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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen
<;am aguest sessió d'avui . Prec als diputats gue s'asseguin als 
seus escons. 

1.1) Pregunta RGE núm. 2927/93, p~esentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Comen<;am per les preguntes, la primera de les quals és 
la 2927, del Sr. Vidal i Juan del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a enllumenat del primer cinturó de ronda d'Eivissa. 
Té la paraula el Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gnlcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, bé 
em toca altra vegada fer-li unes guantes preguntes, no vegi 
en elles més que la intenció d'obtenir informació fidedigna 
i directa sobre uns temes que han sortit a la Hum pública. La 
cosa va de cinturons de ronda. Comen~am per la primera, és 
que, quan esta ja molt avan<;ada la construcció del segon 

cinturó de ronda de la ciutat d'Eivissa, el primer cinturó 
de ronda, que va ser ampliat, va ser desdoblat, hi falten 
encara acabar alguns detalls, el més important entre ells 
és l'enllumenat, ja que s'ha deixat any rera any. Pareix 
que l'ajuntament creu que ho ha de fer la conselleria, no 
sé si la cosa esta molt clara, pero el cert és que, uns 
pels altres, l'enllumenat d'aquest cinturó de ronda conti
nua pendent. Per tant, la pregunta precisament és: Quan 
té previst, si és que l'ha de fer la conselleria, finalitzar 
aquesta instal-lació? Moltes gra.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Vida!. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat, em sap greu haver-li de dir 
que per desgracia no tenim una previsió a curt termini 
per fer aqueixa obra d'il·luminació. El cost previst puja 
a uns 60 milions de pessetes, som en una situació econo
mica difícil per poder escometre aquest tipus d'obra. No 
obstant aixo, hem de dir, i no és que sigui molt impor-
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tant, que sí hem deixat previstes les conduccions d'electrici
tat per quan faci falta posar els fanals que donin iHuminació 
a bastament, pero avui en dia i a curt termini no farem 
aqueixa obra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Sí, gracies, Sr. President. Molt breument, primer per 
agrair-li la informació i la sinceritat i Bavors perque crec que 
amb aquesta contestació queda dar que sera la conselleria la 
que se 'n fara carrec quan pugui, d'enllestir l'enllumenat del 
primer cinturó de ronda d'Eivissa. Amb aixo, cree que ja 
complet la pregunta, fins i tot la complement amb la seva 
contestació. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Reus? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Perdoni, pero compromís quant que faci aixo el Govern, 
no l'he donat. sera un tema a discutir i veurem si conjunta
ment O una administració o l'altra fa aqueixa obra. No li puc 
dir si la farem nosaltres o l'ajuntament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) RGE núm. 2928/93, presentada per I'Hble. Sr. Dipu
tat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

La segona pregunta es la 2928, també del diputat Sr. 
Vidal i Juan, del Grup Parlamentad MIXT, relativa a cons
trucció de passos elevats per a vianants a la carretera d'Eivis
sa a l'aeroport. Té la paraula el Sr. Vid al i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Bé, estic conven~ut que aquest 
tema també deu estar pendent de disponibilitats pressuposta
ries, pero és que fa dos anys que es va fer públic que es 
construirien aquestos passos per als vianants elevats entre els 
barris, que són bastant populosos, de Cas Serres i Ca n'Es
candell, els quals estan partits per la carretera que va a l'ae
roport d'Eivissa. És un tema del qual fins i tot vaig sentir 
l'altre dia a una reunió de velns d'aqueBa zona que el treien 
a coHació, d'aquí ve que faci aquesta pregunta. Pareix que 
hi havia un compromís ferm d'escometre aquesta millora, i 

també m'agradaria saber, com li deman aquí, tal com es 
va anunciar, quan pensa o si ha previst dur a terme la 
construcció d'aquestos passos per als vianants la conse
lleria? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Té la paraula el conseller Sr. Reus 
per respondre. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sr. President, moltes gracies. Respecte de les passa
rel'les, eren dues les previstes, en farem una el 94, que 
sera la passareHa a l'altura de la rotonda de ses Figuere
tes; respecte de l'altra, hi ha dificultats tecniques i d'es
pai i possiblement no es faci. Aixo és tot. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, més que res és pergue ens situem aBa on éso La 
meya pregunta feia referencia precisament no a la ro
tonda de ses Figueretes, la qual pot també fer falta tal 
vegada, pero pareix que el problema és més greu. Se
gons opinions del carrer -diguem-ne- a aquesta zona, on 
em diu voste, pareix que s'ha rebutjat fer-hi aixo. No 
obstant aixo, benvingut sigui aquest pas elevat de ses 
Figueretes, pero pareix que alla on més perillós és 
creuar la carretera és precisament entre Cas Serres i Ca 
n'Escandell, ja sap que és molt més endavant, de camí 
a l'aeroport. Per tant, si ho he entes bé, s'ha rebutjat ja 
definitivament construir aguest pas elevat que es va -si 
m 'ho permet dir- prometre a aquella gent, i en can vi, 
se'n fara un a la rotonda de ses Figueretes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Reus? té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DE TERRITORI (Bartomeu Reus i Bel
tran): 

Sí. En el mateix moment en que l'Ajuntament d'Ei
vissa ens do ni un espai físic on poder situar aqueixa 
passareHa, jo estic amb voste que és la més necessaria, 
nosaltres la farem; hi ha un problema d'espai físico 
Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. 

1.3) Pregunta RGE núm. 2929/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat eosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 2929, del Sr. Vidal 
i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a evacuació de 
pluvials al segon cinturó de ronda d'Eivissa. Té la paraula el 
diputat Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gnlcies, Sr. President. Amb aquesta pregunta continuam 
rondant pels cinturons d'Eivissa. D'aixo quasi sé la contesta
ció que em donara, perque si jo vaig fer aquesta pregunta és 
perque els mateixos responsables municipals m'havien co
mentat que -i llavors ho vaig sentir en una entrevista radio
fonica a un tecnic de la conselleria- que hi havia un projecte, 
que el projecte s'havia de fer tal com estava elaborat i que, 
per tant, aquestes recomanacions de l'Ajuntament d'Eivissa 
s'havien de fer ja en una segona fase, després de fer-se el 
projecte, i que per ara no hi havia pressupost, etc. Pero 11a
vors, al cap de dos dies d'haver jo presentat aquesta pregun
ta, vaig sentir unes declaracions del regidor responsable d'o
bres de l'Ajuntament d'Eivissa, i pareix que han arribat a un 
enteniment en aquest aspecte, de la qual cosa jo m'alegr 
molt. De totes maneres, com que ja estava formulada la 
pregunta, si voste ho pot confirmar, li ho agrairia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Té la paraula el conse11er Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Gracies, Sr. President. El tema és difícil i complicat 
perque és un tema de recursos a nivell de Govern, donar 
prioritat a Manacor i a Eivissa respecte del tema de pluvials. 
Estam negociant ara un possible conveni amb l'Estat central 
i considerar que el Govern balear, per a pluges torrencials, 
hi va fer una inversió quantificada en 3 míl mílions de pesse
tes. El tema d'Eivissa és un tema de fons públics importants, 
perque una solució perfecta sera molt difícil i costosa. Ja 
avui en dia en la ronda hem intentat alleugerir problemes 
que ens motiven els vials de santa Eularia i de Sant Josep, no 
esta la solució ... , no és perfecta i no és bona, jo pas pena 
d'unes pluges torrencials que puguin perjudicar. No obstant 
aixo, el tema financer ens desborda i estam intentant amb 
Madrid donar prioritat absoluta al tema d'Eivissa i de Mana
cor. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Vidal? 

1.4) Pregunta RGE núm. 2930/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat eosme Vidal i Juan, del Grup Par
lamentari MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

La quarta pregunta és la 2930, del diputat Sr. Vid al 
i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a distribu
ció de la partida 1 'Ibatur per a promoció turística per al 
1994. Té la paraula el Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller de Turisme, bé, per que faig aquesta pre
gunta quan ja ha estat publicat -dic jo, comentaris- allo 
que tocaria a la mateixa premsa d'Eivissa, que si serien 
100 mílions, etc., de que disposaria el Foment de Tu
rismes d'aquella illa per a promoció. Pero bé, com que 
en aquest aspecte de la promoció del turisme, que és 
fonamental, i sent que a Eivissa és l'única alternativa o 
fons de riquesa que tenim, és prou important saber 
quines quantitats específiques només per a l'illa d'Eivi
ssa, a part de les que naturalment Ibatur té per al con
junt de les Balears, hi ha destinades per a aquest impor
tant capítol de la promoció turística a través de l'Ins
titut Balear de Turisme. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el conseller Sr. 
Flaquer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer 
i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sr. Vidal, molt breument, és 
difícil respondre a aquesta pregunta, i és difícil perque 
jo calcularia que prop d'un 70% d'allo que és el pres
supost d'Ibatur d'enguany i deis altres anys es destina de 
manera conjunta a totes les illes, de manera que es fa 
difícil poder dir quants doblers van a Mallorca, quants 
a Menorca, quants a Eivissa i quants a Formentera. Hi 
ha tota una serie d'accions conjuntes que voste coneix 
(contraportades en els fullets deis lOur-operators, assis
tencia a fires, estudis de mercats emissors, etc.), són 
accions conjuntes, de les quals és molt difícil poder seg
mentar específicament quines van destinades a l'illa 
d'Eivissa. Jo sí que li diré que I'any 94 hi ha accions 
especials, importants, cap a l'illa d'Eivissa, com pugui 
ser l'Open del golf, que fins ara es desenrotllava a Ma
llorca i que aguest any confiam poder fer-lo a Eivissa; la 
campanya feta enguany per la cadena privada de tele
visió Tele-5 a Eivissa; hi ha un petit acord, la concreció 
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del qual esperam per part de l'Estat central a través de Tu
respanya per dur a terme una campanya específica d'Eivissa 
dins el mercat alemany entre Ibatur, Turespanya i el Consell 
Insular d'Eivissa i a més a més hi ha totes les aportacions 
que des d'Ibatur es fan al Foment del Turisme d'Eivissa i als 
distints municipis turístics. Moltes gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT. 

Gracies, Sr. Flaquer. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, gracies. Sr. President. Bé, Sr. Conseller, li agraesc 
molt aquesta informació, m'ha assenyalat aquestes accions 
específiques, que era allo que jo demanava, pero si no és 
abusar de la pregunta i si voste en aquest moment té les 
dades, quin és l'import d'aquestes accions específiques que 
voste m'ha esmentat, me les pot quantificar? Aquesta seria 
la pregunta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. 
Flaquer? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i 
Riutort): 

Bé, li puc contestar de memoria en relació amb allo que 
és la campanya específica important que volem fer en 
coHaboració amb Turespanya, pero logicament esta m pen
dents de quina sera l'aportació de Turespaña, perque nosal
tres la volem fer proporcional a la que faci el ministeri. 

Pel que fa a l'Open de golf i al programa de Tele-5, si 
voste no hi té cap inconvenient, jo li puc facilitar per escrit 
aquesta documentació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. 

n.1) Proposició no de llei RGE núm. 344/93, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a regulació de 
l'ús vehicular del cataHl a l'ensenyament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pa sam al segon punt de I'ordre del dia que correspon a 
la Proposició no de lIei 344/93, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM. relativa a I'LIS veilicular del catala a I ensenyameot. 
Té la paraula en nom del grup proposant el diputat Sr. Go
mila i Barber. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Les esta
dístiques sobre l'ensenyament en la nostra llengua a les 
Illes Balears demostren que la realitat és realment preo
cupant. Veim que els centres que imparteixen totalment 
o parcialment l'ensenyament en la nostra llengua no 
arriba al 50%, i aquí parlam d'alguna assignatura, no de 
tot l'ensenyament; així, si un centre dóna una assignatu
ra, una només, en catala, ja esta incIos en aquestes 
estadístiques. 1 si només miréssim aquest apartat, la 
situació no seria tan greu com és en realitat, pero si 
miram el nombre d'alumnes que reben l'ensenyament 
totalment o parcialment en la nostra llengua veim que 
supera el 33% en els centres públics, perque si sumam 
els centres públics i els centres privats no arriba a un 
18%, un 17'2 deIs alumnes d'educació infantil, primaria, 
secundaria, no arriba al 18% els que reben I'ensenya
ment en la nostra llengua, a l'inrevés, que la reben total
ment o parcialment en a nostra llengua. És a dir, un 
83% rep l'ensenyament excIusivament en llengua caste
llana, en la llengua que no és la propia de les Illes Bale
ars. és una situació que nosaltres creim preocupant i que 
l' Administració, que té la darrera paraula en aquest 
sentit, és a dir, qui té la darrera paraula en autoritzar 
l'ensenyament en llengua catalana és el Ministeri d'Edu
cació i Ciencia, i qui ha de promoure i regular aquest 
ensenyament és el ministeri esmentat. 

Per a~o, a ell instam, amb aquesta proposició no de 
llei, que tracti de complir allo que marca la Llei de 
normalització lingüística, on es regula que la nostra 
llengua sera emprada cada vegada progressivament com 
a vehicIe usual a l'ambit de l'ensenyament a tots els 
centres docents, i qui ha de fer que a~o sigui realitat és, 
com he dit, el Ministeri d'Educació i Ciencia, almanco 
mentre la nostra comunitat autonoma no tengui les 
competencies en ensenyament. Per a~o el nostre grup 
creu important que aquest Parlament manifesti la seva 
preocupació davant el Ministeri d'Educació per tal que 
vagi posant mesures o que s'habilitin les mesures opor
tunes per millorar aquesta situació. Amb aquesta propo
sició no de llei reclamam l'atenció de l'administració 
competent perque millori quantitativament i qualitati
vament l'ús de la nostra llengua dins l'ensenyament. 

Tot i que hi ha centres d'ensenyament que tenen 
grups que el fan en catala, també és cert que no s'ha 
produi't un avan~ per arrelar els programes educatius 
en el medi i en especial per regular l'ús vehicular del 
catala més enlla de l'assignatura de llengua i literatura 
catalana. 

Per a~o nosaltres creim que és una situació molt 
lamentable i que s'hi hauria de posar solució per part de 
qui té les competencies, perque si és cert que hi ha 
centres que tenen l'ensenyament en catala, més que la 
bona voluntat o el treball que hem fet les administra
cions, hem de dir que hi ha hagut una tenacitat impor-
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tant per part deis ensenyants, els quals han hagut de superar 
tota casta d'exigencies i entrebancs de variada índole i, so
bretot, han hagut de superar molta paperassa que se'ls exigia 
des de l'Administració, pero només un compromís ferm i 
una voluntat prou forta deIs ensenyants ha fet poder superar 
en molts de casos aquesta qüestió. 

Nosaltres creim que ja és hora que s'hi actui amb ferme
sa perque la nostra llengua no sigui una cosa excepcional, 
sinó una cosa normal i habitual com a qualsevol país on 
I'ensenyament de la llengua propia i en llengua propia és 
fonamental i esta totalment garantit. Arnés, nosaltres creim 
que hem de recordar una vegada més el greuge comparatiu 
que ten en les nostres illes amb la resta de comunitats autono
mes que tenen llengua propia diferent del castella, i és que 
som l'única que encara -crec que a<;o s'ha de remarcar i s'ha 
de tornar a dir- no té transferid es les competencies en edu
cació i tenim aquesta dualitat: que hi ha una administració 
que té competencies en ensenyament i una altra que té 
competencies en educació. Per a<;o es creen aquests proble
mes, i per a<;o nosaltres cada vegada aquí, en el Parlament, 
insistim sobre qui té les competencies en una materia i qui 
té les competencies sobre una altra. Per a<;o, aquesta vegada 
toca al Ministeri d'Educació posar mesures perque l'ensenya
ment en la nostra llengua sigui una realitat. Moltes gracies. 

. (L 'Hble. Sr. Vice-president primer substitueix el Molt 
Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Altres grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Gomila, voste ho ha dit, que hi ha una serie de centres que 
en aquests moments tenen part de l'ensenyament en llengua 
catalana. És cert que, per part del Ministeri d 'Educació i 
Ciencia, hi ha una serie de centres que disposen en aquests 
moments d 'una Hnia, normalment solen tenir una línia en 
catala i solen tenir tres, quatre o cinc, proporcionalment a 
vegades més, en castella. 

Evidentment, quant al compliment de la Llei de normalit
zació lingüística, encara que és molt ampli a<;o de dir que 
d'una forma gradual s'avan<;ara en la línia que hi hagi un 
ensenyament en catala, és una cosa que és molt elastica i 
que pot tenir moltes interpretacions, pero ens sembla asse
nyada la pro posta que fan vos tes perque, evidentment, si no 
s'insta a comen<;ar a donar passes serioses endavant en 
aquest sentit crec que no s'avan<;ara gaire més d'allo que 
s'ha avanc;at fíns ara. Així mateix, a<;o permetria comen<;ar 
a crear una consciencia i a preparar aquesta nova situació 
que vindra en el moment en que s'hagin produtt les transfe
rencies des de l'Estat cap al Govern de la Comunitat, con
cretament cap a la Conselleria de Cultura, Educació i Es-

ports, la qual sera qui haura de gestionar i desenvolupar 
tota la gestió pel que fa a l'educació. 

A l'educació infantil, ja hi estavem bastant més avan
<;ats que en altres parts de l'educació que es plantegen 
en la proposició no de llei; ja hi ha una majoria de cen
tres que fan aquest ensenyament en llengua catalana, 
quasi tota o totalment. I a l'educació primaria, a la 
secundaria obligatoria i al batxillerat, aquí sí que la 
cosa és, com dic, més complexa perque hi ha centres 
que disposen d'aquesta línia i n'hi ha que no. 

És un poc aleatoria la seva aplicació. Tots sabem que 
per part del ministeri es posaran una serie d'entrebancs, 
sobretot es posara damunt la taula la preparació del 
propi professorat, del qual es dira que no esta pro u 
preparat perque a<;o es dugui endavant. 

Deixant un poc el tema, perque, quan s'hagi produi't 
la transferencia, sigui el Govern balear gui prengui una 
decisió determinant sobre el tema, que podria ser sem
blant -o almanco hi ha sectors que desitjarien que ho 
fos- a la decisió que ha pres la Generalitat de Catalunya. 
En aquest sentit, li he de dir que tal com esta formulada 
la seva proposició no de llei, i tenint en compte aquesta 
aplicació de la Llei de normalització lingüística, per 
part nostra el nostre vot sera favorable a aquesta propo
sició no de llei. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Sr. Tejero. 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Antes de entrar en la intervención en si, con lo único 
que realmente estamos de acuerdo de entrada, Sr. Go
mila, es con aquello que usted ha dicho y que me re
cuerda a lo que el llamado "superlópez" decía ayer por 
la televisión, que los señores trabajadores son los prota
gonistas de la enseñanza, estamos de acuerdo en esto. 

También, asimismo, aprovechando que el Pisuerga 
pasa por allá donde yo nací, ha hecho una especie de 
recomendaciones subsiguientes que tienen poco que ver 
de entrada con el análisis de la proposición no de ley 
que nos atañe. 

Esta proposición no de ley, la exposición de motivos, 
entendemos que, cuando menos, es poco rigurosa, es 
poco exacta y posiblemente poco meditada, y intentaré 
demostrarle por qué. Habla de "centres amb grups en 
cata la ", no son "centres amb grups en catala", son pro
jectes curriculars en catala de determinats centres, y 
cuando se habla de educación o de determinados asuntos 
hay que hablar con rigor -entiendo- y más aún en un 
parlamento. 
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Cuando dice que no ha habido un avance sustancial, ha 
utilizado unas estadísticas, no sé si cotejamos las mismas 
estadísticas, yo tengo estadísticas de la Direcció General de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports y de la Inspec
ción del Ministerio de Educación y Ciencia, que después le 
daré, y que, evidentemente, no coinciden. Entonces, habrá 
que aclarar de dónde viene esta cuestión. 

Por otro lado, lo que es el hecho, al proposición en si, 
ustedes hablan de promocionar o regular el uso; ni semanti
ca mente ni fonéticamente ni etimológicamente se puede 
regular el uso de una lengua, no se puede regular; en todo 
caso, se reglamentarán determinadas cuestiones, el uso de 
una lengua no se puede regular porque forma parte del patri
monio personal, no de un patrimonio territorial. 

Bien, respecto a la situación actual, quería decir a las 
señoras i señores diputados que el sistema actual, a través del 
cual los centros van implantando progresivamente la en
señanza en catalán en los distintos niveles educativos, se basa 
en el Decreto 895/89, de 14 de julio, y en la Orden de 27 de 
noviembre del 89, de la Conselleria de Cultura Educació i 
Esports del Govren balear. Además, ambas administraciones, 
lo recalco, ambas, Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
y Ministerio de Educación y Ciencia, ofrecen sistemas de 
asesoramiento a los centros bien a través del servicio de 
inspección de la unidad de programas educativos, del grupo 
de apoyo a la inmersión lingüística, etc. En base a esta si
tuación, se entiende des de ambas administraciones, al menos 
en la información que a nosotros nos consta, que las cotas de 
normalización lingüística son significativamente positivas; 
evidentemente podríamos discutir mucho dónde empieza la 
significación o qué es para ustedes la significación o no de 
la positivación. En todo caso, quería recordar, al hilo de la 
situación, que el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, como 
el resto de los demás grupos, tiene tanta preocupación o más 
que ustedes por la educación y la enseñanza, es decir, que 
me parece que no es patrimonio de nadie determinadas ini
ciativas. 

Entonces, respecto a los datos que usted ha dado, yo le 
daré datos del curso 90-91 de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports, el estudio es bastante completo, en datos 
del 90-91 el porcentaje total de ensenyament en cata la era del 
40%; datos del curso 92-93, si quiere se los puedo desglosar, 
en primaria, porque claro, otra cuestión que le decía, en 
cuestión de rigor este diputado entiende que cuando se habla 
en una proposición no de ley, hay que adecuar incluso la 
terminología a la realidad, estamos en educación primaria, 
en educación secundaria, no sé por qué se han olvidado de 
los módulos formativos o lo que se llamaba antes formación 
profesional; evidentemente, en educación primaria, curso 92-
93, es decir, primaria, educación infantil, que equivaldría 
desde cero años hasta doce años, del total del alumnado, que 
serían 106.454, recibirán enseñanza en catalán 26.488, que 
suponen el 24,8%. 

Espere, que no he terminado. 

Ensenyament en catala que podemos desglosar parcial 
o totalmente, pero no solamente en cultura y lengua 
catalana. El total de centros públicos de primaria -nos 
referimos a primaria-, porcentaje de ensenyament en 
catala: 55,66%, privados concertados, porcentaje:10,75. 
Secundaria, centros públicos, total de centros que impar
ten ensenyament en catala, el catala com a llengua vehi
cular en más de una área curricular que no sea la len
gua y literatura catalana, bien entendido: 49 centros 
públicos, ensenyament en catala: 26, porcentaje: 53,6; 
centros privados: 38, ensenyament en catala: 3, porcen
taje: 7,89. En total general, lógicamente, al hacer me
dias, se eleva la media general por compensar los públi
cos Y los privados, tendríamos que el 53,22% de los 
alumnos de nuestra comunidad reciben ensenyament en 
cata la y que, de los centros, el 33,33 hacen ensenyament 
en catala. Evidentemente, estos datos son, no quiero 
abrumar a las señoras y señores diputados, pero están 
claramente documentados y, como he dicho, por ambas 
administraciones, al menos ( ... ) como dicen los ingleses, 
hasta donde yo llego. 

Entonces, entendemos que posiblemente hubiera sido 
más interesante hablar de cuestiones como: Qué ele
mentos son determinantes a la hora del uso y funciona
miento del ensenyament en calala; que es importante la 
formación del profesorado, inicial o de perfeccionamien
to; es importante el análisis de la territorialización, 
porque se observa que territorialmente determinadas 
islas tienen una mayor implantación, determinadas islas 
no, determinadas zonas sí, determinadas no; las pautas 
de intervención, qué elementos son positivos (la legisla
ción, la formación, el asesoramiento y apoyo didáctico). 
En fin, ¿qué resumimos de todo esto, de todos los datos 
actuales, oficiales y reales que hay? Uno, la normaliza
ción es escasa en los centros concertados, habrá que 
trabajar para que sea mayor; dos, la normalización no es 
uniforme en todo el territorio, está claro que, por ejem
plo, en este aspecto, por suerte para nosotros, en la isla, 
en la que estoy yo, es dónde mayor nivel de normaliza
ción e implantación de ensenyament en cata la en los 
centros se da, tengo los datos; y tres, que en algunos 
casos, los proyectos de los centros no se basan en pro
yectos educativos determinados. 

Por lo tanto, ¿qué es 10 que se supone que hay que 
hacer en este estado de cosas? Entendemos que como la 
Logse es una ley base, lo cual implica a todo el territo
rio, entendemos que se trataría de hacer una legislación 
positiva; por tanto, en el marco del convenio general que 
el ministro de Educación y Ciencia y el Honorable Sr. 
President del Govern balear firmaron en mayo de 1990, 
que sigue vigente -le recomiendo que se lo lea si no se 
10 ha leído-, en este marco están trabajando ambas 
administraciones en el establecimiento por parte de los 
centros de lo que se llama Proyecto lingüístico de cen
tro, si no lo sabían, dentro de un centro, en el marco de 
la Logse, existe el Proyecto educativo de centro y como 
parte del Proyecto educativo existe el Proyecto curricu-
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lar, y una parte del Proyecto curricular sería el Proyecto 
lingüístico, que es precisamente donde están trabajando 
ambos técnicos de ambas administraciones. ¿Con qué objeto? 
Con el objeto de conseguir un desarrollo armónico de los 
contenidos curriculares y la lengua vehicular del mismo de 
forma que los alumnos alcancen un dominio equivalente de 
las dos lenguas, catalana y castellana, como exige la Ley de 
normalización lingüística. 

No voldria acabar sense fer unes referencies, no són me
ves ja que no m'atribuesc la categoria de poder escriure aixo, 
pero un eminent lingüista -tenc moIts d'articIes aquí que 
podria fer- que és el Sr. Jesús Tuzón, en un articIe delllibre 
El luxe del llenguatge (editorial Ampúries, 1986) escriu el 
següent: "Hi ha moItes llengües al món i tates fan allo que 
han de fer, si les deixam tranquil-les, és cIar; i tates les llen
gües són bones, pero no sempre és bo tot allo que un fa amb 
les llengües. Prou sovint les llengües humanes són manipula
des i arriben a convertir-se en l'estandard d'interessos de 
domini, en armes per a la lluita fratricida. Per antinatural 
que pugui semblar, una llengua pot ser usada en contra d'al
tra, en ambdós sentits". 1 per finalitzar 1i diré que, al meu 
modest judici, en el fans jo crec que la estimació de totes les 
llengües no és sinó una qüestió d'urbanitat intel-ligent. Mol
tes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la 
paraula el Sr. MarÍ i Tur. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Una 
vegada més portam a aquesta tribuna el tema de la llengua, 
i una vegada més aquÍ s'hi presenten diverses solucions. En 
aquest cas, sembla que el Grup Parlamentari PSM i EEM 
presenta una proposició no de llei. En la seva exposició de 
motius, jo crec que -modestament ha dic- s'hi fa una provo
cació a aquelles persones que tenen la responsabilitat i la 
il-lusió de fer normal l'ús del catala i l'aprenentatge, diuen 
que no s'ha produi"t un avan~ substancial per arrelar els pro
grames educatius al medio A mi m'agradaria saber si el grup 
proposant té coneixement exhaustiu d'aquesta afirmació tan 
rotunda que fa. Jo cree que aixo no és cert, si qualque 
col-lectiu social pot aixecar la bandera de la defensa del cata
la justament és aquell grup al qual vostes dirigeixen les seves 
llances, si hi ha qualque grup que treballa i que fa un futur 
esperan~ador per a la nostra llengua és des d'aquella mestra 
rural fins aquell catedratic, tots volen que la nostra llengua 
tengui el lloc que hi pertany. 

Voste, Sr. Gomila, sap, per exemple, sembla que sí, que 
ho sap, ja que diu que no es fa, que fins i tot a alguns insti
tuts o a algunes escales es dóna el cas que professors en 
llengua i de llengua castellana posen als seus alumnes una 
novel·la com a exemple a llegir i que per arrelar aquestos 

alumnes al seu me di els posa que allo que aquell no
veHista parla es tradueix en un lloc de feina a la terra, 
a la qual voste diu que no s'hi han arrelat. Voste sap -
n'estic segur- que les possibilitats d'un ensenyant són 
moltes, i m'agradaria repetir-ha, perque crec que aixo 
és cert, que no hi ha un coHectiu a les nostres illes més 
interessat en l'ensenyament del catala que els professors, 
n'estic absolutament i total conven~ut. 

AqUÍ s'ha dit, crec que amb molta de raó, i s'han 
donat unes enquestes i uns tants per cent, que jo també 
els tenc, que estam progressant en l'ensenyament del 
catala i en catala. És un tema del qual com va dir molt 
bé una persona que té responsabilitats: "Tal vegada, el 
millar que pot passar és que no passi res ." Jo personal
ment no voldria que a aquesta comunitat es presentassin 
per a l'ús del catala els problemes que a altres comuni
tats es presenten, 1i ho dic sincerament. 

Voste ha dit que l'admlnistració del ministeri hi ha 
posat entrebancs. A aquesta tribuna es podran parlar de 
moltes de coses, jo he de sortir aquÍ tal vegada no amb 
prou coneixement de causa, pero en aquest cas, si d'al
guna cosa sé, és justament d'aixo que voste diu, que 
l'administració del ministeri n'ha posat. Aixo no és 
veritat. L'administració del Ministeri d'Edudació i la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports van, en 
aquest camí, paral-lels, i tots busquen el mateix: que la 
nostra lIengua sigui estimada i respectada. Sera pel 
camÍ del convenciment per on el nostre poble, la nostra 
societat, emprara la nostra lIengua, no sera perque aquÍ 
venguin lIeis, no sera perque aquí diguem que s'han de 
fer les coses, sera com la pluja beneficiosa, que a poc a 
poc fa germinar totes les plantes. 

Voste sap o hauria de saber molt bé que els centres 
afortunadament tenen quasi una totalllibertat d'elecció. 
El representant del Grup SOCIALISTA 1i ha donat uns 
tants per cent, que jo també els hi puc passar, tots els 
centres poden triar quines assignatures valen en catala 
i quines no les valen en catala. No vulguem nosaltres 
ara imposar a un coHectiu allo que han de fer, ells 
tenen allo més formós que pot tenir la persona, que és 
la llibertat, i els centres ten en absoluta i total llibertat 
per vehicular el cata la o el castella, que cadascú ho faci 
aixÍ com vulgui. Vol quelcom més bonic que cadascú 
faci allo que creu que ha de fer?, per que, des d'aquí, 
els hem d'imposar alIo que han de fer?, per que hem de 
dir al ministeri que ha de fer?, per que ha hem de dir 
a la ConselIeria de Cultura? Deixem les coses aixÍ com 
estan, que en aquest cas ten en allo més formós que po
den tenir, que és la llibertat per triar. 

Sr. Gomita, malgrat que interessi qualsevol iniciativa 
que suposi la promoció de l'ús vehicular de la llengua 
catalana en els diversos nivells i arees d'educació, els 
centres escolars de les Illes, sobretot pel que fa a l'en
senyament d'altres assignatures que no són la llengua i 
la literatura catalanes o pot mantenir en les dades, que 
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no és cert, com li deia abans, que no s'hagi produit un 
avan~ per aconseguir l'arrelament deIs programes educatius 
al medi més primari i immediat com és la nostra terra i la 
nostra cultura. Voste pot anar a qualsevol escola, a qualsevol 
institut, a qualsevol centre de formació professional i, n'estic 
ben segur, parlara voste amb el professor de ciencies, amb 
el professor d'humanística o amb el professor de catala, fins 
i tot li'n diré més, amb el professor de castella, i tots tenen 
un projecte curricular alla on el medi ambient o la circums
tancia, per emprar un terme més filosOfic, no estigui pre
sent. 1 tots els centres fan una mena de lluita per veure quin 
d'ells pot fer passar als seus una estima i un respecte, no 
només per la llengua, sinó també per la cultura, per l'arqui
tectura; en definitiva, per tot allo que nosaltres diem cultura. 

L'avan~ és clar i prou significatiu, en poc més de deu 
anys hem passat d'un sol centre on s'emprava la nostra llen
gua com a vehicle del seu ensenyament als cent setanta-nou 
centres que l'usen durant el curs actual. Per al proper 93-94, 
deu centres més comen~aran l'ensenyament en la nostra 
llengua i tres han soHicitat autorització per ampliar el nom
bre d'assignatures que fan en catala. De totes maneres, el 
Govem de la Comunitat, un deIs objectius del qual és gene
ralitzar l'ús vehicular de la llengua catalana a tot l'ensenya
ment, manté negociacions freqüents, com ja s'ha dit aquí, i 
periodiques amb el Ministeri d'Educació i Ciencia per acon
seguir l'extensió de l'ús del catala a l'educació infantil, pri
maria i secundaria obligatoria i al batxillerat i per a la seva 
adequada regulació. 

És per aquestes raons que, malgrat que en principi podrí
em estar-hi d'acord, pel que signifiquen de l'interes que tots 
tenim en la nostra llengua, no donarem suport a la seva 
proposició no de llei. Jo voldria fer un cant als professors i 
dir, com havia dit abans, que des de la mestra o el mestre del 
racó més amagat de la nostra terra fins al primer catedratic 
entre tots, el Parlament també, durem endavant la nostra 
llengua, pero no amb imposicions, la manca de llibertat mai 
no ha donat bons resultats. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Passam al tom de replica. Té la pa
raula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en 
primer lloc, agraesc al Grup MIXT el suport que donara a la 
nostra proposició no de llei, perque ells sí que han entes 
que gradualment s'ha d'aplicar allo que s'exposava en la Llei 
de normalització lingüística i que 1 'ús general de la nostra 
llengua fos una realitat. Nosaltres creim que les transferenci
es és un tema urgent, pero no creim que abans del 97 aques
tes arribin a la nostra comunitat autonoma. per tant, hem 
d'instar qui té aquestes competencies, qui té possibilitats que 
es vagi fent realitat l'ús de la nostra llengua en l'ensenya
ment, i aquest no és altre que el Ministeri d'Educació i Ci
encia . 

Ha dit el Sr. Tejero que el 55% deIs centres tenen 
alguna, totalment o parcialment, assignatura en catala. 
Evidentment, n'hi ha bastants, d'aquest 55% de centres, 
que són sobretot centres més petits, centres en els po
bIes, i fins i tot centres unitaris, escoles unitaries, per
que les estadístiques que marquen per alumnes dava
llen considerablement. Jo li n'he donades unes que cree 
que també són prou certes, que a~o no pot da vallar 
molt manco del 25% d'alumnes que reben ensenyament 
totalment o parcialment en la nostra llengua, i no es 
tracta de posar una llengua contra l'altra, es tracta de 
deixar tranquiHa la llengua, pero la nostra també, Sr. 
Tejero, perque en aquests moments s'ha de demanar 
autorització per donar classes en la nostra llengua, en 
canvi, en castella és allo de 11 Valor: se le supone 11, i a~o 
també aniria per al Sr. Marí. 

Miri, Sr. Marí, jo cree que si algú ha fet molt, i amb 
a~o coincidese amb voste, per la nostra llengua, han 
estat els ensenyants. EIs centres que fan ensenyament en 
catala no ho fan, i ho he dit abans, per la voluntat i per 
la promoció i bona gestió de les administracions, sinó 
que ho fan per la tenacitat, la voluntat i la professionali
tat deIs qui hi treballen, perque quan es tracta de fer 
decrets i coses d'aquestes sí que n'hi ha, pero quan es 
tracta de fer propostes de formació, ajuts economics, 
facilitar l'adscripció del professorat idoni a les assignatu
res en la nostra llengua, a~o moltes vegades és més 
difícil, i aquí, voste que parla de la bona funció de les 
dues administracions, jo només li recordaré que en 
aquests deu anys l'ensenyament en la nostra llengua ha 
crescut a pesar deIs qui govemen aquesta comunitat 
autonoma, amb a~o li voldria recordar el decret que va 
fer en el seu moment el Sr. Gilet per fer ensenyament 
en catala, que més que facilitar l'ús de la nostra llengua 
en els centres d'ensenyament, el que feia era posar en
trebancs per impossibilitar que als centres d'ensenyame
nt de les nostres illes es fes en la nostra llengua, posava 
entrebancs burocratics, molts vegades impossibles de 
solucionar. Evidentment, aquesta situació ha anat millo
rant, pero així i tot s'ha de demanar permís per ense
nyar en la nostra llengua, en can vi , per ensenyar en 
castella no s'ha de demanar permís a ningú, ja se supo
sa que el centre de nova creació ensenyara en castella, 
en canvi, per parlar en la nostra llengua s'ha de demanar 
autorització, i a~o em sembla que és una incongruencia. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. En tom de contrareplica, Sr. 
Tejero, té la paraula. 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Gracies, Sr. President. Sr. Gomila, li he de remarcar 
de nou, ho sent molt, ho podem discutir i anar-hi quan 
vulgui, hi ha un 53% d'alumnes en aquesta comunitat 
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que fan ensenyament en catala actualment, aquest curs, el 
93-94. 

El portaveu del Grup PP-UM ha dit: Una de les persones 
que tenim encarregades, una de les més competents que hi 
ha actualment, la Sra. Aina Moll, coordinadora de la Campa
nya de normalització lingüística. Fa molt poc ha dit: liNo 
crec els qui diuen que anam cap enrera en tost de progres
sar ll

, ho ha dit ella, no jo, i després diu: "EI més important 
d'aquesta campanya de normalització és que s'ha fet sense 
conflicte social a conseqüencia de la llengua 11 • 

Al final, a mi l'únic que em queda per dir-li, i agraesc de 
qualque manera que aquests temes, especialment els temes de 
la !lengua ... , la setmana passada, voste ho sap i tots nosaltres 
ho sabem, que hi ha hagut un debat al Parlament de Catalu
nya, la conclusió que hi ha hagut al final és que el tracta
ment d'aquests temes és de dialeg, serenitat i respecte. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Té la paraula el Sr. Marí i Tur. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Jo no voldria haver de ser aquí el 
defensor del Ministeri d'Educació i Ciencia, encara que sem
pre seré el defensor de qui porta la veritat i de qui té la raó; 
en aquest cas, repetesc que tant el ministeri com la Conselle
ria de Cultura fan el que poden fer per normalitzar la nostra 
lIengua. D'entrebancs burocratics, Sr. Gomila, jo no sé si li 
n'han posat algun o si voste té coneixement que li n'han 
posat alguno permeti'm que li digui que no és veritat que 
s'hagi de demanar permís per fer les classes en catala, no és 
veritat, el que sí és veritat -i em sembla molt bé- és que, a 
principi de curs, els professors han de presentar allo que es 
diu una programació, que la faran no només de tot l'any, 
sinó de cada setmana de tot el curs, les notes que posaran, 
com avaluaran, quins objectius s'obtendran o no i, natural
ment, al final s'hi posa la llengua que s'utilitzara, i es pot 
utilitzar el catala o el caste!la; no és veritat que s'hi hagi de 
demanar permís, ja s'entén que el permís es té. Per tant, 
avui no ha estat massa encertat amb aquesta proposició, 
sobretot perque ha dit coses que no són certes, i aixo és el 
pitjor que podem dir en aquesta casa. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ i Tur. 

Acabat el debat, passarem a la votació de la proposició no 
de !lei. 

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? 

7 vots a favor, 48 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada la Proposició no de llei 344. 

111.1) Debat de presa en consideració de l'escrit 
expedient 3-93/PCTI-0004, RGE 2672/93, presentat per 
la Comissió Tecnica Interinsular, d'atribució de com
petencies als consells insulars en materia de serveis 
socials i assistencia social corresponents al Decret del 
Consell General Interinsular de 28 de juny de 1982. 

111.2) Debat de presa en consideració de l'escrit 
expedient 3-93/PCTI-OOOS, RGE 2672/93, presentat per 
la Comissió Tecnica Interinsular, d'atribució de com
pettmcies als consells insulars en materia d'inspecció 
tecnica de vehicles. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que corres
pon al debat de presa en consideració de les propostes 
presentades per la Comissió Tecnica Interinsular: Escrit 
3/93 0004, registre número 2672, relativa a atribució de 
competencies deIs consells insulars en materia de serveis 
socials i assistencia social corresponents al decret del 
Consell General Interinsular de 28 de juny del 82 i Es
crit 3/930005, registre número 2672, també, d'atribució 
de competencies als conse!ls insulars en materia d'ins
pecció tecnica i de vehicles. 

Obrirem en primer lloc un tom a favor d'aquestes 
propostes. 

Grups que volen intervenir en tom a favor d'aquestes 
propostes? Té la paraula pel Grup PP-UM el diputat Sr. 
Palau i Torres. 

EL SR. PALAU TORRES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. EIs drets a 
l'autonomia política i a l'autogovem han estat marcats 
a les Illes Balears pel fet d'haver estat concebudes per a 
la seva aplicació a un doble nivell, així va ser fins i tot 
de l'entrada en funcionament de l'Administració auto
nomica. La recent historia d'aquest procés no pot ser 
entes a en tota la seva dimensió si oblidam que els pobles 
d'aquesta comunitat encertaren el camí estimulats per 
aquella concepció d'una autonomia de doble niveIl. 
L'Estatut d'Autonomia, com a norma institucional basi
ca de la Comunitat, i altres disposicions legislatives deri
vades d'aquell, reconeixen els drets deIs conse!ls insulars 
a rebre transferencies de competencies per al seu ambit 
territorial propi sense perjudici, mes aviat al contrari, de 
mantenir la unitat de la Comunitat organitzada instituci
onalment per un únic parlament, un únic govem i un 
únic president de la Comunitat Autonoma amb plena 
autoritat política sobre el conjunt de les Illes, el que no 
ha desaparegut pero, del profund sentir autonomic deIs 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 88/27 d'octubre del 1993 3527 

pobles de les Illes Balears, és la convicció que l'autonomia 
sera plena i satisfactoriament vertebrada quan els consells 
puguin aprofundir les seves potencialitats autonomiques. 

Hi ha en aquesta reivindicació, apreciable per a qualsevol 
observador, un sentiment clar que la nostra autonomia neces
sita que sigui plasmada a dos nivells, com hem dit quan hem 
comen~at amb aquestes consideracions. 

Tot i que podem ser inferits per allo que duim exposat, 
hem de dir que el primer és aquell que s'origina en el reco
neixement a l'autonomia del conjunt de les Illes Balears 
respecte d'allo que jerarquicament denominen Estat central. 
És aquell qui reconeix a les Illes particularment considerades 
el dret a gaudir a la vegada d'un grau d'autogovem mitjan
~ant transferencies de competencies als consells insular s i 
procedents de l'Administració autonomica, segons marca 
l'article 39 de l'estatut d'Autonomia. Aquest no es un simple 
voluntarisme polític ni tampoc estat d'opinió desposseida de 
base jurídica, més aviat al contrari, és una part de l'essencia 
mateixa de l'Estatut d'Autonomia aprovat per les Corts Ge
nerals com a Llei organica 2/ 1983, de 25 de febrer. Com a 
reafirmació d'aquest sentiment i d'aquest compromís polí
tic, la nostra comunitat, mitjan~ant els seus representants va 
donar una llei de consells insulars, la Llei 5/1989, de 13 d'a
bril, i disposa d'una comissió tecnica interinsular, segons 
previsió estatutaria contenguda en la disposició transitoria 
novena. 1 tot aixo en ordre a complir el dret reconegut a la 
vegada pels consells insulars en el marc de la Comunitat 
Autonoma regida per un mateix i unitari estatut. 

S'ha donat compliment, en el primer cas, a transferencies 
amb la Llei de transferencies en materia d'urbanisme i habi
tabilitat. Així com també s'ha procedit per la Comissió Tec
nica Interinsular a aprovar o a proposar com a Beis les dele
gacions que va fer el Consell General Interinsular en materia 
de transports, administració local, informació turística, Itv 
i acció social. 

Avui crec que és un dia importat i és un motiu de satis
facció poder ser aquí fent aquest tom a favor d'aquestes 
dues propostes de transferencies, concretament serveis socials 
i en materia d'inspecció tecnica de vehicles, la qual cosa fa 
que amb la presa en consideració d'aquestes dues propostes 
es tanqui un procés de transferencia de competencies que ja 
tenien com a delegades els consells insulars mitjan~ant decret 
de data 28 de juny de 1982, aquest decret, com tots molt bé 
saben, va ser fet pel Consell General Interinsular. Amb 
aquestes dues propostes, com he dit abans, es tan ca la prime
ra passa quant a traspas de competencies i, una vegada trans
formats tots aquestos decrets fets pel Consell General Inte
rinsular, podem comen¡;:ar a parlar, com ja s'ha dit moltes 
altres vegades tant per representants del grup que jo en 
aquest moment represent, el PP-UM, com del propi Govem, 
d'altres competencies com seran: agricultura i pesca, cultura 
i esports i turisme. Esperam que l'aprovació de les quals 
pugui ser efectiva dins l'any 1994 i que puguin entrar en 
vigor l'any 1995. 

Passam a allo que ens ocupa, les dues competencies 
a que es refereixen aquests dues propostes que es pre
senten avui aquí per a presa en consideració, concreta
ment servei social i en materia d 'inspecció tecnica de 
vehicles, vull dir que tant el Consell Insular de Menorca 
com el Consell Insular d'Eivissa i Formentera ja venien 
d'alguna manera desenrotllant-Ies des de fa varis anys, 
i aixo ha estat un motiu pel qual hagi estat més facil 
poder arribar a coneixer en profunditat tant els merits 
personals, economics i materials que es necessiten per a 
un bon funcionament de cada una d'elles. 

Cada una d'elles esta instrumentada, com molt bé 
coneixen les senyores i senyors diputats, en una exposi
ció de motius i en un articulat, en el qual figuren en 
primer Boc les competencies que són objecte de traspas, 
el regim jurídic de potestat reglamentaria així com les 
dotacions economiques i recursos que es posen a disposi
ció de cada un deis consells insulars perque es pugui dur 
a terme. Per tant, ja s'han centrat dins l'exposició de 
cada un d'aquestos articulats. 

El Grup PP-UM pensam que aquestes dues pro postes 
estan en condicions de ser acceptades, per la qual cosa 
deman el vot favorable per a elles a la resta de membres 
de la cambra. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. 

Dins el tom a favor, havia demanat la paraula, Sr. 
Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President. No sé si cap una postura intermedia. 
Només li puc dir que el tom en principi sera a favor, 
pero només en principi, no li'n puc dir res més, d'aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Té la paraula, Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
En principi i per principis. Dit aixo, explicaré un poquet 
aquesta posició, de la qual m'he atrevit a dir que era in
termedia, perque he de dir que en principi i per princi
pis estic d'acord amb aquestos traspassos de competen
cies, pero en condicions que són irrenunciables. 

En primer lloc, em perdonara el portaveu del grup 
majoritari, que ha intervengut abans, que no som davant 
una gran data historica, quan el sentia m'he remuntat a 
records deis meus temps juvenils quan un jugava a peri
odisme i rebíem uns "documentas" del Ministeri d'In
formació i Turisme d'aquell temps, on ens dei en que 
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havíem de dir en les editorials, resultava que sempre érem 
davant dates historiques; bé, per qualsevol cosa, érem davant 
unes dates historiques importantíssimes. No, avui és una 
cosa purament de tramit, jo quasi m'atrevesc a dir-ne que 
poc reBevant. Som davant unes competencies que es varen 
delegar, en unes materies determinades, als consells insulars 
en la preautonomia. Actualitzar aquestes competencies, no 
vuB dir que aixo no sigui una passa positiva, donar la titulari
tat als consells insulars d'aquestes competencies en aquestes 
materies és una passa positiva indubtablement, pero no una 
data historica, ni molt menys el comen<;ament d'un procés 
de transferencies de competencies, que és allo que molt 
legítimament vol posar de manifest el grup majoritari i el 
Govern davant l'opinió pública, que aquestes coses prom eses 
de fa temps liara va de bo", com deien alguns, bé, ido que 
vagi de bo, jo en aixo no seré un obstac1e ni la formació 
política a la qual represent amb la seva filosofia ha pot ser, 
com he dit abans, en principi i per principis. 

Per tant, dic aixo sobre ampulositat de discurs i anem al 
gra, que és el que interessa. 

En primer lloc, esta molt c1ar que és positiva aquesta 
passa, actualitzar i donar titularitat d'aquestes competencies 
als consells insulars, que en sigui n propies, pero hem de 
pensar una cosa, hi ha una cosa que és la transferencia de les 
competencies i llavors com s'han d'exercir aquestes compete
ncies. Per tant, a pesar que aquí se'n fa un debat conjunt, a 
una de les pro postes d'execució de competencies, trob que 
és correcte alIo que diu l'artic1e segon, diu que 11 per a l'exe
cució de les competencies atribuides s'observara la Llei de 
procediment administratiu, les Ueis vigents", etc. "i les que 
puguin emanar d'aquest Parlament per l'exercici d'aquestes 
competencies ". Pero amb la primera, segurament, perque es 
va redactar per la Comissió Tecnica Interinsular i, per tant, 
som davant d'alguna cosa homologada a un projecte de llei 
del Govern, perque les propostes de la Comissió Tecnica 
Interinsular tenen el rang de projectes de llei, com que segu
rament estava en tramit o era en aquest Parlament i no havia 
estat retirat aquell famós projecte de Uei del qual tantes 
vegades vaig demanar aquí la retirada, al final se'l va retirar, 
que deia precisament que s'exercirien les competencies per 
uns organs específics que es crearien, etc, i que no haurien 
de retre compte als plens del consell, ido, aquí es torna, pel 
que fa a serveis socials i assistencia social a incidir en el 
mate ix pecat, segurament a causa d'aixo, que quan va ser 
redactat, aquesta proposta estava -diguem-ne- no vigent per
que no hi podia estar un projecte de llei, pero estava encara 
viu dins aquest Parlament el projecte de lIei. 

Dit aixo, jo condicion -i quan die jo, dic la formació polí
tica a la qual represent- el vot favorable, perque no volem 
ser obstac1e, i torn a dir que és que no té aquesta gran relle
vancia perque són unes competencies que ja s'exerceixen per 
part de tots els consells, ja vaig dir l'altra vegada que eren 
autentiques "maries" i hi va haver alguna Maria aquí que es 
va donar per al ·ludida. Per tant, jo el condicion que desapa
reguí de l'artic1e segon, pel que fa al servei social í assisten
cia social, aquesta menció que diu "que s'exercira a través 

d 'uns organs específics ", i que es redacti de la manera 
com es redacta la proposta d'atribució de competencies 
als consells en materia d'inspecció tecnica de vehic1es. 
ABa esta ben redactat. 

Bé, que jo accepti o qui represent acceptem la presa 
en considera ció d'aixo, no vol dir que no hi hagi altres 
coses que esmenar, que en e1s tramits parlamentaris 
s'hagin d'esmenar, i n'hi ha moltes; jo "a bote pronto 11 -

per dir-ho d'alguna manera- he vist per exemple que al 
Consell Insular d'Eivissa, segurament l'equip de govern 
del Consell Insular d 'Eivissa ho veura, en les votacions 
per a les guarderies infantils es té en compte que a 
Eivissa no hi havia una guardería infantil abans, sinó 
que la va haver de crear el propi consell insular, i que 
seria injust que ara els qui rebin unes guarderies infantils 
per aquest traspas de competencies endemés tenguessin 
una dotació i que el Consell Insular d'Eivissa no tengués 
cap ajuda en aquest aspecte. Hi ha coses que, amb una 
primera lectura, ja he vist que s'han d'esmenar; fins i tot 
en la inspecció tecnica de vehic1es hi ha coses que tal 
vegada s'hauran d'esmenar, pero són coses que són 
esmenables si hi ha bona voluntat. Ara, allo que ja en 
principi nosaltres varem rebutjar, aquell projecte de llei 
del Govern que volia que les competencies s'exercissin 
mitjan<;ant aquestos organs específics que jo veia com 
a paraHels a allo que és l'estructura i organs sobirans 
del consell insular, no puc estar ni en príncipi d'acord 
amb la presa en consideració. 

Per tant, com més c1ars, més amics; jo, per la nostra 
part, el suport perque vagi endavant aquesta presa en 
consideració el condicion que el grup parlamentari ma
joritari que dóna suport al Govern i naturalment a 
aquestes pro postes de la Comissió Tecnica Interinsular 
es comprometí aquí formalment a admetre una es mena 
en el sentit que he dit, que l'artic1e segon d'aquesta 
proposta d'atribució de competencies als consells insu
lars en materia de serveis socials i assistencia social 
corresponent al decret del Cgi del 28 de juny de 1982 
sigui eliminat i redactat tal com esta redactat l'artic1e 
segon de la proposta d'atribució de competencies pel 
que fa a inspecció tecnica de vehic1es. 

Dit aixo, hauré intervengut correctament en torn a 
favor pero -Sr. President, si m 'ho permet, i senyores i 
senyors diputats- si no s'accepta i no es fa aquí aquest 
compromís públicament, que s'entengui que el torn, pel 
que fa a aquesta presa en consideració a la qual m'he 
referit abans, seria en contra, c1arament en contra. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida\. 

Passam al torn en contra. 

Pel Grup PSM i EEM, té la paraula el Sr. Orfila. 
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EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Dia 7 
de maig de l'any 1992 el Consell de Govern va aprovar el 
text d'una proposta d'atribució de competencies als consells 
insulars en materia d'assistencia social, 7 de maig de 1992, 
538 dies han passat d'en9a aquella aprovació, 77 setmanes 
per tramitar una proposta, un any amb cinc mesos i vint dies 
des del moment en que el ConselJ de Govern la va aprovar 
fins que avui es propasa la seva presa en consideració. 538 
dies, deis quals 441 corresponen als que ha necessitat la Co
missió Tecnica Interinsular per debatre i aprovar un text 
definitiu després de cinc intents de redacció diferents. 441 
dies perque una proposta que surt del Govern del PP-UM 
sigui aprovada per la Comissió Tecnica Interinsular, a la qual 
-convé recordar-ho- el PP-UM té una majoria més que abso
luta, absolutíssima, una comissió presidida per un membre 
del Govern del PP, la Sra. Estaras, vicepresidida pel Sr. Jaén 
i Palacios, ara absent, també del PP. i el secretari de la qual 
és el Sr. Palau, també del Partit Popular. Com és possible, 
per tant, un retard com aquest?, res pon a una maniobra de 
l'oposició, que sempre intenta amb les seves tactiques dilato
ries obstruir el procés de traspas de competencies als con
sells insulars? Aquesta és la versió, l'acusació, vessada fa 
pocs dies pel Grup Parlamentari PP-UM en un comunicat 
remes als mitjans de comunicació, del qual tenc una copia 
que puc posar a disposició de tots vostes, senyores i senyors 
diputats. 

Actitud dilatoria, boicot, obstruccionisme, i ho poden dir 
sense empegueir-se? No els afronta que expliquem que des de 
dia 7 de maig de 1992, quan el Consell de Govern aprova la 
pro posta, fins que aquesta es discuteix a la Comissió Tecnica 
Interinsular dia 4 de novembre, passen sis mesos sense que 
s'hi faci res?, per quin motiu no es convoca la reunió de la 
Cti per discutir aquesta proposta just haver-la rebuda del 
Govern?, o és el Govern qui esta sis mesos a enviar-la a la 
Comissió Tecnica Interinsular perque la vol reestudiar, Sra. 
Estaras?, en té la culpa l'oposició o la desídia d'algú a qui 
no interessava tant aprovar-la com ara vostes valen fer veu
re?, qui ha estat aquí l'obstrucCionista? 

Una proposta, l'aprovada pel Govern, que contenia equi
vocacions tan flagrants, tan evidents, com és que faci refe
rencia a articles equivocats de l'Estatut, que s'equivoqui 
també quan es refereix a la Llei de consells insulars i que, 
fins i tot, en la relació deis centres que es transfereixen hi 
inclogui equivocacions en els noms, en les adreces, i per 
acabar-ho d'arrodonir es permeti fins i tot el luxe d'e
quivocar-se en les sumes de l'annex, on es calculava el cost 
efectiu, de tal manera, Sra. Estaras, Sr. President del Govern, 
que desapareixien com per art de magia 72 milions de pes
setes a la suma final, tactiques dilatories de qui? 

Per cert, les sorpreses no acaben aquí. Saben vostes que 
han consultat el registre de la Comissió Tecnica Interinsular 
i hem descobert que mai no ha entrat en el registre cap pro
posta del Govern d'atribució de competencies en materia 
d'assistencia social?, ni del Govern ni de ningú. Els he de 

confessar que no he pogut evitar recordar-me del Sr. 
Jaén i Palacios -absent, no li deu interessar aquest tema
que sempre sol dir allo de lila que no pasa por el registro 
no existe ", i que hem estat discutint així? Em valen fer 
creure que el Govern de les Illes no sabia que existia un 
registre d'entrada específic per a la Comissió Tecnica 
Interinsular i que els documents s'han de registrar per 
tal que hi hagi constancia de la data en que s'han lliu
rat?, quin dia va arribar així la proposta del Govern a 
la comissió? No ho sap ningú. Senyores i senyors dipu
tats , jo he arribat a sospitar, veient tanta desgracia acu
mulada en els textos remesos pel Govern i contemplant 
aquesta manera insolita de fer les coses, he arribat a 
sospitar, els deia, l'existencia d'una cinquena columna 
dins el Govern, d'un infiltrat, d'algú que es dedica a 
acumular errors, fallades, descuits, que després ocasio
nen aquests retards; he de pensar a90, i no voldria, amb 
aquesta denúncia, ocasionar una ca9a de bruixes dins el 
Govern, perque no ho puc entendre, és possible que tot 
un Consell de Govern aprovi una proposta tan carregada 
de disbarats i equivocacions?, que no les repassa ningú 
abans de dur-les a aprovació, Sra. Estaras?, com pot 
succeir que entre l'aprovació per part del Govern i el 
debat a la Cti passin sis mesos?, o llavors no els urgia 
donar competencies al consells, que es va destorbar tant, 
i ara sembla que els ve d'una setmana?, com pot succeir 
que no se'n recordin, de registrar la pro posta? , com pot 
succeir que entre el primer debat dins la Comissió Tec
nica Interinsular dia 4 de novembre fins a l'aprovació 
per la seva part d'aquest text dia 22 de juliol del 93 
passin també vuit mesos i divuit dies? el principi de 
celeritat aplicat a la Comissió Tecnica Interinsular. 
Obstruccionisme, tactiques dilatories, estrategies desti
nades a impedir, bloqueig. 

Pero quin és el contingut actual de la proposta apro
vada finalment per la Cti i acceptada pels tres consells 
insulars? Hem de dir, en primer lloc, que és una propos
ta, el contingut de la qual ens ha obligat a formular un 
vot particular, que, per cert, Sra. Estaras, es van oblidar 
d'incloure'l entre la documentació remesa en un primer 
moment als consells insulars, i més tard es van tornar a 
oblidar d'incloure'l a la documentació remesa als grups 
parlamentaris; més oblits encara, Sra. Estaras? una 
proposta que, segons la certificació remesa pel secretari 
de la comissió, el Sr. Palau, obviament redactada en 
castel1a, res més faltaria, pobra Llei de normalització, fa 
referencia expressa al suposat compliment d'allo que es 
disposa a la Llei de consells insulars respecte de les 
pautes a que s'han d'ajustar les lleis d'atribució de co
mpetencies. Em fa gnlcia que així sigui perque és 
precisament l'incompliment flagrant del que disposa 
aquesta Llei de consells insulars allo que ens obliga a 
demanar avui en aquesta cambra que no prengui en 
consideració la proposta que ara debatem. 

En efecte, la Llei de consells insulars exigeix que les 
lleis del Parlament per les quals s'atribueixen competen
cies als consells insulars hauran de contenir necessaria-
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ment -ho tornaré a repetir: necessariament- els mitjans mate
rials que es posin a disposició de cada consell (article 22, 
apartat d)); compta la proposició que avui debatem amb 
aquest requisit necessari? No, vostes saben perfectament que 
no. És més, el contingut de la pro posta ens obliga a interpre
tar que no hi ha voluntat en absolut que es compleixi la llei, 
i ar;ó significa, una vegada més, que amb tota la tramitació 
parlamentaria de la pro posta no es coneixeran els mitjans 
materials que es posen a disposició de cada consell insular 
com a conseqüencia de la transferencia en materia de serveis 
socials i assistencia social i que, en tot cas, sera, una volta 
aprovada la llei, quan s'acordara entre Govem i consells alló 
que es cregui oportú. 

Peró és que, a més arnés, l'article 22, apartat c) de la 
Llei de consells exigeix que les lleis del Parlament per les 
quals se'ls atribueixen competencies hauran de contenir 
necessariament la valoració del cost efectiu. Estableixen els 
articles 31 al 40 la distribució del cost efectiu entre els con
sells i diu com s'efectuanl: en proporció a la població de 
cadascú deIs territoris corresponents, la superfície d'aquests, 
la renda per habitant en proporció inversa, etc. S'ha respec
tat, Sra. Estaras aquesta fórmula?, inclou la proposta que 
estan debatent cap classe de documentació comptable que 
justifiqui el calcul del cost efectiu, xifrat en 460.774.000 pes
setes? No, vostes saben perfectament que no. S'ha fet, Sra. 
Estaras, la distribució per illes d'acord amb alIó que es dis
posa en els articles 35 i 36 de la Llei de consells? No, vostes 
saben positivament que no s'ha feto És necessari que els re
cordi les intervencions de qualque destacat membre del PP 
a la Comissió Tecnica Interinsular, que es poden llegir a la 
transcripció, que reconeixen explícitament -i ho citaré de 
manera textual: "Estic segur que els articles 35 i 36 de la Llei 
de consells no es compleixen ". Necessiten que els ho recor
dem, en volen la transcripció? 1 no, no diré el nom de la 
persona que ho va afirmar, una persona que -ho vull deixar 
clar- mereix un gran respecte, que, arnés, és un deIs qui més 
ha defensat i defensa els interessos deIs consells, i que, arnés, 
demostra que té un únic llenguatge respecte d'aquestes qües
tions, no com altres que, en els passadissos del Parlament, 
reconeixen incompliments i que llavors, aquí dintre, afirmen 
tot el contrari. Una persona que va ten ir l'honradesa de 
reconeixer si incompleix la llei la pro posta que estam a punt 
d'aprovar. Són conscients, senyores i senyors diputats del PP, 
que és precisament aquest doble llenguatge alló que debilita 
la democracia, alló que desprestigia les institucions? 

El fet és que l'incompliment és flagrant, no hi ha cap 
document que ens permeti coneixer si el calcul és correcte 
i sabem positivament -ho han afirmat vostes mateixos- que 
la distribució no s'ha fet segons determina la llei. Volen dir 
que aquests no són elements substancials a l 'hora de decidir 
el vot sobre la presa en consideració o no d'una llei de trans
ferencies?, que no constitueix un deIs elements de judicis 
necessaris per poder formular la voluntat del nostre Parla
ment?, com poden dir, ni tan soIs insinuar, que volem boico
tejar el procés quan demanam a cada escaló del tramit parla
mentari que es tomi la llei a la comissió d'on va sortir per 
ser refeta i que hi canviln i corregeixin totes aquestes defici-

encies?, o sera cert alIó de que qui fa les lleis és el 
primer en incomplir-les? 

Mirin vostes, senyores i senyors diputats, si és defici
ent la pro posta que el propi Consell Insular de Mallorca, 
on té majoria el PP, ha acordat condicionar al compli
ment de tres consideracions l'acceptació de l'atribució 
de competencies en materia d'assistencia social, que ara 
debatem. Com poden ser tan pocs rigorosos? 

D'altra banda, vostes saben que el contingut de l'arti
cle 2 de la proposta que ara debatem -Sr. Vidal, crec que 
ho ha d'escoltar atentament- significa ni més ni manco 
que la modificació de l'article 16 de la Llei de consells 
insulars, i nosaltres podem acceptar, sense estar-hi d'a
cord, que vulguin canviar la Llei de consells insulars, 
emperó, el que resulta absurd és el sistema que utilitzen 
o volen utilitzar per fer-ho, amb nocturnitat i traldoria. 
Efectivament, l'article 2 d'aquesta llei que discutim -
escolti, Sr. Vidal- obliga a crear un órgan unipersonal o 
coHegiat de composició ignorada que es gota la via admi
nistrativa, contradicció flagrant així amb el contingut de 
l'article 16 de la Llei de consells, el qual proclama que 
soIs esgoten la via administrativa els actes i acords deIs 
plens deIs consells insulars. Peró, com quedam, Sra. 
Estad.s?, no recorden que els hem dit repetidament que 
si vostes mantenien la lIei "gilet" o aquest apartat de la 
llei "gilet ", que pretenia regular el funcionament deis 
consells, estavem disposats a arribar al Tribunal Consti
tucional i que és precisament la creació d'aquests órgans 
específics de composició ignorada, probablement no 
plurals, que vostes pretenen que no depenguin deIs 
plens del consells?, era aquesta la principal diferencia 
que feia impossible atracar postures?, vostes retiren 
aquella llei, i ara intenten colar la mateixa proposta per 
la via de l'article 2 d'aquesta lIei que discutim?, com 
poden pretendre que els ( ... ) després, quin sentit té 
retirar una llei i ara, per la via d'un article d'una lIei 
més concreta, impulsar tot alió mateix? Per cert, Sra. 
Estara.s, ens ha sorpres l'afirmació del conseller de la 
Funció Pública, Sr. Berastain, també absent, a una co
missió, la setmana passada, en afirmar -i escolti bé- que 
esta perfectament clar que la naturales a jurídica deIs 
consells és la d'Administració local, aquesta sí que és 
bona, i vam quedar aturats, sense paraules -astorats, com 
diuen vostes. Ara entenem la retirada de la llei "gilet 11 , 

la que regulava el funcionament deIs consells, que deia: 
"institucions de la Comunitat Autónoma, peró que no 
són [ ... ]". O no li ho han explicat, al Sr. Berastain, que 
és secretari general del seu partit, conseller de la Funció 
Pública, i que és important en la seva funció, o el Go
vem esta canviant de postura i nosaltres no ens en te
mem? 

Peró avui no ens detindrem en consideracions sobre 
el caos administratiu que aquest article 2 introdueix en 
el funcionament deIs consells, el deixam per més enda
vant, encara que pens que, avui per avui, tots som cons
cients que la preven ció de crear aquests órgans és mot 



.,. 

.. 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 88/27 d'octubre del 1993 3531 

probablement inconstitucional i poc democratica. El fet que 
s'intenti, empero, aquesta modificació de l'artiele 7 de la Llei 
del consells a través de la via d 'una proposta sortida de la 
Comissió Tecnica Interinsular ja hauria de ser prou moti u 
per votar en contra de la presa en consideració, Sr. Vidal, i 
ha estat un deis motius pel quals hem presentar un recurs 
davant la Mesa del Parlament demanant la reconsideració de 
l'admissió a tramito Com és possible que ignorem que la 
Comissió Tecnica Interinsular no té capacitat d'iniciativa 
legislativa més que per proposar l!eis de transferencies als 
consells i de cap manera per modificar lleis anteriors?, no és 
possible que la Cti dugui al Parlament propostes que modifi
quen lleis que no tenguin per contingut aquesta atribució de 
competencies? Vostes ens volen obligar a anar al Tribunal 
Constitucional perque ens volen obligar a judicialitzar aquest 
procés. Com és possible que, sent conscients com en són, 
que amb aquesta proposta s'incompleix una llei de desenvo
lupament estatutari com és la Llei de consells, vulguin man
tenir la seva tramitació costi el que costi? , tan difícil és fer 
les coses bé? 

Pel que fa a la proposta d'atribució de competencies en 
materia d'ltv aprovada -i escoltin les dates, crec que és im
portant- per la Cti dia 22 de juliol, segons la certificació a 
Mesa -en castella, no faltaria més Sr. Palau: "y con el visto 
bueno de la Hble. Presidenta de la Comisión, Sra. Estaras 11 

poden aplicar practicament tot allo que hem raonat respecte 
de l'anterior proposta. Per cert, pensen derogar la Llei de 
normalització lingüística? En qualsevol caso no puc deixar de 
comentar la sorpresa que em va causar comprovar com s'ha 
generat aquesta proposta. 

Efectivament -els prec que estigui atents a les dates- dia 
24 de febrer de l'any 1993 el Govern aprova una proposta 
d'atribució de competencies en materia d'Itv, almenys així 
m'ho afirma el Sr. Gilet, que en aquel! moment era conseller 
Adjunt a la Presidencia, i no m'ho diu els passadissos o a un 
bar o pel carrer, ni per telefon, no, m'ho per escrit en con
testació a una pregunta parlamentaria que jo mateix havia 
formulat. És elar, el crec, bo farien si els diputats no ens 
creguéssim les respostes que el Govern ens dóna, s'haurien 
acabat les preguntes, el control del Govern i la mateixa vida 
parlamentaria, el crec. 

Dia 24 de febrer, per tant, s'aprova per part del Govern 
un text d'atribució de competencies als consells insulars en 
materia d'Itv, un text -sorprenguin-se'n, senyors diputats, jo 
hi estic- que mai no ha arribat a la Comissió Tecnica Inte
rinsular; és més, quatre mesos més tard quatre membres de 
la Cti, tots del PP, i un membre del Govern que a estones és 
d 'UM i a estones del PP, signen un nou text que presenten 
a la comissió sense passar per registre -només faltaria a¡;o-, 
i és aquest el que ara es discuteix i el que en el seu moment 
va ser aprovat per la Cti. Sorpres, deman a la comissió: On 
és el text del Govern? I tothom posa Il cara de poker", com 
si mai no hagués existit. Han vist, sen yo res i senyors diputats 
la pe¡'¡ícula Missing? Pero va existir, no és ver, Sra. Estaras? 
No crec que el Sr. Gilet, com m'ho va assegurar per escrit, 
em digués una mentida, no m'ho crec, I que s'ha fet d'aque-

lla proposta, Sra. Estaras?, quines motivacions han dut 
al Govern a retirar-la o, millor dit, a no fer-la efectiva?, 
ha rectificat el Consell de Govern l'acord de Govern o 
es deu mantenir viva encara la proposta de text i el 
proposit de presentar-la a la Cti? Sincerament, senyores 
i senyors diputats, troben normal que un membre del 
Govern signi una proposta diferent de la que el Govern 
de que forma part ha aprovat fa quatre mesos?, no és 
un problema d 'esquizofrenia?, quins punts de la propos
ta del Govern eren prou impresentables -perdó, volia dir 
inacceptables- per a representants del PP i un membre 
del propi Govern com per aconsellar la retirada o la no 
presentació de la pro posta? 

Pero em pica la curiositat, Sra. Estaras. Sra. estaras, 
qui els redacta aquestes meravelles que l'endema mate ix 
a ser aprovades ja necessiten ser rectificad es o retirad es 
i substituldes per vostes mateixos?, que cobren per fer
los aquestes propostes?, mereix ser presa en consideraci
ó, senyores i senyors diputats, la proposta que debatem? 
Perque, Sra. Estaras voste n'és conscient, no és ver, 
que si la Llei de consells exigeix que les Beis de transfe
rencies han de comptar amb uns requisits determinats -i 
en diu la Llei de consells: "Necessariament"- no es pot 
esperar a tenir la llei aprovada per complir-los?, no és 
ver, Sra. Estaras?, que se'n record a voste, que existeix 
un informe dellletrat major d'aquesta cambra que indica 
que, si no s'hi aportava la relació de béns materials, 
s'incomplia la Llei de consells?, tan difícil és complir la 
llei? 

Pero volen que els digui un secret? La proposta apro
vada pel Govern, la que és "missing", la que mai no ha 
arribat a la Cti, de la qual no sabem si ha arribat a exis
tir, pero creim el Sr. Gilet, va existir, pero no, aquella 
sí que inelota la relació a que obliga la llei, pero com 
que ha desaparegut potser els quatre signants no la co
neixien i que volen?, en volen una fotocopia, Sra. Esta
ras, perque almanco el Govern la conegui? 

Inelou, Sra. Estaras el text de la proposta que deba
tem la documentació comptable acreditativa del caJcul 
del cost efectiu que s'aporta? No, vostes saben que no, 
i que endemés el meu grup ha demanat al Govern 
aquesta documentació -acab, Sr. President-, la qual cosa 
hauria de ser suficient com per no prendre avui en con
sideració la pro posta. S'ha fet la distribució entre els 
consells d'acord amb els artieles 35 i 36 de la Llei de 
consells, Sra. Estaras?, i si s 'ha fet , Sra. Estaras, per 
quin motiu no n'han aportat les dades demostratives, 
d'aixo?, per quin motiu? 

Tenen coneixement, senyors del Govern i senyora, 
que una de les competencies que es reserva el Govern 
en aquesta materia pot xocar amb el contingut d'un reial 
decret que limita les normes basiques aplicables a totes 
les comunitats autonomes en aquesta materia? 
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Saben, senyores i senyors diputats, que el propi Consell 
Insular de Mallorca ha acceptat aquesta competencia amb 
cinc consideracions respecte del seu contingut? Incompliment 
de la Llei de consells insulars, documentació insuficient, 
calcul del cost efectiu no documentat, repartiment percentual 
entre els consells sense aplicar el que disposa la Llei 5/1989, 
poc rigor, i amb ae;o, Sr. Vidal, senyores i senyors diputats 
del PP-Um, poden dir que és l'oposició qui intenta boieote
jar amb tactiques dilatóries el procés de transferencies?, com 
ho poden insinuar ( ... ) quan en els deu anys que duim, d'en
C;a es va aprovar l'Estatut d'Autonomía, no s'ha aprovat 
encara ni una sola llei de competencies pro posada per vos
tes? 

1 el procés que, segons el Sr. Palau, tancam avui, que és 
un día solemne, histórie, a la nostra comunitat autónoma ... , 
es fa d'aquesta manera. Cap excusa, senyors diputats, pot 
avalar el fet que avui prenguem en consideració aquesta 
proposta i molt manco podem consentir que es digui que en 
demanar el seu retorn a la Cti perjudicam els interessos deis 
consells o els deis ciutadans. La qüestió que avui es planteja 
en aquesta cambra és si estam o no d'acord a prendre en 
consideració una proposta incomplerta, contradictória amb 
la Llei del consells insulars, on manquen elements substanci
als per poder prendre posició amb vertader coneixement de 
causa. Vostes volen que aquest Parlament es pronuncii sense 
tenir la documentació, les dades suficients, com per coneixer 
respecte de que ens pronunciam. Una proposta que conté, 
endemés, elements que superen en molt la capacitat i les 
atribucions de qui les pro posa, en una actitud més de burla 
a les lleis aprovades per aquest Parlament i al propi Estatut 
d' Autonomia. 

Apel-lam el president de la nostra comunitat autónoma, 
apel-lam el president del Govern. Sr. Cañellas, Sr. President, 
no l'hem escoltat en absolut en tot el debat que s'ha promo
gut aquesta legislatura en aquesta cambra sobre els consells 
i el contingut de la Llei de transferencies. No obstant aixó, 
em cregui que varem saludar amb interes les seves paraules 
quan en el debat sobre l'estat de l'autonomia reclamava un 
esfore; per empenyer tots junts aquest procés de transferen
cies. Nosaltres pensam, Hble. Sr. President -i acab- que pre
nent en consideració propostes tan poc rigoroses com aques
ta d'avui feim un flac favor a la nostra autonomia, als con
sells insulars i contribuim al desprestigi que massa vegades 
escanya la relació de les institucions amb el carrer. Sr. Presi
dent, doni un cop de timó, voste és economista i llicenciat 
en dret i sap que aquestes propostes no tenen el rigor que 
s'hauria d'exigir a lleis de les quals se suposa que són impor
tants. 

Facem d'avui un dia historie: que el Grup PP-UM voti en 
contra d'aquestes preses en consideració, tot i reconeixer que 
s'han equivocat, que hi ha hagut uns errors, i que el Parla
ment no es pot auto desprestigiar aprovant coses que no te
nen sentit i que contradiuen lleis. Apel'lam al sentit de res
ponsabilitat deis diputats del Grup MIXT, Sr. Vidal, als 
d 'UM, que es proclamen en teoria defensors de 1 'insularisme, 
per favor, que després de tants anys sense veu, sense transfe-

rir competencies, que quan ho facem que sigui amb un 
rigor del qual manca aquesta proposta. Ens resulta in
creíble, impensable, senyores i senyors diputats, si no 
ho fan així, ens haurem de lamentar, una vegada més 
que haurem perdut una nova ocasió de fer les coses bé. 
1 és una pena per a aquest parlament, perque, cregui'm 
que els pobles de les Illes esperen amb ansia saber com 
s'arribara a ordenar per part de les institucions, el des
plegament institucional de la nostra comunitat autono
ma. Pero, amb pro postes com aquesta, vos tes fan un flac 
favor a aquests ciutadans i als consells insulars. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, el Sr. Triay i Llopis, té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Orfila, 
enhorabona, el seu ha estat un brodat tan perfecte que 
basicament bastaría dir, no assumesc i ho firm, pero he 
de fer el meu paper. 

Sr. Palau, voste ens ha comene;at parlant de l'Estatut 
d~Autonomia de les Illes Balears, deis dos nivells d'auto
nomies, comunitaries i insulars, de la descentralització 
per illes, de l'article 39, i a tot aixo, nosaltres, que hi 
podem objectar. Amb tot aixo hi estam absolutament 
d'acord, pero avui, aquí, estam reunits i escoltant -els 
que hi som- el debat sobre dues pro postes minúscules, 
administratives, clarament tutelades que, per contra de 
les seves afirmacions generals, res ponen més a una polí
tica de descentralització que a descentralització, més a 
una política de congelació d'un estat ( ... ) competencial 
que a una voluntat sincera, contrastable de dur endavant 
el que l'article 39 de l'Estatut preveu. No són més que 
serrells competencials tractats amb molta prevenció que 
denoten una creixent desconfiane;a del Partit Popular i 
del Govern de Palma cap als consells insulars. 

Cap de les dues propostes no menciona la Llei de 
bases de regim local, i han de saber vostes, ho haurien 
de saber, pero, per si de cas, que la Llei de consells 
insulars, a l'article 1, estableix que la present llei té per 
objecte regular els consells insulars de Mallorca, de 
Menorca i d'Eivissa i Formentera, d'acord amb l'esta
blert a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears, a la legislació basiea de l 'Estat sobre regim 
local, i el que en desenvolupament d'aquesta darrera 
dicti el Parlament de les Illes Balears. 1 vostes han supri
mit, han modificat, dins aquestes lIeis, aquest article 1 de 
la Llei de consells insulars i han eliminat tota diferencia 
fonamental a la Llei de bases de regim local. Aixo no és 
seriós. 

Les dues propostes incompleixen els reqllisits esta
blerts a l'article 22 de la Llei de consells inslllars, no 
inclollen la valoració del cost efectill, no la inclouen, si 
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qualcú de vostes té la valoració del cost efectiu, sigui del 
Govern o sigui diputat, que la tregui i, tal vegada, podrem 
donar per acabat aquest debato EIs diferents lletrats de les 
diferents institucions que han hagut d'informar aquest llarg 
procediment, cap d'ells no l'ha trobada, han dit, "hi ha un 
cost efeetiu, pero els calculs amb els quals es justifiquen 11, 

perque els lletrats són com les anguiles, saben dir coses sense 
comprometre's, pero les diuen, lino esta m en disposició de 
jutjar si s'ha complit o no l'articIe 35 de la Llei de consells 
insulars, ja que a l'argumentació no consten els elements 
suficient ... 11 , bé, una comedia ... , no existeix, s'ha acabat, no 
existe ix perque no s'ha fet així, per tant un altre incompli
ment de la Llei de eonsells insulars. 

La Llei de consells insulars diu coses que, eom diu el 
refrany mallorquí, "quan parlen de mi no rie", nosaltres 
feim o sentim aquí, dins aquesta cambra, gran s discursos 
sobre els greuges als quals estam sotmesos i a les postures 
que el Govern ha de prendre, dramatiques davant la parti
eipació en el 15% de l'impost de la renda a les persones 
físiques, perque no han tingut suficientment en compte, a 
pesar que som una comunitat afavorida per aquesta solució, 
l'esfor~ fi_scal. Pero, que diu la Llei de eonsells insulars? A 
l'articIe 35, que diu? liLa distribució del cost efectiu entre els 
consells insulars, s'efeetuara en proporció a la població de 
cadascun deIs territoris, superfície d'aquest, renda per ha
bitant en proporció inversa, coeficient d' esfor~ fiscal, la 
renda de les persones físiques i la insularitat". Ah!, pero 
quan parlen de mi no rico El cost fiscal, aixo és molt compli
cat, res, feim aquí, agafam i fora, ja esta, després quatre 
informes i a passar rapid aquí, agrupam dues proposicions 
en un sol debat, torns a favor, en contra, i fora. Ido no, aixo 
no acabara així. ( ... ) dret a un emparament amb aquest 
incompliment de la Llei de consells insulars. 

Aixo no és seriós, senyores i senyors diputats, aixo, com 
explicava tan bé el Sr. Orfila, més bé sembla que hi hagi un 
virus informatic que ataca totes les proposicions que en 
materia d'atribució de eompetencies als consells insulars es 
posen en marxa, i les destrossa, les destrossa. 

La pro posta d'atribució de competencies en materia de 
serveis socials i assistencia social, en particular, és un cas cIar 
de serveis no implantats al conjunt de les tres illes, cIaríssim, 
és indiscutible, tengui Eivissa una guarderia o no la tengui. 
Hi ha uns serveis que estan desigualment implantats o alguns 
no estan implantats a les tres illes. Amb previsió d'aquesta 
situació, els redactors de la Llei de conseHs insulars, que pot
ser van cometre errors, pero beneits del tot no ho eren, van 
fer un articIe que és el 36 que preveu com s'ha de fer per 
resoldre aquestes situacions quan un servei no esta implantat 
a les tres illes. Precisament, perque l'objectiu de la Llei de 
conselIs insulars és una cosa que també ens esqueixam les 
vestidures, davant els altres, pero per a nosaltres, no val, que 
és l'anivellació deIs serveis. Aixo ja hi era dins la lIei, hi ha 
un projecte d'anivellació de serveis a través de l'article 36: 
IIQuan un servei no estigui implantat a les tres illes, el calcul 
del cost efectiu ", etc. Ido, i no ho fan? Per que? Per que no 
es fa bé? Quina dificultat tecnica té fer-ho bé?, perque, a 

més, si trobassim una raó política que diguéssim, libé, 
sabem per on van, per aixo no ho compleixen", pero és 
que és una pura ineficacia, un pur incompliment sense 
motivacions. 

Si Eivissa té una guardería que l'ha construida el 
Consell Insular, molt bé, que es tengui en compte, pero 
que es tengui en compte després per al calcul del cost 
efectiu, que a partir d'ara, el manteniment d'aquesta 
guardería ha d'estar aquÍ damunt, ha d'estar aquí da
munt, i no hi és, no, no hi éso I ara hi entrarem, en 
aixo. És als pressuposts de la Comunitat Autonoma, no 
és a la llei d'atribució de competencies en materia de 
serveis socials i assisteneia social, com es va reconeixer 
perfectament a l'acta de la Comissió Tecnica Interinsu
lar amb la decIaraeió i la intervenció del Sr. MarÍ i amb 
la intervenció del Sr. Matas. Perque aixo esta eserit, 
40,8 milions que els donen per una altra banda. 

L'articIe 2, apartat 2, suficientment discutit ja, que 
desborda cIarÍssimament les facultats de la Comissió 
Teeniea Interinsular, aquesta eomissió no és un grup 
parlamentari, la Comissió Tecnica Interinsular no és el 
Govern de la Comunitat Autonoma, no té més iniciativa 
legislativa que aquella que l'Estatut d' Autonomia li 
dóna, i quina Ji dóna?, per atribuir eompetencies, atri
buir mitjans personals, materials i per establir les formes 
de coordinaeió i control que siguin neeessaries, que es 
reservi el Govern. Res més, no per organitzar inter
nament els consells insulars, no per dir si el pIe podra 
resoldre un recurs o no, no per dir si cap organ superior 
a un organ coHegiat o unipersonal que es crea, podra 
ser informat per un altre organ del consell ... Tot aixo 
és una absoluta extralimita ció de la Comissió Teenica 
Interinsular que, des del nostre punt de vista, vicia tot el 
procediment, el vicia i hauria d'haver estat ja aturat 
abans que arribassim aquí, com que aixo no ha succei"t, 
nosaltres volem advertir des d'aquÍ, que nosaltres con
sideram viciat aquest procediment perque la Comissió 
Tecnica Interinsular no ha fet la feina per la qual va ser 
creada i ha anat molt més enHa. I en aquesta casa, en 
aquest parlament, hi ha dictamens jurídics pagats i 
acordats per la Mesa que ho diuen cIarament, es podran 
discutir, no hi ha cap dubte, pero crec que és una cosa 
bastant cIara si s'agafa I'Estatut i que quasi quasi no 
necessitaríem molts d'assessoraments. 

Es limita a la distribució de potestats executives i de 
gestió, en les materies de l'articIe 39, així com a les 
formes de coordinació i control, si pertoca, que eor
responen al Govern autonomic. 

L'articIe 3 de la Llei d'atribució de competencies en 
materia d'assistencia social i serveis socials assumeix 
com a forma de coordinació i control l'article 14 de la 
Llei d'acció social. La Llei d'acció social és una llei 
anterior a la Llei de consells insulars, i a l'article 14 és 
tal el grau de tutela, de control de tot tipus, obert, gene
ralitzat a que sotmet els consells insulars a les materies 
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d'acció social que de cap manera podem dir que amb aquest 
article 14, posat com a forma generiea de coordinació i con
trol, estiguem davant una competencia propia, diria que no 
estam ni tan soIs davant una competencia delegada, que 
estam davant una pura comanda de gestió ordinaria, que és 
absolutament inacceptable dir que és una forma de coordina
ció i control la inspecció, supervisió i control del compliment 
de la normativa, ido, on és la responsabilitat propia d'un 
consell in ular només contrastable davant la juriscücció ordi
naria a I'exercici de les seves competimcies?, que és la defi 
nieió de la competencia propia. Podnl determinar, regular 
i controlar el regim de tarifes i preu , podra assessorar, 
informar i prestar assistencia tecnica a les institucions, tute
lar fundacions, crear i organitzar nous centres de caracter 
interinsular, pero no transferim la competencia als consells 
insulars com a propia? No sera tan propia quan hi queda tot 
un romanent aquí, a I'article 14 de la Llei d'acció social, que 
hi entra, de matute, com diuen en castella, perque no s'hi fa 
una referencia explícita, simplement, com a de passada, com 
si no haguéssim de veure a la Llei d'acció social que diu 
l'article 14. Crec que aixo continua sent molt poc seriós, 
senyores i senyors diputats . 

Quant a la proposta d'atribució de competencies en ins
pecció tecnica de vehicles. Ens diuen que es reserva el Go
vern de la Comunitat Autonoma resoldre expedients d'in
fracció, quina competencia propia és aquesta?, es reserva la 
coordinació en materia de preus, bé, pot ser una funció de 
coordinació discutible pero que hi pot entrar, i es reserva la 
interpretació de la normativa i la normalització deIs impresos 
i deIs distintius, i sap que val aixó aquesta interpretació de 
la normativa, aquesta resolució deIs expedients d ' iofracció i. 
aquesta normalització deIs impresos i distintius? Val 37 míli
ons cada aoy, que són els 37 milions que es reserva el flux 
famós, el negoci, del qual Vétrem parlar la setmaoa passada, 
del Govern de la Comunitat Autónoma amb la inspecció 
tecl1ka de vehicles. Per interpretar una normativa, i qui ha 
d' ioterpretar la normativa als conselIs in ulars si una compe
tencia própia, del errors de la qual haura de retre comptes 
davant els tribunals? , i quíos impresos i distintius ha ele nor
malitzar el Govern de la Comunitat Autónoma si els impre
sos i distintius estan normalitzats amb caracter basic a niveIl 
de tot Espanya si no té aquesta capacitat? 1 per fer-la, una 
capacitat que no té, es reserva 37 milions; les misses són 
molt cares al Govern de la Comunitat Autonoma, cree que 
els consells insulars ho hauran de pensar una mica. 

Jo no sé si és un problema de virus informatics, deis 
quals el Sr. Orfila ha tret un lIistat ben I1arg, o no, pero 
creim que aquí bi ha moltes qüestions que realment en abso
lut no són a I altura el'aquest moment historie que el Sr. 
Palau ens parlava al comenc;ament de la seva intervenció. 

En una paraula, senyores i senyors diputats. La tramitació 
clavant la Comissió Tecnica Interinsu lar ha estat irregular. 
Sr. Orfila, no tal1 soIs com voste ha detectat, no hi ha cap 
rastre en el registre el 'aquests do umenLS, és que el expedi
ents -ho vaig di)' a la Comissjó Tecnica Interinsular, pero no 
em sap cap greu tornar a repetir-ho aquí- són expedients 

que no esta n per via escrita ni amb suport informatic, 
com és el més modern, són expedients postelematics, i 
sóo de transmissió oral, són de transmissió oral i estan 
arxivats en la memoria de cada un deIs membres que hi 
han participat. Per aixo, la subcomissió eleva una pro
posta oral, perque no hi ha cap constancia ni de quins 
varen ser els debats ni de quines varen ser les documen
tacions que es varen aportar a la Comissió Tecnica 
Interinsulars; per aixo, el registre s'ha esborrat, perque 
són expedients de transmissió oral, es veu que és la 
novetat, perque la Comissió Tecniea Interinsular té 
mala sort, ho hem de reconeixer, jo cree que més aviat 
és un problema de mala sort que un problema de mala 
fe, perque ja seria una fe tan dolenta, tan malevola, que 
cree que no és raonable pensar-ho, és una mala sort, és 
un gafe, la Comissió Tecnica Interinsular és gafe. 

Ara bé, el que crec que ja no és acceptable és que 
aquesta llei sigui com aquells tractats internacionals de 
les grans potencies no democratiques que tenien clausu
les escrites i clausules no escrites, clausules que se sig
naven i papers secrets davallla taula, perque ens deia el 
Sr. Marí -ho deia a la Comissió Tecnica Interinsular: 
"Sí que hi ha un financ;ament per a la guarderia nova 
d 'Eivissa que ha fet el Consell", i el conseller d 'Econo
mia i Hisenda corraborava: "40.800.000 pessetes". Pero 
no és aquí, aquesta és una cla~sula secreta, aixo és un 
acord, quan realment aquestes lleis serveixen per posar 
damunt la taula tots els elements, quin valor ten en 
aquestes lleis si no són transparents i no hi ha totes les 
coses que esta n en qüestió? No tenen cap valor, són un 
pur formalisme, són una rutina, són una degradació 
d'aquest Parlament. 

Volem competencies per als consells insulars, volem 
competencies assistencia social i serveis socials per als 
consells insulars; és més, nos al tres varem presentar una 
proposta l'any 90 d'atribució total de les competencies 
en materia de serveis socials als consells insulars. Per 
tant, volem posar-nos d'acord en la manera de funcionar 
els coosells, en el calendari, en les materies a transferir 
en un termini mitja, pero per poder fer tot aixo haurem 
de superar totes aquestes irregularitats, haurem de supe
rar tots aquests incompliments, haurem de superar 
aquests abusos de la majoria, aquest no tenir en compte 
els documents seriosament fonamentals que els han anat 
presentant durant la tramitació d'aquestes propostes, ho 
hem de fer seriosament. Per fer aquesta feina seriosa
ment ens trabaran a nosaltres, pero avui no podrem 
donar suport a aquestes dues propostes de la Comissió 
Tecnica Interinsular perque, sen yo res i senyors diputats 
-i per acabar- exigir el compliment de la llei és obstruc
ció, defensar el principi de solidaritat entre les Illes, que 
és garantít a la Llei de consells insulars a través del 
calcul ponderat del cost efectiu, aixo és obstrucció?, 
reclamar que es tengui en compte l'esfon; fiscal i la 
superfície i la població i la renda per habitant i la insu
laritat, en el cas de Formentera, reclamar que aixo, que 
és a la Llei de consells insulars, es compleixi, és obs-
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trucció? Qui obstrueix, qui posa clausules secretes a les lleis 
de transferencies o quí denuncia que existeixen aquestes 
clausules secretes?, qui obstrueix més, els qui practiquen una 
autentica obstrucció institucional, perque converteixen les 
lleis d'aquest Parlament en pur formulisme, aquí on els 
problemes importants no hi són, no s'hi reflecteixen perque 
s'han resolt per vies secundaries entre correligionaris d'una 
manera secreta i a part, o els qui demanam transparencia 
fkil de compJir?, perque, quina dificultat té complir aixo? 

Senyores i senyors diputats, si els qui defensam aquests 
principis som obstruccionistes, si a defensar aquestes coses 
tan assenyadament posades sobre la Llei de consells insulars 
vostes diuen obstrucció, els vull dir que aquí i avui nosaltres 
obstruirem perque aquestes dues propostes no siguin aprova
des. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Triay. 

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

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Sí, Sr. President. Jo li deman la paraula per aHusions, 
perque ha dit el meu nom i m'agradaria poder contestar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té un tom de tres minuts per aHusions. 

EL SR. MARÍ I CALBET: 

Gracies, no els empraré. Efectivament, jo vaig dir en la 
Comissió Tecnica Interinsular que en un sentit estricte 
aquestes lIeis, que no són més que una actualització o una 
transferencia d'allo que venia donat per decret, incomplien 
l'artícle 35 i 36, en el sentít estricte de les lIeis de consells 
insulars. 

Sr. Triay, el que li vull dir és que, de clausula secret ni de 
maniobra sota ma, no n'hi ha cap~ 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Marí, jo crec que l'aHusió esta feta en aquest mo
ment, no entri en el debat; és a dir, a aquesta segona part a 
que al·ludeix seria entrar dins el debato 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. 

Passam al tom de replica. Té la paraula el Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Vidal, bé, en primer 1I0c, 
li vull dir que a pesar que voste diu que aquest traspas 
de competencies que puguem tenir avui no té altre 
increment d'allo que es venia fent fins ara, jo li vull dir 
que quant a prestació de serveis segurament que no, 
perque tant en Itv com pugui ser en serveis socials, 
d'alguna manera, directament o indirecta, el Consell 
Insular d'Eivissa sí que ho venia fent, pero així mateix 
li vul1 dir que, en Itv, realment el que hi tenÍem delegat 
era l'edifici a pesar que dins el propi edifici del Consell 
Insular es feien les altres gestions; que millorara? Efecti
vament, millo rara quant a la contraprestació economica 
que puguem rebre, que s'ha míllorat en relació amb allo 
que tenÍem fíns ara. 

En segon lloc, voste em fa referencia sobretot a la 
Llei de serveis socials, al segon apartat de l'artícle 2, o 
millor dit, no en fa referencia, sinó que fins i tot voste 
ha condicionat una mica el seu vot o la seva postura en 
contra o a favor depenent de quina fos la nostra postura. 
Aquest portaveu que Ji parla entén, en analitzar tant una 
proposta de llei com l'altra, que, en la d'Itv, l'article 2 
té una redacció i que, en serveis socials, hi tenim l'altra. 
Jo die que entenc que per a aquesta llei no és necessari 
crear aquest organ unipersonal o coHegiat, com diu 
aquí, per al seu desenvolupament, jo crec que per dur 
les tasques que ens puguin ser traspassades en base a 
aquesta llei no és necessari aquest apartat, i com no ho 
hem de dir, crec que aquí s'ha expressat per anteriors 
portaveus del meu grup en altres ocasions, crec que la 
prova fins i tot en va ser la retirada d'aquella llei contra 
la qual estaven voste i alguns altres grups, en nom d'a
quest consens, jo li puc dir que en aquest moment no és 
possible, com és natural, ni posar, ni afegir, ni llevar, 
perque som en un moment de presa en consideració, 
pero jo sí que li puc acceptar aquí públicament el com
promís que durant la tramitació, bé sigui en fase de 
ponencia, bé sigui en fase de comissió, perque jo també 
estie conven¡;ut que no és necessari aquest apartat, do
narem la redacció que correspon a la proposta de llei de 
l'Itv i, per tant, quedara fora aquest apartat. 

Bé, contestaré una mica en general tant al Sr. Orfila 
com al Sr. Triay. Bé, el Sr. Orfila diu que per ell ni el 
moment historie ni important ni una altra cosa; bé, tot 
depen de com ho mirem, jo m'ho mir sota un punt de 
vista, com li he dit abans, no historic ni tan important 
com perque s'aprovi concretament una presa en consi
deració d'una llei d'Itv o d'una altra determinada, sinó 
que el que he volgut dir és que crec que en aquest mo
ment es tan cava un procés, que d'alguna manera totes 
aquelles competencies que estaven delegades en base a 
aquestos decrets del Cgi, amb aquest procés, es transfor
maven en llei i que a partir d'ara -d'aquí la importancia 
que jo hi don-, allo que jo li he dit que era la voluntat 
tant del nostre grup com fins i tot del propi Govem, 
durant un període de temps no molt llarg transferir una 
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serie de competencies que crec que són de suma importan
cia i que poden ser historiques -que cada u ha miri així com 
vulgui-, com pugui ser agricultura, pesca, cultura, esport i 
turisme. Com he dit, la voluntat és que aquestes competenci
es almenys el 1995 puguin ser transferid es ja als consells 
insulars. 

Per altra banda, voste retreu d'alguna manera que si les 
actes estan fetes en castella o no estan fetes en catala, efecti
vament, esta n fetes en castella, les actes, jo no tenc res en 
contra del castella, pero sí que també li vulI dir i fer veure 
que la documentació que és precisament en l'expedient del 
pie d'avui esta en els dos idiomes, esta en castelIa i esta en 
catala, crec que tant un com l'atre són idiomes de la nostra 
comunitat. 

Recursos material s i recursos economics. Bé, jo crec que 
aquest ha estat un tema del qual hem discutit molt, n'hem 
parlat moIt, tots sabem el que ha passat durant la tramitació 
que han tengut aquestes propostes a través deis diferents 
organs d'aquest Parlament, fins i tot han estat objecte de 
recurs davant la Mesa del propi Parlament. Jo crec que en 
aquest moment per molt que discutíssim no ens posaríem 
d'acord i segurament a causa que hi pot haver diferents in
terpretacions, hi pot haver postures diferents, vostes poden 
opinar d'una manera, nosaltres podem opinar de l'atra. No
saltres -i ha hem manifestat a altres llocs- pensam que d'al
guna manera aquestos conceptes sí que es recullen al lIarg 
de tot l'articulat, no tal vegada d'una manera explícita o 
d'una manera ampla, com a la millor vostes voldrien, pero 
també els vull dir que en aquestos moments estam en base a 
una acceptació a tramit d'una llei que, com és natural, ha de 
ser objecte d'estudi, tan en fase de ponencia com en fase de 
comissió i altres debats, jo crec que al llarg de la tramitació 
s'hi podran fer moltes coses, s'hi podran afegir esmenes, se'n 
podra demanar més informació, es podnl fer tot alIo que 
creguem que s'hagi de fer. Nosaltres creim que en aquest 
moment en que es transformen uns decrets en llei, als quals 
no afegim ni més competencies ni menys que les que tenien 
aquestos decrets, nosaltres creim que sí que hi vénen sufici
entment explícits, i com he dit abans, fins i tot amb l'expe
riencia que alguna d'aquestes materies ja les venim desen
volupant al lIarg de molt de temps. 

Una altra cosa que li voldria dir, en Itv, voste diu que hi 
va haver un acord del ConselI de Govern, el qual no ha ten
gut entrada mai en el registre de la Comissió Tecnica Inte
rinsular; no hi va haver acord del ConselI de Govern, o sigui, 
segons jo estic informat d'aixo, l'únic que hi va haver en data 
24 de febrer del 93 va ser un debat sobre el text i l'articulat, 
pero va quedar damunt la taula, llavors, el projecte que hi 
van debatre i que ha estat objecte de presenta ció aquí es va 
presentar per diferents membres de diferents consells insu
lars, la proposta, supos que voste la té, que va entrar dins la 
Comissió Tecnica. 

Bé, Sr. Triay, li voldria dir, quant que fa referencia a 
serveis socials no implantats a les tres illes, que efectivament 
tenim aquest desequilibri, si així en podem dir, que hi ha a 

algunes illes que, per exemple, ten en determinats serveis, 
n'hi ha d'altres que en tenen a mitges i d'altres, podrí
em dir-ne fins i tot el cas de Formentera, que no tenen 
ni tan sois guarderia. Així almenys s'ha previst. Jo vol
dria aquí dir-los que, per exemple, en l'article número 
1, apartat b), el darrer paragraf, es diu que o es transfe
reix inversió nova, cap per a aquest concepte; o sigui, el 
sentit concret que consta aquí, així almenys nosaltres 
ho aceeptarem, és que en cas que s'hagués de produir 
nova inversió, per exemple en el cas de l'illa de Formen
tera, cree que és la més necessitada en aquest moment, 
que s'hagués de construir una nova guarderia, no seria 
el consell insular qui hagués de fer front al cost d'aques
ta nova inversió, sinó que seria el propi Govern de la 
Comunitat Autonoma qui l'hauria de pagar. 

Per altra banda, també vulI tornar a incidir en el 
sentit que en aquest moment s'ha fet una valoració 
exacta d'allo que són els ser veis que es traspassen i que, 
d'alguna manera, venien ja com a forma delegada en els 
decrets aquestos del Cgi, pero el que sí també queda 
clar en les lleis -nosaltres almenys així ho interpretam 
i ho deixarem ben clar- és que qualsevol altra compe
tencia que pugui existir en aquestes arees, concretament 
en serveis socials, sera objecte d'una revisió deis costos 
i de les quantitats a rebre pels consells insulars, perque 
pensam que en aquestos moments valoram unes deter
minades funcions que se'ns traspassaran, pero en el mo
ment en que hi pugui haver més, nosaltres, com' és 
natural, tornarem a demanar-ne la revisió. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Palau, per favor. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Puig a aquesta tribuna perque em fa la impressió que 
som enmig de dos focs creuats i, per tant, per situar-nos 
tots alIa on ens toca i aBa on som, i sobretot per definir 
la posició clarament després d'haver escoltat tots. 

Comen<;aré pel que és primer, des de l'insularisme 
proclamat i prou contrastat, és més -ja no tenc padrina, 
com diuen a Mallorca-, des de l'insularisme i des de 
l'aIllament, perque la veritat és que fins i tot voste, Sr. 
Orfila, pot dir que coneix la Comissió Tecnica Interinsu
lar immediatament perque hi té representació, dins la 
Comissió Tecnica Interinsular, el seu grup o formació 
política; la meya formació política, jo, no som a la 
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Comissió Tecnica Interinsular, per un problema d'aillament 
provocat. Per tant, des de l'insularisme i des de l'aillament, 
defens el mateix, i no obstruccionista en absolut pero sí dic 
les coses pel seu nom, i des d'aquest insularisme proclamat, 
el qual ningú no pot qüestionar, aconseguim tal vegada més 
coses que des d'una postura que no fos vertaderament conci
liadora i que busca el que m'importa, que és el millor per a 
la nostra comunitat autonoma i per als nostres conse11s insu
lars de les nostres illes. Per tant, que que di aixo molt clar, i 
crec que ho puc demostrar amb aquesta postura meya, com 
anteriorment, quan es va presentar aque11 nefast projecte de 
11ei per a l'exercici de les competencies, del qual tothom deia 
11 de transferencies als conse11s insulars ", per a l' exercici de 
les competencies que s'hi puguin transferir, precisament a 
causa d'aqust insularisme ben entes, crec que es va aconse
guir qualque cosa que des d'una altra postura no s'hauria 
aconseguit. 

Per tant, jo ho deia, que avui aixo que estam aquí discu
tint no és més que una qüestió de tramit, que, com li he dit, 
perque no tenc per que no dir-ho amb tota sinceritat, que 
s'havia de proclamar aquesta data historica avui i vanaglori
ar-se que després de deu anys s'ha traspassat una competen
cia en urbanisme i habitabilitat i que, per al futur, després 
d'aquestes "maries" que ja s'exerceixen pels conse11s insulars, 
avui actualitzam o tractam que es prengui en consideració 
per actualitzar-les, després d'aixo vendra a110 que s'anuncia 
fa temps: competencies en agricultura, turisme, etc., que es 
vegin i que les vegem tots, sobretot els qui per qüestió d'edat 
ja no ens queden moltes legislatures. 

Per tant, des d'aquesta postura, sí que vull dir que per mi 
la presa en consideració avui d'aquestes dues propostes de la 
Comissió Tecnica Interinsular, en la qual no hi som -ho tom 
a repetir-, que estan homologades a uns projectes de llei del 
Govem i que són per prendre-les en consideració, precisa
ment estam completament d'acord que es pugui anar enda
vant, hi pos una condició sine qua non com vaig posar-la 
abans, i cree que he entes, ho tom a repetir perque quedi en 
el Diari de Sessions, que el grup majoritari s'ha compromes 
a acceptar l'esmena que a l'article 2 jo ... , una esmena previa, 
pero que és condició sine qua non d'aquesta postura insula
rista, de la qual tom a repetir que cree que ha de ser cons
tructiva, que esborri aixo d 'uns otgans específics etc. i que 
sigui substituit per la llei que per a l'exercici de competenci
es pugui aprovar en el seu dia aquest Parlament. Esper aju
dar en el que pugui des del meu insularisme contrastat i 
inqüestionable, que sigui amb el consens de tots els grups 
d'aquesta cambra o almenys de la millor part deIs grups 
d'aquesta cambra. 

Per tant, naturalment que una vegada que hagin estat 
preses en consideració, tot el que ha dit el Sr. Triay, que ho 
ha dit molt bé, com ho ha dit voste, Sr. Orfila, jo admir tota 
la seva documentada exposició i hi es tic completament d'a
cord, com hi estic amb el que ha dit el Sr. Triay, que totes 
aquestes esmenes que vostes ja han fet avui aquí, a l'hora de 
la presa en consideració en la tramitació, s'hauran d'abordar 
i tendran el meu suport perque indubtablement, si no és 

aIXl, JO no donaré suport a l'aprovació final d'aquest 
traspas de competencies, si no és satisfactori, que no és 
el mate ix que la presa en consideració de les pro postes 
de llei. 

Per tant, només he volgut deixar clar aixo a uns i als 
altres, que a mi, modestament, em tendran al seu costat 
uns i els altres perque sigui efectiu aquest traspas de 
competencies, que al capdavall no és més que complir 
amb l'Estatut d'Autonomia als consells insulars i que es 
faci segons toca, segons la Llei de consells insulars, se
gons la legislació d'aquesta comunitat auto noma i que 
llavors, per a l'exercici d'aquestes competencies, tom a 
repetir que aixo és molt important, que es faci una llei 
que també sigui a satisfacció si no pot ser de tots, amb 
el consens més ampli de tots els grups polítics represen
tats en aquesta cambra. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
sí, Sr. Palau, després ha vingut la lletra petita de la 
historia, i en aquesta lletra petita és precisament la clau 
de la qüestió; per cert, jo no tenc res en contra de la 
llengua castellana, estic a favor, empero, Sr. Palau, del 
compliment de la Llei de normalització lingüística i del 
compliment d'un decret que va signar el Molt Hble.Sr. 
President d'aquesta comunitat auto noma Gabriel Cañe-
11as, el Decret 100/1990, del qual vostes també es deuen 
recordar, pero que no l'apliquen mai. 

Fa veure el Sr. Palau respecte de la relació de béns 
materials, el ci'tlcul del cost efectiu, que és una qüestió 
d'opinions, ens pensam que sí que hi són, els altres 
pensam que no hi són, és una qüestió que és opinable, 
que es pot discutir. Jo els llegiré de nou all0 que diu 
l'article 22 de la Llei de consells, diu: "Les lleis del Par
lament per les quals s'atribueixen competencies als 
consells insulars hauran de contenir necessariament 
mitjans materials i personals que es posen a disposició 
de cada conse11 insular". Hi és, en aquesta proposta 
aprovada per la Comissió Tecnica Interinsular, Sr. Pa
lau? No; és més, es té el proposit clar de no incloure-ho 
en la llei que s'aprovi, ates que la proposta que surt de 
la Comissió Tecnica Interinsular es remet a la creació, 
després d'aprovada la llei, d'una comissió paritaria per 
instrumentar-ho; per tant, no hi ha voluntat de complir 
la llei, no és que no es compleixi, és que hi ha explíci
tament la voluntat de no complir-la, i si haguessin ten
gut voluntat de complir-la, no creuen que els sobrava 
temps per fer-ho dins la Comissió Tecnica Interinsular, 
quan els vam instar una i altra vegada a fer-ho?, no han 
tingut temps amb els 538 dies que han passat d'en(fa el 
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Govern va aprovar aquesta proposta fins ara d'inc1oure-hi 
aquesta relació de béns materials? 

Pero si és que jo els ho he dit, a la pro posta del Govern 
en materia d'Itv, la que ha desaparegut, la que és missing, 
s'hi inc1ou, és que ni la coneixen? 

Calcul del cost efectiu i distribució entre els consells. 
Saben perfectament que s'incompleix, i en tost de ser sin
cers ... , un diputat ho és, el president d'un consell insular, és 
sincer i ho diu, ho reconeix, pero vostes, en tost de reconei
xer-ho i procurar canviar-ho, simplement ho ignoren i trans
gredeixen la Llei de consells insulars. Han fet la distribució 
entre els consells en proporció a la població de cada illa?, en 
proporció a la seva superfície?, renda per habitant? No han 
fet res de tot a~o, i vos tes saben perfectament que és aixÍ. 
Un president d'un consell acaba de dir fa un moment que 
estrictu sensu no ho compleixen, que incomplim la Llei de 
consells insulars. Creuen vostes que avui podem prendre en 
consideració una llei de la qual vostes mateixos reconeixen 
que incompleix ... , una llei marc, una llei basica, una llei 
general de la Comunitat Autonoma, una llei que desenvolupa 
l'Estatut d'Autonomia, com és la Llei de consells insulars?, 
creuen vostes que aquesta proposta és digna de ser presa en 
consideració?, creuen vostes que amb tot aquest cúmul de 
fallad es avui podem votar afirmativament aquesta presa en 
consideració? 

Per cert, Sr. Vidal, miri voste si el PP esta d'acord amb 
la seva petició que el Consell Insular de Mallorca, quan va 
decidir acceptar aquestes competencies, hi va inc10ure dife
rents peticions, una d'elles demanava que fins i tot peI que 
fa a la competencia en Itv, on no s'hi proposa cap organ 
específic, que en facin un, que es reserven el dret d'esmena 
i que en facin un, per a aquesta i tot, la Comissió Tecnica 
Interinsular no ho proposava, a qui hem de creure, Sr. Vidal? 
El problema, de tota manera, Sr. Vidal, no és que eliminem 
ara, via esmena, l'article 2, el problema és que la Comissió 
Tecnica Interinsular no pot pro posar inc1oure'l, la Comissió 
Tecnica Interinsular -a veure si ha entenem- no és qui, no 
té competencies, no té atribucions, per dur propostes que 
canviln lleis, no pot fer-ho, feim una il-legalitat. Com que és 
un problema de principi, és un problema de funcionament, 
pot arribar a ser fins i tot, Sr. Vidal, un problema d'inconsti
tucionalitat, i nosaltres ens reservam fins i tot la possibilitat 
d'arribar al Tribunal Constitucional per exigir que les coses 
es facin tal com pertoca. 

En resum, la qüestió que es planteja avui en aquesta cam
bra, com deia abans, és si estam o no d'acord a prendre en 
consideració una proposta incomplerta, contradictoria amb 
la Llei de consells insulars, en la qual manquen elements que 
la Llei de consells considera necessaris per poder-la prendre 
en consideració i que per a nosaItres són substancials per 
poder prendre posició. Una proposta que conté elements que 
superen en molt la capacitat i les atribucions de qui els pro
posa, amb una actitud que nosaltres entenem de burla a les 
lleis aprovades per aquest Parlament i al propi Estatut d'Au
tonomia. Per tant, cap excusa, senyores i senyors diputats, 

pot avalar el fet que avui prenguem en consideració 
aquesta proposta, i molt manco podem consentir que es 
digui que si no ho feim, si avui no la prenguéssim en 
consideració, perjudicam els menorquins, eivissencs, 
mallorquins i formenterencs, mentida; fa deu anys, fa 
onze anys, que s'exerceixen aquestes competencies per 
part deIs consells insulars, excepte pel de Mallorca, el 
qual no les va voler, i cap ciutada de les Illes notara en 
absolut si avui no la prenem en consideració, ningú no 
sera perjudicat, ni els consells insulars, al contrari, en 
sortira beneficiat el prestigi de les institucions, comen
c;ant per aquesta cambra i acabant pels consells insulars. 

Per acabar, que ho he sentit bé, Sr. Palau?, que no 
ha existít la pro posta del Govern?, que el Sr. Gilet em 
va dir una mentida, no com a persona i enmig del car
rer, sinó com a conseller adjunt a la Presidencia?, i on 
queda així la confian~a que hem de tenir en les respos
tes del Govern que hi haurem d'afegir, cada vegada que 
formulem una pregunta al Govern, una coa, un afegit 
que digui: Pregunta amb petició de res posta certa, que 
formula el diputat tal amb petició de resposta davant el 
plenari, pero, per favor, em diguin a veritat?, o haurem 
d'afegir-hi després una segona pregunta, a la replica, 
que digui: Sr. Conseller, que ha dit la veritat aquesta 
vegada ha tornat a colar una mentideta? Mala sort, com 
deia el Sr. Triay; un submarí infiltrat, com deiem nosal
tres al principi; o és, i a~o seria greu, simple desídia 
per part de qualque membre del Govern? No, ac;o no és 
acceptable, a~o no ho podem acceptar. És que així no 
podrem creure ... , avui, senyors del Govern ens han 
decebut de nou, no. Encara em sembla increible, el 
Govern contesta al Parlament sense dir la veritat, no; 
m'estim massa aquesta comunitat autonoma com per 
poder-ho creure, no m'ho crec, no m'han enganat. Gnl
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Sr. Triay, té la paraula en el tom 
de contrareplica. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
De foc creuat, res de res, aquí tot el foc ( ... ) ha caigut 
damunt la mateixa banda, el foc d'aquesta banda i el foc 
d'aquella, que ha estat tan fluix que ha caigut damunt les 
primeres línies. S'acaben de carregar un ex-conseller, 
cap de llista al Congrés de Diputats, i l'han fet aquí 
mentider, simplement, com ahir es van carregar una ex
consellera del mateix Govern del Sr. Cañellas, aquí. 
Anava a dir i no ho dic, allo de el último. 

(Rialles) . 

Senyores i senyors diputats. Diuen, bé, són unes 
petites llacunes, uns petits problemes que tenen aquestes 
proposicions, es poden esmenar, es poden arreglar en el 
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tramit parlamentario Com podrem esmenar nosaltres l'absen
da de dad es disgregades d'allo que realment consta en l'ad
ministradó, els serveis que valen traspassar a cada una de les 
illes? Aquestes dades no les té més que el Govern, nasal tres 
no les tenim, només les tendrem si el Govern soluciona el 
lapsus, el pecat original que tenen aquestes propostes de la 
Comissió Tecnica Interinsular. Nosaltres, via esmena, no hi 
trobarem la solució. Realment aixo no té més solució que la 
que el propi Govern hi vulgui donar, no esta en mans deIs 
grups parlamentaris ni deis diputats. 

Jo vull insistir en allo que és principal en aquest debat 
que tenim avui. Aquestes dues propostes (Inspecció tecnica 
de vehicles i serveis socials i assistencia social) compleixen 
l'article 1, l'article 22, l'article 35 i l'article 36 de la Llei de 
consells insulars? Jo crec que la majoria, pel que veig, al
menys el portaveu del Grup PP-UM, desconeix la Llei de 
consells insulars, per tant, difícilment podra contestar. Jo 
crec que el primer que els demanaria és seriositat, que s'es
tudi"in la Llei de consells insulars, que s'empapin una mica 
d'allo que la Llei de consells insulars preveu per a aquests 
tramits d'atribució de competencies. perque si donam per 
arraconada la Llei de consells insulars, aquí podem dur 
qualsevol cosa, no hi ha menció a la Llei de bases de regim 
local, per que? Perque valen introduir el sistema de gestió 
burocratica en els consells insulars, nosaltres no hi estam 
d'acord. No hi ha valoració del cost efectiu, no hi ha calcul 
del cost efectiu, no hi ha els serveis no implantats, que estan 
implantats desigualment o no implantats en el conjunt de les 
tres illes, no hi ha el cas específic que preveu la Llei de 
consells insulars. 

És més, jo els puc dir aquí que altra qüestió és si aques
tes valoracions corresponen realment al cost efectiu de les 
competencies a transferir i als criteris que estableixen els 
articles 35 i 36 de la vigent Llei de consells insulars ja que, de 
la informació que consta en els annexos esmentats, no es pot 
pronunciar sobre aquests punts, informe jurídic del Consell 
de Mallorca. entrar a analitzar la forma de valorar el cost 
deIs serveis a transferir és una qüestió que escapa a les nos
tres possibilitats de fer el calcul, informe jurídic del Parla
ment de les Illes Balears. 

Per tant, esta ben clar, és que no hi són, incompleixen la 
llei i no la podrem complir a posteriori fora que el Govern 
la refaci, de la qual cosa té l'oportunitat, no hi ha cap dubte, 
pero realment ho té difícil amb els problemes que ha creat 
la propia tramitació. 

liAra mateix rebem, que els rebem, sous per al funciona
ment de la guarderia, i és perque ens els posen dins el pres
supost", esborrany de l'acta de 22 de juliol de la Comissió 
Tecnica Interinsular, expressió del Sr. Marí i Calbet, no és 
una aHusió, és una lectura. "EI Consell Insular d'Eivissa reb 
dins aquesta transferencia la quantitat de 40.850.000 pessetes 
per a guarderies", expressió del Sr. Matas i Palou, conseller 
d'Economia i Hisenda d'aqeust Govern. Pero aquestes xifres 
no són dins el calcul del cost efectiu de la proposta que ens 
duu la Comissió Tecnica a prendre avui en consideració. 

Pero a mi m'agradaria acabar creant-Ios una mica 
més de confusió i desconcert, i és que no sé -per acabar 
d'una manera festiva- si realment l'exposició de motius 
de la proposta per atribuir competencies als consells 
insular s en materia d 'inspecció tecnica de vehicles ha 
estat víctima també del virus, de la qual cosa no ens 
havíem adonat fins ara, perque amb data 28 de mar~ de 
1983 -escoltin, ho retenguin- el PIe del Consell General 
Interinsular aprova un decret on es delegava ... , i ara 
aquí hi ha una cosa que es diu Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, aprovat per les Corts Generals i publi
cat en el Boletín Oficial del Estado dia 1 de mar~ del 
83, 27 dies que aquest decret, i que diu aquest Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears?, diu que l'Estatut 
entrara en vigor el mate ix dia que se'n publicara la llei 
en el Boletín Oficial del Estado, l'Estatut d' Autonomia 
va entrar en vigor dia 1 de mar~ de 1983, l'Estatut 
d' Autonomia preve u que les delegacions i atribucions de 
competencies als consells insulars es faran per llei del 
Parlament, de cap altra manera, i mitjan~ant la Comis
sió Tecnica Interinsular, i 27 dies més tard es va des
penjar el Consell General Interinsular amb un decret del 
qual no m'atrevesc a fer un judici, el jutgin vostes ma
teixos. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Triay. 

Acabat el debat, passarem a la votació de les propos
tes d'atribució de competendes. 

Passam en primer lloc a la votació de la presa en 
consideració de la proposta d'atribució de competencies 
als consells insulars en materia de serveis socials i assis
tencia social. 

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? Grades, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada la presa en consideració. 

Passam a la votació de la presa en consideració de la 
proposta d'atribució de competencies als consells insu
lars en materia d'inspecció tecnica de vehicles. 

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? 
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34 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció. Queda presa 
en consideració també aquesta proposta d'atribució de com
petencies. 

Esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Moltes 
gracies a tots. 

d 
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