup 
Parlamentarí SOCIALISTA, d'addició d'un nou apartat. 

Per defensar l'esmena 1870, del grup PSM I EEM, té la 
paraula el diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Analit
zem bé aquest artide 16, perque ja és la constatació final del 
que hem dit al llarg d'aquest debato No cream un consell 

consultiu, sinó que cream una tapadora per tapar aquest 
foradet que ens ha sortit. 

En el punt 1 de l'artide 16 se'ns diu que els acords 
valids necessitaran la presencia del president i del secre
tari, o deIs qui legalment els substitueixin, i d'un nombre 
de membres que amb els anteriors constitueixin la majo
ria absoluta. Es a dir, que amb quatre membres presents, 
tres d'ells funcionaris, es poden admetre dictamens 
valids si un d'eUs és el president. Peró el punt 2 encara 
va més enfora: els acords s'adoptaran per majoria de 
vots del assistents, en cas d'empat decidid el president 
amb el seu vot de qualitat. És a dír, fíxin-s'hi bé, que 
amb un sol vot favorable es pot prendre un acord, indús 
amb un vot en contra i un vot favorable, si aquest és del 
president, es podran admetre díctamens de la importan
cia deIs que hem esmentat fins ara. 

Sincerament, senyores i senyors diputats, temes tan 
transcendentals com avantprojectes de Uei, conflictes 
d'atríbucions, dictamens preceptius que puguin ser 
dictaminats amb un sol vot, amb una sola opinió, és 
molt fort. per part nostra tanta importancia donam a 
aquests temes, que proposam que els acords que s'hagin 
d'adoptar ho sigui n per majoría absoluta deIs vots deIs 
membres del Consell Consultiu, no deis assistents, majo
ria absoluta deIs vots del membres del Consell Consul
tiu. Realment, senyores i senyores diputats del PP-UM, 
si aproven així aquest artícle i rebutgen la nostra esme
na, tendrem la constatació que no volen crear un órgan 
superior consultiu, sinó omplir un buit legal per estal
viar-se simplement una tramitació llarga que significa 
consultar el Consell d'Estat. 

Vostes no volen pujar un graó més de la nostra 
autonomia. Vostes no volen avan<;ar un poc més en le 
ca mí de la recuperació del nostre autogovern; simple
ment donen una passa més cap a controlar políticament 
tot l'entramat institucional. Amb la seva actitud respecte 
d'institucions com el Síndic de Comptes, el Síndic de 
Greuge, el Consell Económic i Social, í avui el Consell 
Consultiu, demostren tan poca sensíbilitat autonómica, 
que ens fa sentir llastima i rabia de veure com dilapiden 
la confian<;a que els ha donat el nostre poble. 1 en lloc 
de recuperar les nostres institucions própies, es dediquen 
a acaparar poder partidista. Diuen que cada poble me
reix el Govern que té. Sincerament el nostre grup es 
nega a creure que els nostres pobles mereixin tals gover
nants. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Pel grup Parlamentarí SOCIA
LISTA el Sr. Tríay té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Realment aquesta és una altra 
especificitat balear, el fet que per majoría simple d'un 
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quorum també per majoria simple es puguin elaborar i apro
var els dictamens que se'ls demana amb caricter facultatiu 
o preceptiu, ja que -com ha explicat molt bé el Sr. Sampol
aixo condueix a unes situacions aberrants en que el president 
tot sol podria aprovar un dictamen, amb algunes abstencions, 
que no i ha dubte que el President, el secretari i l'altre funci
onari que hi pot haver com a local, tenen practicament ga
rantida la superació i l'aprovació del dictamen, essent només 
tres, i per tant aixo condueix a consolidar que el nucli funci
onaris compatible, i que a la vegada exerceixen altres funci
ons, i que a la vegada potser síguin el que hagin redactat el 
reglaments que se 1s sotmeten a dictamen; o que hagin asse -
orat els conseJler amb la eva redacció, realment són els quí 

amb molt poc esfor~ tenen la majoria per treure enclavant 
aquests dictamens, ja que els altres són membres honorífics, 
majors, que cenen dificultats per estar presem a les hores 
primeres del matí en que es reuneixen eJs funcionaris, per
que és gent de malta d'edat i jubiJats que ja realment han 
donatla seva carrera laboral i que per tant no se' ls pot citar 
a qua lsevol moment i que tampoc no és necessari, perqlle el 
tema esta resolt pel president, el secretari i l altre lletrat 
funcionari en actiu de la Comunitat AutOnoma. 

Creim que aquesta \leí en conjunt és molt negativa per a 
l autonomia de les IUes Balears ja que no tracta de consoli
dar una institució realment útil, que és molt vulnerable 
juridicament, perque com que se separa clarament ele les 
exigencies del TribunaJ Constitucional, no acaba aquí avui 
el problema que tenia plantejat la Comullitat Autonoma, 
sinó que simplement s'obre una nova etapa oberta a qua!se
vol ciutaela, i que en conjunt s'ha tractat amb molt mala 
tecnica jurídica d'excloure el Parlament del cami d'accés al 
Consell Consultiu. 

La nostra es mena que tractam, d'addició, insiste ix en el 
tema del Parlament sabent que és una causa perduda; pero 
com CJue ha han fet ta11 malament i han dit Que Les institu
cions de la Comunitat Autonoma, qual evo! institució a 
travé deis seu organs de Govern pot anar al ConseJl Con
slllliu, j es defineix com el superior organ consultiu de la 
Comunitat AutOnoma. és evident que per aguest camí el 
Parlament ta l vegaela qualque vegada podra accedir a un 
dictamen, i en aquest cas tindria sentit aquest anicle que 
proposam, que els dictamens es publiquin en el Butllell~ 
Oficial del Parlamenl. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que valen intervenir en tom a 
favor o en contra? El Sr. MartÍnez de Dios de la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente; bien, éstas son las últimas enmiendas al 
proyecto, y no quiero ser reiterativo porque realmente siguen 
insistiendo ustedes en las mismas descalificaciones, afirma
ciones, presunciones, incluso hablando de instituciones histó
ricas que no tienen, que yo sepa, ninguna virtualidad, que no 

las conozco ni creo que los diputados de esta cámara las 
conozcan. 

Pero señores, llagamos aquÍ a la reducción por el 
absurdo. ¿Cómo es posible que desarrollando el artículo 
107 de la Constitución, la Ley orgánica del Consejo de 
Estado diga en su artículo 16 lilas deliberaciones y 
acuerdos del Consejo en pleno y de la Comisión Perma
nente requerirán la presencia elel presidente o de quien 
haga sus veces- la de la mitael al menos de los consejeros 
que lo formen y la del secretario general o quien le 
sustituya". Esto es exactamente igual que lo que dice el 
proyecto que presentamos hoya aprobación, y ustedes 
lo cuestionan. Es más, dice lilas acuerdos se adoptaran 
por mayoría absoluta de votos de los asistentes. En caso 
de empate decidirá el voto de calidad del que le presi
da". Luego, ¿donde están las aberraciones en este pro
yecto? 

Lo que pasa es que están presentando situaciones 
límite, están llevando las cosas a interpretaciones torci
das, sesgada, porque la consulta en esa adición que pres
enta el Grupo SOCIALISTA, de que en los casos e11 que 
se solicite por el presidente del ParLament, no lo admite 
el artículo 107 de la Constitución, que ese órgano con
sultivo fuera de los órganos de la administración del 
Gobierno del Estado, y aquÍ de los órganos de gobierno 
de la administración autonómica. Y la referencia a otros 
órganos siempre está limitada por razón de la materia 
que puede ser consultada. Por lo tanto no se puede 
consultar fuera del número taxativo y marcado en artí
culo 10 y en el artículo 11 de este proyecto de ley. 

Señores, les pido a ustedes un poco de seriedad, 
porque creo que la oposición hay que hacerla, incluso 
con maldades, pero no faltando a la objetividad y cayen
do en el ridículo como están cayendo, señores diputa
dos. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez ele Dios. En tom de replica el 
Sr. Triay té la paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Simplement per plantejar elue qüestions. Una: com 
és possible que no siguj viable constitucionalment que el 
Parlament consulti al ConseH Consultiu , quan altres 
comunitats autonomes ha poden fer? És una pregunta 
que deix aquí oberta. 1 una alna: Com es poden compa
rar els quorums necessaris a una institució de 7 mem
bres amb una institució que no sé quants en té, 50 60, 
70. Per tant, és molt diferent el nombre ele persones que 
han de participar amb les mateixes majories relatives per 
prendre una decisió o prendre'D una alu·a. la prova és 
que a les llIes Balear é pos ible que amb el vot del 
president i tres abstencions s'aprovin els dictamens. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. En tom de contrareplica el Sr. MartÍ
nez de Dios té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Tal como se establece en la propuesta, se transformaría 
el Consejo Consultivo en un órgano inoperante si siempre se 
exigiese la mayoría absoluta. Por lo tanto, tampoco tenemos 
que llegar a una postura que nos lleve al absurdo de exigir 
algo que lo haría inoperante. Por lo tanto, si las consecuen
cias del número de· miembros del consejo le llevan a esas 
consideraciones a la oposición en relación con sus enmien
das, ésos son temores que están por demostrar; pero la fiabi
lidad de la norma en cuanto a su ajuste a 10 que es legal, no 
tiene reproche de ningún tipo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Acabat el debat passarem 
a les votacions; i votarem en primer lloc l'esmena 1870 del 
grup PSM 1 EEM, i la 1897, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, que les podem votar conjuntament, perque tenen 
el mateix contingut. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

23 vots a favor, 29 en contra, dues abstencions. Queden 
rebutjades les esmenes 1870 i 1897. 

Passam ara a la votació de l'esmena 1893 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA. 

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

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

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

25 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada l'esmena 1898, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Passam a la votació de l'article 16 del dictamen. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, 
poden seure. 

29 vots a favor, 23 en contra, 2 abstencions. Queda 
aprovat l'article 16 del dictamen. 

AIs articles 17, 18 i 19, a la disposició addicíonal, a 
la disposició transitoria, a les disposicions finals primera, 
segona i tercera, i a l'exposició de motius, no s'hi man
tenen esmenes. Deman si es pot fer votació conjunta. 
Sí, Sr. Triay? 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Demanam votacíó separada de l'exposició de motius. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem, ido, en primer lloc, els articles 17, 18 i 19, 
disposició addicional, disposició transitoria, disposicions 
finals primera, segona i tercera. 

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

Queden aprovats per unanimitat. 

Passarem ara a la votació de l'exposició de motius. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

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

29 vots a favor, cap en contra, 25 abstencions. Queda 
aprovada l'exposició de motius. 

1 arribats a aquests punts, queda també aprovada la 
Llei del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

1 esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Mol
tes gracies a tots. 
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