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1.- Debats deIs dicülmens de la Comissió d' Assumptes 
Institucionals i Generals 

- Escrit Exp. 3-93/PCTI-0004 RGE núm. 2672/93, presentat 
per la Comissió Tt~cnica Interinsular, d'atribució de compe
tE~ncies als consells insulars en materia de serveis socials i 
assistencia social corresponents al Decret del Consell Gene
ral Interinsular de 28 de juny del 1982. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia a tots, comenc;am aquesta sessió plenaria extra
ordinaria, i comen~arem pel primer punt, que és el debat 
deIs dictamens de la Comissió d' Assumptess Institucionals i 
Generals. Abans de comen~ar voldria fer l'observació que el 
vol de Menorca ja arribat, pero el vol d'Eivissa d'avui matí 
encara no ha arribat, degut al fet que l'aeroport de Palma 
estava tancat per boira, esperarem en qualsevol cas a proce
dir a les votacions que hagi arribat aquest vol. 

El punt primer correspon al debat de la proposta 3-93, 
número 4, registre d'entrada 2672, d'atribució de competen
cies als conseIls insulars en materia de serveis social s i assis
tencia social. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

Al títol del dictamen es manté l'esmena 3331 de supres
sió, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM. Per fer-ne la defen
sa té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. El nostre grup defensara l'esmena 
al títol d'aquesta pro posta i totes les esmenes parcials que 
tenim presentades a aquesta proposició de Ilei. 

Senyores i senyors diputats, avui, si finalment el seny no 
s'arriba a imposar, aprovarem una de les Ileis destinades afer 
historia; la part negativa, pero ja: saborosa, d'historia deIs 
conseIls insulars. Avui si no es tenen en compte les esmenes 
que hem presentat -i ara les defensarem- des de l'oposició, 
aquest Parlament aprovara una llei d'atribució de competen
cies en materia de servei social i assistencia social que repre
senta un vertader monument al disbarat, una llei l'aprovació 
de la qual significa un retrocés en l'autonomia deis conselIs, 
i que consagra definitivament la tendencia que ja detectavem 
anteriorment, i que volem denunciar avui de manera con
tundent. No hi ha voluntat en absolut des del Govern de 
dotar els conselIs insulars de les competencies que els atribu
eix l'Estatut, i molt manco hi ha voluntat de dotar economi
cament les competencies que finalment s'arriben a transferir. 
Totes les professions de fe insularistes del Govern es demos
tren finalment buides de contingut. 

El Govern del Sr. Cañellas és autonomista fins que les 
competencies arriben a la comunitat que ell presideix, pero 
actua com un vertader Govern centralista quan es tracta de 
dotar de competencies als consells insulars. Tota la fraselogia 

buida que acostumaven a utilitzar determinats dirigents 
del PP, i especialment algun ex vicepresident del Go
vern, es mostren al final com el que realment són: pa
raules buides de significat. EIs pilars basics de la nostra 
autonomia, en celebrada frase de loan Huguet, reben la 
consideració que en realitat els té el Govern, amb les 
pro postes de transferencia que el Govern planteja i amb 
les rocambolesques tramitacions que es produeixen des
prés. 

Mirin, senyores i senyors diputats. hi ha dues mane
res per impedir que els consells insulars assumeixin els 
niveIls d'autonomia que l'Estatut els permet. La primera 
l'ha aplicada el Govern de les IlIes i el Grup Parlamen
tari que li dóna suport al I1arg deis deu anys i mig que 
han passat d'en~a que es va aprovar I'Estatut, i és molt 
simple. Consisteix en no presentar pro postes d'atribució 
de competencies, o en fer-ne unes poques, tan buides, 
eero, de contingut, que realment no suposin cap avan~. 
Es el que ha succe"it amb les pro postes que fins ara, ho 
repetesc, en deu anys i mig ha presentat el Govern o el 
grup que Ji dóna suport, unes propostes fetes amb l'uni
ca pretensió de fer veure que s'avan~ava, que es feia 
camí en el procés de convertir els consells en els verta
ders governs de cada illa; unes propostes, no obstant 
aixo, que responien a les competencies que ja gestiona
ven els consells insulars des de fa onze i dotze anys, i 
que encara les redulen de contingut. 

La segona fórmula per impedir el creixement compe
tencial deIs conseIls és la utilitzada darrerament pel 
Govern, i aquí veim que no hi ha hagut cap canvi d'ac
titud, malgrat els can vis que hi ha hagut dins el Govern. 
Cada nova proposta d'atribució de competencies ve 
acompanyada d 'una transferencia economica clarament 
insuficient, tant que fins i tot els és impossible emmas
carar-ho amb raonaments, amb justificacions. Vostes, 
senyors -quasi hauria de dir senyores i senyor- del Go
vern, transformen cada I1ei de transferencies en un nou 
atracament als conseIls insulars, un atracament a lIei 
armada. A~o és el que vostes fan a cada nova pro posta 
que s'aprova en aquesta cambra. Un atracament que 
realitza el Govern, pero que es fa amb el consentiment 
exprés del grup que li dóna suport. 

1 aquest és el seu insularisme? Aquest és el motiu 
que impedira que puguem votar afirmativament la llei 
que debatem, i és el motiu que ens ha duit a mantenir 
determinades esmenes. Per comem;ar hem de deixar 
clarament establert que és mentida, que és fals allo que 
s 'afirma en el mateix títol ele la llei tal com ha sortit de 
la ponencia. No és cert que aquesta llei atribueixi als 
conseIls insulars les competencies en materia de serveis 
socials i assistencia social corresponents al Decret del 
Consell General Interinsular de 28 de juny del 1982. No 
és cert. És falso 1 és fals perque vos tes en ponencia i en 
comissió han anat modificant la proposta primera del 
Govern fina al punt que avui no la coneix ni son pare 
que la va redactar. Pero és que a més el seu desgavell és 
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tant gran, es fien tan poc deis altres, que ni tan soIs han 
tengut la vista d'acceptar la nostra esmena que ja en el seu 
moment propugnava eliminar tota referencia al decret del 
Consell General Interinsular esmentat. 

Aprovaran, per tant, vostes una llei que ja inclou una 
mentida als seu propi títol. 1 no facin cara d 'espantats, per
que a~o és així, i vostes ho saben. Volen que els 11egeixi el 
decret? Volen que comparem el contingut de la delegació 
amb el contingut de la 11ei que vostes aprovaran? Sra. Esta
ras, per for~a ho han de fer tot tan malampnt? 

Pero, que ha succelt per arribar a aquesta situacil que 
ens obliga a mantenir aquesta esmena referida al títo!. Jo el:; 
ho explicaré; perque pens sincerament que la majoria deIs 
diputats no n'estan informats. Si n 'estessin, possiblement 
alguns no es prestarien a col'laborar amb aquest desgavell. 

Realment la primera proposta del Govern era una copia 
del decret del Consell General Interinsular, i contenia per 
tant tots els serveis d'aque11a delegació. Pero, ai!, el Govern, 
empes per algú que els va mal aconse11ar, va ser incapae; de 
negociar previament aquest contingut amb els seus propis 
diputats, amb els presidents deIs tres conse11s, que al cap i a 
la fi, són de la seva mateixa corda. 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Orfila, per favor. Prec silenci als diputats 
per tal de poder seguir el debat, perque és totalment impos
sible. Continul Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies. Sr. President. El mateix intent cratracament a Ilei 
armada que es volia fer amb el Consell de Mallorca es va 
intentar fer també ... perdó. Així, els diputats del PP a Ma
llorca no varen ser consultats sobre si era desitjable o no per 
ells rebre determinats centres. Pero sobretot no se'ls va con
sultar sobre quin seria el sistema del seu finane;ament. 1 la 
disciplina va obligar als tres conse11s a acceptar a110 que 
després han hagut de rebutjar. No els sembla una situació 
ridícula. El PP-Govern pro posa, el PP-membres de la CTI 
aproven sense cap embuto el PP-majoria als consells aprova, 
pero ja amb menys entusiasme, i finalment el PP-grup parla
mentari desmunta una bona part de tot el que e11s mateixos 
han anat proposant i aprovant. 1 no troben que ae;o sigui fer 
el ridícul? No veuen, senyores i senyors diputats, com el 
títol de la Llei conté una mentida, una falsedat manifesta, i 
que per a<;o mantenim aquesta esmena. 

1 la causa d'aquest desgavell no és altra que l'altitud crica, 
estreta, tancada, avara, del Govern a l'hora de finane;ar les 
competencies que es proposava transferir. Perque quan el Sr. 
Verger es va adonar que li transferien el centre d'es Talaiot 
tancat per ru'ina, sense donar-li financament per al<;ar-Io, li 
va agafar un ataco És cert o no és cel~t, Sr. Verger? Perque 
quan el Sr. Verger va descobrir que li transferien el menjador 
de transeünts amb un finane;ament corresponent al cost real 

de l'any 1992, quan en realitat al llarg de l'any 1993 
s'havien pujat els serveis que dóna en més d'un 50%, 
com declara va públicament un director general del Go
vern, se'n va adonar que el volien estafar. De sobte va 
tenir la sensació que li posaven la ma dins la butxaca. 
S'atreveix ningú a desmentir-ho? Perque quan el Sr. 
Verger va comen<;ar a fer números, va comen<;ar a 
sumar, va descobrir I'empasta, i encara que tard, es va 
plantar i va dir "prou". 1 aquí es va comene;ar a desba
ratar tot. 1 amb les presses, amb les corregudes, no es 
varen recordar de canviar el títol de la 11ei. 

A<;o no té cap importancia, l'important era aturar, 
impedir com fos I'enganxada que des del Govern es feia 
al seu consel!. Perque no es deuen creure vostes allo 
que s'ha dit que el PP proposava no transferir aquests 
centres perque eren clarament d'ambit municipal; em 
referesc als que volien transferir al Consell de Mallorca. 
S'ho havien cregut, senyores i senyores diputats. Il'únic 
centre que es transfereix, el d 'Uialfas, de sa Pobla, que 
té un ambit supramunicipal? És d 'ambit insular?, de 
quin ambit és? Siguin seriosos, per favor, que no som 
agafats d'enguany. Com volen que surti, per tant, la llei, 
si en la seva tramitació succeeixen aquestes coses? 

I que va succeir amb Menorca? Quina cosa ha fet 
que el nostre grup mantengui una esmena que proposa 
un canvi en la dotació economica d'aquell consell? Ido 
que el mateix intent d'atracament a llei armada que es 
volía fer amb el Consell de Mallorca es va intentar fer 
també amb el de Menorca. A aquest consell es proposa
va transferir-li dues escoletes infantils, la Francesc de 
Borja Moll i la Magdalena Humbert, amb la particulari
tat que el seu finan<;ament era tan deficient, que si fi
nalment s'haguessin transferit, el Consell Insular de 
Menorca hi hauria hagut d'agfegir en la seva gestió cada 
any, de la seva butxaca, 30 milions de pessetes més. És 
a dir, que si les dues escoletes infantils costaven real
ment 100 milions, n 'hi enviaven 70. 1 quin qualificatiu 
creu voste, Sra. Estaras, que es mereix un disbarat així? 
És o no és un atracament a 11ei armada? 

1 quan i com es descobreix aquesta malifeta? Quan el 
Govern no té més remei que presentar el seu caleul del 
cost efectiu, i una determinada distribució percentual 
entre eIs tres conse11s que mai han explicat com s'havia 
elaborat, que ha tingut diferents redaccions i caleuls, i 
que en la seva redacció final són tan toses, són tan poc 
fins, que fins i tot s'han tornat equivocar amb les sumes. 
És davant l'estafa que es prepara al Conse11 Insular de 
Menorca quan el grup presenta una esmena amb una 
doble redacció alternativa: o s'afegeixen els 30 milions, 
o s'han de treure les dues escoletes de la relació deIs 
centres que es transfereixen. L'estira i afluixa dins la 
ponencia va ser de pel 'lícula, i quan vulguin els ho 
explicaré. El PP aprova l"augment de 30 milions que 
proposam, i que hem documentat convenientment. Seria 
massa fort acceptar una estafa tan evident. Pero final
ment, davant les reaccions d'altres ponents, 20 milions 
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més per a Eivissa, 50 més per Mallorca, i les pertinents 
cridades a l'ordre des s'alguna conselleria; la disciplina s'im
posa, i al final accepten, acoten el cap davant les consignes 
del Govern. Alla on deien blanc diuen negre, i ja no aproven 
l'augment deis 30 milions. I aquesta és l'esmena que mante
nim, una esmena que implica en realitat que la dotació eco
nomica d'aquell consell sigui coberta en la seva totalitat, 
afegint els 30 milions que hi falten, i així modificar també 
convenientment els articles on es relacionen els centres que 
es transfereixen, i el propi article 1, on explica el contingut 
d'aquesta lleí. 

ÉSo en el cas de Menorca, tornar al principi, pero aquesta 
vegada sense estafa. I és evident que l'acceptació d'aquesta 
esmena canviaria tot el calcu! del cost efectiu i la seva distri
bució, i per tant tots els articles corresponents; un calcul que 
si s'aprova el text que es va votar dins la comissió, el del 
dictamen que esmenam, donara unes xifres totalment fora de 
lloc. Com és possible, en efecte, que a una Dei que té un 
contingut molt determinat s'hi inclogui un finan<;ament que 
no té res a veure amb el contingut de la mateixa llei. M'ex
plicaré: la llei, si no s'aproven les esmenes de l'oposició, 
atribueix les mateixes compet€!llcies als tres consells, amb 
l'excepció del de Mallorca, al qual es transfereix un centre, 
el d'Uialfas a sa Pobla, l'únic centre que es transfereix. Per 
tant, si descomptam el cost d'aquest centre, que puja a 
61.635.000 pessetes segons la documentació del Govern, 
tindrem una xifra que correspondra al calcul del cost efectiu 
de la resta de les competencies, les d'assistencia social, que -
aquestes sí- es transfereixen per igual a les tres illes. 

D'acord? Ido bé, si resta m aquesta quantitat deIs 244 
milions del total, surt que per assistencia social a les tres illes 
hi han d'anar 183.121.802 pessetes. I com es reparteix aques
ta quantitat entre els tres consells? Ido mirín, si no s'aproven 
les esmenes, per exercir les mateixes competencies Mallorca 
rebra, Sr. Verger, 64.900.000, Menorca 39.300.000, Sr. Bu
guet, i Eivissa -encara que no hi siguin- 78.700.000, un 43% 
se'n dura el Consell Insular d'Eivissa per gestionar les ma
teixes competencies que el Consell de Mallorca, que només 
en rebra un 35%, i el de Menorca que només en rebnl un 
25%. 1 creuen vostes que aquest repartiment correspon a la 
realitat? Creuen realment que en materia de família nom
brosa i subvencions i ajudes amb finalitat assistencial en 
materia de tercera edat, marginats, minories etniques, infan
cia, Mallorca -Sr. Verger- només ha de rebre el 35% del 
total? El 35% només a Mallorca. Creuen sincerament que a 
Eivissa s'hi acumula la meitat de la problematica social de 
totes les illes, i que a<;o fa que rebin el 43% del fons d 'a
questa transferencia? Poden avui els diputats del PP de Ma
llorca aquest disbarat? Bo podran, Sr. Pascual, aprovar els 
d'Unió Mallorquina? No es posaran vermells quan aprovin, 
quan acceptin vostes que Mallorca, tenint el 90% de la po
blació de les IlJes es quedara només un 35% del total de les 
ajudes en materia d'assistencia social? No es posaran ver
mells quan votin a<;o?, no hi haura algú que li caigui la cara 
de vergonya i s'estimi més sortir fora? 

Pero, saben d'on surten aquestes xifres que esme
nam? Saben per quin moti u per quin motiu el Consell 
d'Eivissa esta sobrefinan<;at? Perque els diputats del PP 
d'Eivissa s'han plantat a hora, quan encara hi eren a 
temps, i han negociat amb el Govern que a través d'a
questa llei se 'ls havia de finan<;ar la guardería que el 
consell té en aquella illa, una guarderia propia; i han 
exigít, amb exit, que aquest finan<;ament s'inclogui a 
una llei on no en surt cap, de guardería; dins la relació 
d'allo que es transfereix, no surt. Nosaltres hem llegit, 
hem tornat rellegir 1 'article 1, i no surt aquesta guarderia 
que finan<;am. Pero, ai!, és que el president del Consell 
d 'Eivissa sap que les paraules i les promeses se les em
porta el vent, i que en política una llei té malta més 
for<;a que un acord, i que la seva guarderia -que logica
ment s'hauria de finan<;ar a través d'un conveni, un 
acord, amb el Govern- queda ara finan<;ada per sempre 
a través d 'una llei; d 'una llei que no té res a veure amb 
aquella escoleta. 

Que ho veuen, quins disbarats que feim? Som cons
cients del desgavell que a<;o implica? 1 vostes que sem
pre retreuen a l'oposició que s'aprofiti que el Pisuerga 
passa per Valladolid, hi han fet passar el Tamesis, o el 
Danubi blau. 1 els desafii que ens demostrin el contrari, 
els desafii que em diguin mentider, i comen<;arem a 
entrar en detalls, explicarem els detall s d'aquest joco 

Mantenim un vot particular a l'article 7 per tal de 
recuperar el panlgraf de la proposta inicial referit al 
traspas d'un funcionari del grup A, nivell 24, per al 
Consell de Menorca; i és cIar que l'acceptació d'aquest 
vot haura d'implicar la modificació del calcul del cost 
efectiu, i un augment correlatiu de la dotació també 
d'aquell consel!. 1 m'explicaré. La proposta inicial inclo
la aguest funcionari, corresponent als serveis centrals; 
es va eliminar amb la votació feta a la comissió, i ente
nem que s'hauria de tornar incloure. Aquest funcionari 
es va transferir al Consell Insular de Menorca en el seu 
moment, i seria un greu error renunciar a un altre con
tingut d'aquesta transferencia, ja prou esquifida. 

Els convidam, per tant, sen yo res i senyors diputats, 
no sois ja a aprovar les nostres esmenes, sinó a no donar 
suport a aquest cúmul de disbarats que és la llei que 
estam a punt de votar. Perque un dia la historia els 
demandara responsabilitats per haver aprovat desastres 
com aquesto 1 encara que a vos tes els pugui importar 
molt poc la responsabilitat historica, ja ens cuidarem 
nosaltres que a I'hora de passar comptes, sigui n els ciu
tadans els que els demanin responsabilitats. 1 aquests ja 
els deuen preocupar un poc més. O no? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Grups que vulguin intervenir en 
tom a favor o en contra? Pel Grup PP-UM el Sr. Mar
tínez de Dios té la paraula. 
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EL SR. MARTÍNEZ I DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Orfila, 
usted tiene la tendencia a magnificar lo insignificante, y 
desde luego hoy está dando un claro ejemplo de ello. Si no 
estoy equivocado, el debate de hoy tiene por finalidad discu
tir una serie de enmiendas que mantiene su grupo parlamen
tario, para tratar de que le demos apoyo en la Cámara. Para
dójicamente le ha dedicado muy poco tiempo, y una argu
mentación casi circunstancial, a la defensa del contenido de 
estas enmiendas. Esto yo lo llamo falta de rigor, porque 
nadie puede, en atención a los argumentos expuestos por 
usted, defender o mantener o apoyar las propuestas de reso
lución que se contienen en estas enmiendas. 

Por el contrario se ha dedicado a ese discurso habitual 
suyo, dramatizando, de descalificar esta propuesta de resolu
ción elaborada por la Comisión Técnica Interinsular, de 
atribución de competencias en materia de servicios sociales 
y asistencia social. Se ha inmiscuido en terrenos que compe
ten a otros consells insulares, como es el de Mallorca, que 
tiene sus diputados, sus órganos de debate y de decisión; 
aunque, claro, no ignoro que usted hablando aquí, en gene
ral, en relación con todo el contexto que ampara esta ley. 

Yo quisiera fundamentalmente explicar por qué no po
demos dar apoyo a sus enmiendas, y tenga usted en cuenta 
que se le ha dado apoyo en muchas de ellas en las fases de 
elaboración de esta propuesta de resolución tal como está 
hoy redactada, después de haber pasado por ponencia y 
comisión, hasta tal extremo de usted, con esa vehemente ten
dencia, imponer, casi con una especie de fanatismo funda
menta lista, que se admitieran sus enmiendas cambió por 
completo la estructura de esta norma. Esta norma tenía otra 
estructura, y usted ha conseguido que lleguemos a una es
tructuración de la propia propuesta de forma completamente 
distinta a aquella como había sido redactada por los elabora
dores iniciales de la misma. Pero a pesar de todas estas con
cesiones, usted sigue sin estar conforme, y hoy nos presenta 
una serie de enmiendas que concreta fundamentalmente en 
las siguientes cuestiones. 

En primer pretende suprimir del título la referencia al 
decreto del Consell General Interinsular de 28 de junio de 
1982; y yo me pregunto ¿qué razones ha dado para que se 
produzca esta eliminación, esta sustitución, esta falta de 
referencia a esta disposición? Yo creo que no ha dado ningu
na; es más, tengo que recordarle que los consells insulares 
dentro de la normativa de régimen local tienen sus propias 
competencias en materia de asistencia social, y que existe una 
ley, la aprobada por este Parlamento, la Ley 9/1987, de ac
ción social, que establece todos unos mecanismos de gestión 
en materia de asistencia social, de tal manera que no quedan 
ajenos a ellos los consells insulares, los ayuntamientos y las 
mancomunidades de municipios. 

Yo creo que sería un buen ejercicio que se repasase un 
poco la legislación vigente en esta comunidad, p;i ra no caer 
en las contradicciones, en las incongruencias de las que están 

haciendo ustedes gala cuando suben a esta tribuna. Por 
eso el objeto de esta leyes elevar a la condición de atri
bución de competencia un ejercicio de unas facultades 
de gestión de unos servicios que estaban atribuidos en 
virtud de la simple delegación de funciones. Por lo tan
to, creo que esta referencia del título no es ociosa, y 
que no hay razones para modificarla, aunque usted 
piense lo contrario. 

Otra de las enmiendas que sí tiene bastante enjundia 
-usted se ha referido aquí de una manera casi circuns
tancial- es la que se refiere al artículo primero, donde 
modifica sustancialmente el objeto de la propuesta de 
resolución. Y, claro, el objeto de la ley en el proyecto, 
en la propuesta elaborada, y que nosotros vamos a apro
bar definitivamente y elevar a la categoría de ley, tiene 
una precisión y determinación de las competencias atri
buidas, y no va más allá. En el futuro , y ustedes tienen 
capacidad para hacerlo, esto ya lo he hecho yo en alguna 
otra ocasión en esta tribuna, tienen competencia para 
iniciar todas aquellas propuestas para ampliar competen
cias en esta materia. Pero de todas formas la modifica
ción al artículo 1 que usted propone en su enmienda es 
puramente anecdótica, e incluso creo que contradictoria, 
porque, claro, el hecho de que en materia de familias 
numerosas -que en lo que se concretan estas propuestas
hagan referencia a situaciones de asimilación, con fic
ción de la realidad, y tratando de darle una cobertura 
jurídica, no veo la necesidad de esto, pero tampoco 
ustedes explican y motivan estas propuestas que deter
minan una modificación del objeto de la ley. 

Y después se concreta también esta enmienda en el 
hecho de que se amplían competencias que ya están 
verdaderamente comprendidas dentro de la Ley de ac
ción social, y que no hay ninguna necesidad que en esta 
norma, que tiene en cierto modo carácter instrumental, 
de elevar al rango de ley lo que era una transferencia del 
Consell General Interinsular, no tiene por qué ampliar
se, ni esta justificada esa ampliación que usted invoca. 

En relación con las cuestiones que usted plantea 
respecto al artículo tercero, que es la potestad regla
mentaria normativa, yo creo que existen disposiciones de 
carácter general en donde todas estas previsiones ya 
están determinadas, que no hay necesidad de que cada 
vez que elaboremos aquí una disposición de rango legal 
tengamos que caer de nuevo en la reiteración, variando 
generalmente la terminología de funciones que ya están 
establecidas, que ya están previstas en otras normas. No 
creemos confusión con tanta referencia legislativa a 
funciones que ya están previstas en otras normas. 

La siguiente enmienda es aquella que hizo usted in 
VQce en relación con el aumento de 30 millones para la 
gestión de los servicios asumidos por el Consell Insular 
de Menorca; pero esto ya creo que sabe usted perfecta
mente que ha perdido toda virtualidad. y que no se 
necesita entrar más en esta discusión. Aquello tuvo en 
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el contexto de aquella ponencia su justificación, pero en estos 
momentos plantearla ante el Pleno creo que no tiene ningún 
sentido, salvo esa querencia que mantiene usted casi como un 
amor reverencial por mantener y tutelar sus enmiendas hasta 
el final. Y, desde luego, usted disfruta, queda completamente 
justificado cuando la menor de sus sugerencias es admitida 
por el resto de los grupos parlamentarios. 

En cuanto a la adición de un nuevo artículo a la que se 
refiere la enmienda 3339, ¿qué podemos decir de esto? Mire 
usted, yo creo que tenían que seguir repasando la legislación 
vigente en materia de régimen local, la que se refiere a aque
llas disposiciones que regulan la impugnación de los actos 
administrativos, que es la Ley de la jurisdicción contenciosa 
administrativa, Todo lo que usted señala en esta enmienda ya 
está previsto por el ordenamiento jurídico, lo que pasa que, 
además de no justificar el sentido de su enmienda, puede 
crear una verdadera confusión, porque usted extiende la 
legitimación activa de la administración a situaciones que yo 
estoy seguro que no ampara el ordenamiento jurídico, que 
podrían ser objeto de amparo, pero que desde luego las 
normas de carácter general no amparan, Yeso sí que po
dría dar lugar a que cayésemos en las esferas de actuación 
de lo que es anticonstitucional, de lo que es conflicto de 
competencias que ustedes con tanta frecuencia invocan aquí, 
amenazan con tantos recursos de amparo, de inconstituciona
lidad, y luego hacen propuestas en donde frontalmente ata
can disposiciones y competencias de otros órganos de la 
administración. Porque, claro, en concreto el apartado se
gundo de su propuesta en relación con el hecho de que se 
pueda impugnar, equiparando lo dice el artículo 65 de la 
Ley de bases de régimen local, la posibilidad de impugnación 
directa sin el requerimiento previo que en una articulación 
armoniosa establece la propia ley, y que usted desbarata por 
completo, me parece poco riguroso. 

Creo que esto no lo ha meditado suficientemente, creo 
que en esto actúan con cierta alegría, y tratando -como dijo 
un día José María González Ortea aquí- no de hacer mu
cho trabajo, sino de poner en marcha el que ya tienen hecho, 
que ya es mucho. 

y por último, las restantes enmiendas se refieren concre
tamente a una cuestión puntual en la disposición adicional 
segunda, de suprimir la Ley del patrimonio como referencia 
al articulado de la propuesta. Tampoco explica esto, y ade
más es absurdo que se pretenda que se olvide la Ley de pa
trimonio, que no se haga referencia a ella, cuando lo que 
hacen los consells insulares es subrogarse los derechos y 
obligaciones de la Comunidad Autónoma, y lo tienen que 
hacer de acuerdo con una norma jurídica que regula esta 
subrogación, que regula esta regulación o ejercicio de los 
derechos, que es precisamente la Ley del patrimonio. Pero 
ustedes invocan la necesidad de la supresión, pero no justífi
can, ni motivan ni determinan por qué debe de hacerse así. 
Yo creo que eso obedece a situaciones puramente capricho
sas, de pura oposición frontal, de pura pretensión de que 
hasta el final la enmienda más pintoresca sea objeto de acep
tación por parte de esta Cámara, modificando, en lo que 

respecta a este grupo parlamentario, PP-UM, todo aque
llo que se refiere a la propuesta que, me imagino que 
con rigor, con conocimiento de causa y con una deter
minación concreta en sus objetivos, ha elaborado la 
Comisión Técnica Interinsular. 

Yo por principio no disiento ni cuestiono la verdade
ra seriedad de los trabajos que aquí se presentan, desca
lificación que ha merecido este trabajo por su parte 
desde el principio de su intervención, ofreciendo un 
discurso que se ha repetido en la toma de consideración 
de esta propuesta, que se ha repetido en la discusión de 
las enmiendas a la totalidad, y también en aquella pro
puesta relacionada con los textos alternativos. Sr. Orfila, 
usted sabe que nuestro afán es de colaboración, que no 
podemos decir que en esta ley a propuesta haya surgido 
tal cual, se ha modificado por su iniciativa, y sustancial
mente, y de una manera importante. Por lo tanto no es 
lícito que usted suba a esta tribuna para que con los 
restos que quedan de aquellas enmiendas que en su día 
presentó descalifique en absoluto esta propuesta de 
resolución. No será un momento histórico el relaciona
do con esta propuesta de resolución que vamos a elevar 
a ley, pe¡-') sí es un momento importante, puesto que se 
cierra un capítulo y se abre otro, el de la gestión del 
Consell General Interinsular para darle toda la virtuali
dad a lo que dice el Estatuto de Autonomía y la Ley de 
consells insulares. Sintiéndolo mucho, no podremos dar 
apoyo a sus enmiendas. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Vol replicar, Sr. 
Orfila? Té la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Tenim tendencia a magnificar 1 'insignificant? 30 milions 
mal calculats per a un consell insular, 30 milions de 
pessetes que aquest consell insular hauria hagut d'afegir 
de la seva propia butxaca si la llei s'hagués aprovat tal 
com vostes la varen presentar en el seu moment. Insig
nificant. Un desglossament, un repartiment percentual 
absolutament il'logic, gens justificat? Anecdota, insigni
ficant. Diu el Sr. Martínez de Dios que amb la nostra 
actitud demostram una manca de rigor. Manca de rigor 
quan detectam aquests intents d'atracament a llei arma
da als consells insulars? Anecdótic el fet que finalment 
vostes hagin hagut d'esmenar la seva propia llei perque 
el Consell Insular de Mallorca en sortia absolutament tos 
-trasquilado en castella-. 

Realment, és cert, Sr. Martínez de Dios. hem acon
seguit canviar l'estructura de la llei, pero no perque 
vostes ens hagin fet cap concessÍó. Els ponents deuen 
recordar que en un moment determinat la correcCÍó de 
les propostes que nosaltres feiem els va obligar a haver 
d'acceptar les nostres pro postes d'estructura, que a par-
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tir d'ara se suposa que hauran de tenir totes les lleis; i aquest 
és un acord deis ponents que varem dir que intentarÍem que 
s'extenés a les altres. O, Sr. MartÍnez de Dios, vostes apro
ven les coses per altres motius? Per concessió a nosaltres, 
justament? 

Quines raons tenim per eliminar -di u el Sr. MartÍnez de 
Dios- les referencies al decret del Consell General Interin
sular? Una de molt clara: perque no té res a veure el Decret 
del Consell General Interinsular de juny del 1982 amb la llei 
que avui aprovam. Que diu el decret del Consell General 
Interinsular? deleguen la gestió de due<: ~Ilarderies a I'illa de 
Menorca, 6 centres a l'illa de Mallorca. I que L .. ' lleda,de tot 
a<;o?, un únic centre, el d'Uialfas, al Consell Insuh," de Ma
llorca; els altres han desaparegut. Vol dir, Sr. MartínL' de 
Dios que se semblen? Vol dir que amb la relació del perso , ~1 
que es delegava respecte del que es transfereix, se semblen ~' 

Vol dir que en la valoració és el mateix quan parlam de 8 
centre que quan parlam d'un centre? Vol dir que la finan<;a
ció d'aquesta guardería ... -anava a dir c1andestina-, d'aquesta 
guarderia inexistent damunt aquesta llei. d'E ivissa, sortia en 
el decret del Consell General Interinsular? Eh!, i la me va 
enhorabona als diputats d'Eivissa, ells sí que en saben. Jo 
m'imagin que el Sr. Huguet deu ser fora, perque no sap on 
s'ha de posar: 78 milions de pessetes se'n du el Consell d'Ei
vissa, per 39 que se'n du el Consell Insular de Menorca per 
fer el mateix, segons aquesta llei. Sí, senyors, vostes sí que 
en saben. 

Sr. Martínez de Dios, l'actitud reverencial cap a la nostra 
esmena que propasa afegir els 30 milions al Consell Insular 
de Menorca és fruit d'una actitud de respecte cap a aquell 
consell, al qual el Govern intentava ficar-li la ma dins la 
butxaca. Així, 1 no entenem aquesta actitud, el Govern hau
ra de pagar els 30 milions més que costa gestionar aquelles 
guarderies quan les gestioni el!. El Govern es pensava since
rament que el Consell Insular de Menorca acceptaria? Si no 
haguéssim presentat la nostra esmena, segurament que sí, 
perque la disciplina podia per tal. Quedi cIar, Sr. Martínez 
de Dios, el Consell Insular de Menorca no rebra les dues 
guarderies que fins ara gestionava de forma delegada, i a<;o 
és enrera com el crancs, i no les rebra precisament perque 
no se les finan¡;:ava de manera adequada per part del Govern. 

11 Una actitud caprichosa ". la nostra, ha dit el Sr. Martínez 
de Dios. Caprichosa?, anecdota? A¡;:o és una tendencia a 
magnificar? És insignificant que la llei que s'aprovi 110 tengui 
res a veure amb la proposta que el seu govern va fer, que 
vostes varen aprovar a la Consell General Interinsular -enca
ra que nosaltres els avisavem del disbarat que feien- que ho 
varen aprovar als consells insulars, que ho varen aprovar 
quan es va prendre en consideració, que varen rebutjar la 
nostra esmena a la totalitat?, a~o és insignificant? A<;o de
mostra la manca de serietat, de rigor de les seves pro postes; 
la manca d'una feina efectiva. 

No -acab, Sr. President-, no , Sr. MartÍnez de Dios. A~o 
no és seriós, a<;o no és el que preteníem per als consells 
insulars. 1 permetin que el ho digui amb paraules que empra 

LluÍs Llach al seu darrer disc: liNo era aixo companys, 
no era aixo pel que varen morir tantes flors, perque 
varem plorar tants anhels, potser cal ser valents altre 
cop, i dir 'no, amics meus, no és aixo'. No és aixo, 
companys,no és aixo. Ens diran que ara cal esperar, i 
esperem, ben segur que esperem; és l'espera del que no 
ens aturarem fins que no calgui dir 'no és aixo' ". Graci
es. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Sr. MartÍnez de Dios, contrare
plica. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Orfi
la, los 30 millones tienen importancia siempre; yo no 
desprecio las cantidades, y menos cuando éstas salen del 
bolsillo del contribuyente. Lo que pasa es que no pode
mos estar caprichosamente -y vuelvo a repetir el térmi
no: caprichosamente- solicitando para aquellos servicios 
gestionados bajo unos aspectos que no son realmente los 
de la economía de medios, que es lo que ha estado 
usted haciendo en ponencia en relación con la petición 
de 30 millones de pesetas para las guarderías de Menor
ca. 

Sin embargo, yo -y voy a ser muy breve, y por eso 
quiero terminar puntualizando- creo que hay que dis
tinguir lo que son las atribuciones de competencias, de 
las consecuencias de su ejercicio, porque aquí, en el 
decreto del Consell General Interinsular,se delegaron 
unas funciones que por otra parte tienen también los 
consells insulares como propias, para gestionar determi
nados servicios. Y lo que se está haciendo ahora es darle 
el rango que por exigencia legal tenemos que aprobar, y 
no más allá. Por eso considero que ésta es una cuestión, 
y aquí se dijo su momento, que éstas eran una compe
tencias puramente instrumentales, que eran de carácter 
menor. Por eso usted magnifica aquello que realmente 
es de bastante poca entidad. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios . Més intervencions en 
relació al...? Passarem, ido, a la votació de l 'esmena 
3331, del Grup PSM I EEM. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

22 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena 331. 
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1 passam a la votació del títol del dictamen. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

32 vots a favor, 5 en contra, 17 abstencions. En conse
qüencia queda aprovat el títol del dictamen. 

A l'article primer s'hi manté un vot particular del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, per tal de recuperar el text de 
l'article primer a la proposta, i hi ha una esmena, la 3332 de 
Grup PSM 1 EEM, que don per debatuda. En conseqüencia 
passarem al debat del vot particular del Grup SOCIALISTA. 
Té la paraula el Sr Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. No els voldria 
distreure de les seves múltiples ocupacions, pero voldria 
recordar que I'article 39 de l'Estatut d'Autonomia diu que 
"els consells insulars tindran la facultat d'assumir la funció 
executiva i la gestió en les competencies incloses en les ma
teries següents", i una d'elles, la 7, és "assistencia socials i 
serveis socials promoció social de la infantesa, la dona la 
família , la tercera edat els minusvalids físics , psíquics i 
sensorials, entitats benefiques i assistencials". El Grup Par
lamentru"i Socialista ha pre entat en el seu moment, ja fa 
anys, una proposta perque fossin transferides als consells 
insulars el conjunt de competencies incloses en aquesta ma
teria, pero no va prosperar. 

L'article 1 d'aquesta proposta de la Comissió Tecnica 
Interinsular estableix tres ambits d'actuació: famílies nom
broses, subvencions i ajudes a persones físiques i a centres 
o entitats, i el punt tercer algun centre assistencial en con
cret. Realment constitueixen la materia de l'article 39.7, són 
competencies incloses dins l'articIe 39.7. El punt primer, 
famílies nombroses; punt segon, ajudes amb finalitats assis
tencials a persones físiques o a centres i entitats; el punt 
tercer no, el punt tercer és simplement la gestió d'un servei 
o d'un establiment institucional; i precisament tots els pro
blemes d'aquesta llei provenen de no haver cobert una mate
ria completa del que és I'article 39 de l'Estatu d'Autonomia. 

Quin era I'objecte eI'aquesta !leí, tal com la varen ju tifi
car els que la varen proposar? Per una part, consolidar les 
delegacions fetes a l'aLly 1982 pel Consell Generallnterinsu
lar a Menorca i a Eivissa, tant en materia de subvencions 
com en materia de centres assistencials; i per una altra am
pliar als centres assistencials de Mallorca, i a les subvencions 
a entitats i persones de l'i!la de Mallorca les competencies 
que les al tres dues illes tenien des de l'any 1982. 

1 quin ha estat el resultat final d 'aquest procés legislatiu? 
Com a conseqüencia d'aquest procés el Consell Insular ele 

Menorca transfereix al Govern de la Comunitat Autono
ma, i el Consell de Mallorca rep un deIs 6 centres exis
tents a Mallorca. El Consell Insular de Menorca, per 
tant, avui és el que legisla en aguest Parlament, i trans
fereix al Govern de la Comunitat Autonoma dues guar
eleries infantils que té a Ciutadella, i el Consell Insular 
rebnl un -aquesta residencia Uialfas de sa Pobla- deIs 6 
centres que la proposta duia, que eren la guarderia Ver
ge de la Salut, el menjador de transeünts de Santa Cata
lina, el club d'ancians es Talaiot, el centre assistencial 
Son Roca, i el centre assistencial Verge de Lluc. 

A que jugam, senyores i senyors diputats, Sr. Presi
dent Cañellas, Sra. Vicepresidenta Estaras? J ugam a 
canviar cromos? "Em tornau dues guarderies a Ciutade
Ila, i jo vos don una residencia d'ancians a sa Pobla? Té 
sentít institucional que el Govern tengui guarderies, 
menjadors de transeünts, clubs d'ancians, des d'una 
perspectiva insular i estatutaria? La Ilei que ens varen 
presentar era competencialment incompleta quant al 
conjunt de la materia d'assistencia social de l'Estatut. 1 
a més és una llei tutelada, com tendrem ocasió de co
mentar en al tres articles. Pero quant a centres i institu
cions, hi eren tots. 

Aquesta llei que avui es du al ParIament és fra,gmen 
tar ia és heterogen.ia i si bé s'empara en la disposició 
transitoria novena de l'Estatul, ni tan sol la compleix. 
La disposició transitoria novena, primera, de 1 'Estatut 
diu que "les institucions de'autogovern hauran de res
pectar les competencies deIs conseIls insulars que hagin 
rebut de I'ens preautonomic. Si resulta que les guarderi
es infantils de Ciutadella el Consell Insular les va rebre 
de I'ens preautonomic, i ara avui aquesta Ilei no reco
neix aquesta transferencia, hem de dir que incomplim 
amb aquesta recuperació de serveis i de funcions, la 
disposició transitoria novena que tantes vegades ha estat 
citada des d'aquí. 

Per tant, senyores i senyors diputats, no els vuIl dis
treure molt de les seves ocupacions habituals; no voldria 
tampoc despertar aqueIls que encara no acaben d'estar 
en una plenitud mentals a aquesta hora; pero aprovar 
aquesta Ilei i aquest article és fer una passa enrere, és 
no resoldre res i embullar-ho tot. No comptin amb nos
altres. Amb totes les seves limitacions, creim que era 
milIor el teca inicial. Totes les institucions existents es 
traspassaven. Del seu cost ja en parlarem en altre mo
ment. Que algunes, o totes, siguin més propies d'una 
gestió municipal, és una qüestió que haurien de resoldre 
els consells insulars, una vegada titulars amb competen
cia propia d 'aquestes competencies, a través del sistema 
de convenis o a través d'un sistema de delegació, el que 
estimassin més oportú. 

Comprenc, senyores i senyors diputats, que aquest 
vot particular nostre, que aquesta esmena és difícilment 
justificable, que no trobaran arguments per donar-li 
suport, i que realment és un vot particular pintoresc, ja 
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que es tracta que donin suport al que el Govern i el Partit 
popular varen presentar en el seu día a la Comissió Tecnica 
Interinsular, la qual cosa seria una cosa realment difícil 
d'assumir per la majaria d'aquest Parlament, pero amb ca
racter excepcíonal, i sense que serveixi de precedent... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr, Triay, per favor. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr. President. ... nosaltres demanarÍem que 
sÍ, que donassin suport al que el Govern del Partit Popular, 
i el pro pi Partit Popular varen presentar a la Comissió Tec
níca Interinsular, que es valorí correctament el cost efectiu 
de les guarderies de Menorca i que es traspassin, que es valo
ri correctament el cost efectiu de les altres 5 institucions de 
Mallorca no incIoses, i que es traspassin. Facin un esfor~, i 
continuin amb la seva feína. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que vulguin intervenir en torn 
a favor o en contra del vot particular? Pel Grup MIXT té la 
paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La 
passada que per haver arribat un poc tard ens ha costat aga
far el fil d'aixo, nosaltres entenem que es mantenia aquest 
vot particular, és coherent amb la postura que sempre ha 
defensat el Partit Socialista, pero d'alguna manera esta en 
contraposició amb la que ha vengut defensant aquest díputat, 
perque entenc que si algun deIs consells insulars no volem 
rebre una de les competencies que es transfereixen, no s'han 
d'assumir, o no se'ls ha d'bligar que els assumeixin. Per tant, 
aixo és, segons he pogut deduir de la intervenció del Sr. 
Triay, el bessó de la qüestió. 

No obstant aixo, com que aquest diputat no va intervenir 
en ponencia ni en comissió, i aquest assumpte vist de la 
meya perspectiva esta cIar per a uns i per als altres. dones el 
vot d 'aquest diputat sera d 'abstenció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!' Pel Grup PSM I EEM el Sr. Orfila té 
la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr President. Vull dir que el nostre grup sí que 
donara suport a aquest vot particular del Grup Socialista, 
que és un vot particular d' alguna manera testimonial , jo cree 
que pretén donar testimoni e1el disbarat que es fa, del desga
vell que ha representat tota la tramitació d'aquesta llei. 1 la 
clau de tota la qüestió esta en el calcul del cost efectiu i en 

el repartiment percentual d'aquest cost efectiu entre els 
tres consells insulars: Menorca. Mallorca, Eivissa i For
mentera. 

Voste, Sr. Triay, ha sentit parlar mai del negoci de 
na Peix-Frit? Mirí, hí havía una senyora que es dedícava 
a comprar peíx a 5, el fregía i el venia a 4. Ido a<;o era 
el que el Govern volía que fessin els consells; els consells 
haurien fet el negoci de na Peix-Frit: hauríen acceptat la 
gestíó d'uns centres que els costaven 100, i n'hi haurien 
enviat 70. És la versió al revés d'aquell negod deIs duros 
a quatre pessetes. Per al Govern, perfecte; si fins ara 
n 'hi costa 100 i ens ho transfereix amb un cost de 70, és 
que ... felicitat total i absoluta. 

Per que ha succelt tot a<;o, tot aquest desgavell en 
el tramít de la llei, en tost que el Govern des del princi
pi hagí presentat la proposta que ara haurÍem d'anar a 
votar? Miri, el Govern estava pressionat pels diputats de 
les illes menors, farts de dir-los "no aprovau cap llei de 
transferencies, fa deu anys, no tenim ... " I havien de 
córrer, havien de frissar, "de pressa, que dia primer de 
gener del 1994 hem de tenir competencies transferides 
als consells insulars". Quines? Assistencia social, serveis 
socials, el que ja teníem; i varen encarregar a l'escrivi
dor que els fes una proposta, i va traduir exactament el 
que_deia el decret del Consell General Interinsular. Va 
resultar que el president del Consell de Menorca, el 
president del Consell de Mallorca en la tramitació -per
que no se'n varen témer quan ho votaven dins la Co
missió Tecnica Interinsular, si no, per que ho varen 
votar, quan els varen donar opció que ho fessin de ma
nera díferent? 

Quan va arribar a la ponencia, es varen comen<;ar a 
entémer de quina era la situacíó real, que al Consell de 
Mallorca lí volien transferir un centre de transeünts pel 
50% del valor del seu costo I a~o era un negoci ben net, 
pel Govern, cIar. Que al Consell Insular de Mallorca li 
volien transferir un centre, es Talaiot, que el Govern no 
sabia que esta va tancat per rUina. Estava tancat, sim
plement no existia, estava tancat, sense doblers per po
sar-lo bé; aixo sí, amb la responsabilitat de donar el 
servei que implícava aquest centre; i 4 centres més que 
de cap manera el Consell Insular de Mallorca podia 
acceptar. 

Pero aquÍ ho hem d'aclarir. S'ha dit equivocadament 
que els consells no han acceptat. No és cert, els consells 
varen acceptar; í varen acceptar el de Mallorca rebre tots 
els 6 centres, la proposta tal com havia sortit de la Co
míssió Tecnica Interinsular; í el de Menorca va acceptar 
rebre les dues guarderies, tots fiant que en el moment 
que es negociaría dins la ponencia el text final d'aquesta 
pro posta els diputats e1el PP tindrien la for<;a suficient 
com per negociar amb el Govern un finan<;ament ade
quat. 1 aquesta és la veritat, clara í neta. Pero com que 
el Govern tenía tendencia -i em perdonin !'expressió- a 
estafar els consells insulars, a un moment determinat 
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denunciar, i ja varem ser nosaltres prou rapids a denunciar
ho amb els altres grups de l'oposició, amb el seu grup, Sr. 
Triay; varen tenir mala consciencia. I l'únic que ha aconse
guit exactament el que des del principi va pretenir que s'in
clogués en aquesta llei és el Consell Insular d 'Eivissa. Chape
au, vos tes sí que saben negociar. Els altres, en aquest cas, no 
n 'han sabut. 

1 res més que a~o explica el motiu que per gestionar les 
mateixes competencies, en marginació social, drogaaddicció, 
joventut, infancia, vellesa, el ConsellInsular d'Eivissa tengui 
78 milions per al mateix que el Consell Insular de Mallorca 
en tindra 65, i el Consell de Menorca 39. Només hi ha 
aquesta explicació, uns han sabut mostrar les dents, uns altres 
potser no en tenen. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr, Orfila. Sr. MartÍnez de Dios, Grup PP-UM, 
té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Triay, 
usted lo ha dicho, es verdaderamente paradójico que ustedes 
traten de recuperar el texto inicial, yeso pues no cabe duda -
y estoy haciendo posiblemente un juicio de valor- que se 
deba a una táctica típica de la oposición, y no responda a 
ningún postulado riguroso desde el punto de vista del dere
cho. Pero lo que quiero dejar claro es lo siguiente: la asun
ción de competencias por parte de los consells insulares se 
inscribe dentro de esa normativa que usted ha señalado del 
artículo 39 del Estatuto, las disposiciones de los consells 
insulares en relación a este traspaso de competencias; pero 
eso hay que distinguirlo del hecho concreto de asumir la 
gestión de determinados servicios, y es aquí donde los con
sells insulares se han pronunciado, dentro de su autonomía, 
dentro de las facultades que les señala la ley para rechazar 
aquellos servicios que consideraron que no eran convenien
tes, que es dudoso que en algún momento pudieran ser insti
tuciones cuya gestión debieran de asumir. Y digo esto porque 
usted inicialmente -y creo que esto ha sido un lapsus- hizo 
referencia a las dos guarderías de Ciudadela, cuando real
mente hay una en Mahón y otra en Ciudadela; luego posi
blemente haya determinados fallos de información que de
terminan imprecisiones en las afirmaciones que ustedes ha
cen desde esta tribuna. 

Por lo tanto, si el artículo primero de la ley ha sido dis
cutido en ponencia, y se ha llegado a su redacción actual, es 
como consecuencia de intervenciones razonadas, justificadas 
y motivadas, Y nosotros no podemos dar apoyo a este voto 
particular, porque consideramos -y téngalo usted en cuenta, 
que posiblemente yo me exceda al considerar en mi juicio de 
valor- que ésta no es nada más que una táctica de la oposi
ción, y que a lo largo de este debate tendré ocasión de poner 
de manifiesto. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr. President. No sé que dir de les 
tactiques de la majoria, realment. Comprenc que és 
inassumible per a la majoria la proposta que varem fer 
en el seu dia al Govern i el Partit Popular; i per tant 
efectivament estam realment sense arguments. Tenim un 
argument, no és que sigui molt gros, és I'Estatut d'Au
tonomia, és un argument de tercer nivell o quart, espe
cialment quan interessa. Hem sentít el Sr. Huguet, hem 
sentít altres dirigents del Grup Popular mil vegades dir 
que aquestes lleis eren petites, eren minúscules, eren 
sense importancia, pero que culminaven un procés de 
competencies que havien estat transferides al Consell 
General Interinsular, i que donaven compliment a la 
disposició transitoria novena de l'Estatut, punt primer. 
Pero ara resulta que la disposició transitoria novena de 
l'Estatut, punt primer, no és aplicable en aquest cas, 
perque en aquest cas és la gestió d'uns serveis, com ens 
acaba de descobrir des d'una manera molt solida dins el 
món del dret el Sr. MartÍnez de Dios. 

Jo no sé que dir davant aquest plantejament tan 
rigorós, simplement que és una clausula que hi va haver 
gent que s'hi va jugar molt per posar-la dins l'Estatut, 
perque tenien molta por que els llevassin les competen
cies que el Consell General Interinsular hagués donat als 
consells insulars, i diu que les institucions d'autogovern -
i aquest Parlament és una de les tres institucions d'auto
govern-, que són el Parlament, el Govem i el President 
de la Comunitat, hauran de respectar. Hauran de respec
tar. Vostes aquí poden aprovar avui el que vulguin, 
pero I'Estatut, que esta per damunt de les lleis d'aquest 
Parlament, Llei organica de 1 'Estatut d' Autonomia de 
les Illes Balears, diu que les institucions d'autogovern 
hauran de respectar allo que els consells insulars hagin 
rebut de l'ens preautonomic. Vostes veuran que fan, ho 
respectin o no ho respectin; pero l'Estatut diu aixo. 
Comprenc que no és un argument massa salid. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, gracias. Sr. Triay, usted también lo ha 
dicho en esta ocasión, efectivamente se trata de poner 
punto y final a las transferencias que hoy se asumen 
como propias, y que en su momento fueron delegación 
de atribuciones del Consell General Interinsular a los 
consells insulares. No hay nada más que eso, y ustedes 
están magnificando lo que tiene una escasa relevancia. 
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y también quiero precisar en esa referencia que me imagino 
que está llena de ironía y de segundas intenciones acerca del 
rigor jurídico de mis argumentos, que la función y potestad 
es una cosa, eso es poder, eso es política; y la asunción, la 
distribución o la atribución de competencias encaminada a 
gestionar determinados servicios es puramente gestión. Yo no 
sé si esto merece su atención o no la merece, pero ése es mi 
criterio ya él me atengo en mi exposición . Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Passarem a 1<1 votació del 
vot particular pel que respecta a l'artic1e primer, del G~-u p 
Parlamentari SOCIALISTA. 

En conseqüencia, sen yo res i senyors diputats que voten 
a favor , es valen posar drets, per favor? Gracies poden seure. 

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

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

24 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions. En conse
qüencia queda rebutjat el vot particular. 

Passam a la votació de l'esmena 3332 del Grup PSM 1 
EEM, 

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

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

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

25 vots a favor , 31 en contra, 2 abstencions. En conse
qüencia queda rebutjada l'esmena 3332. 

I passam a la votació ele l'artic1e primer del dictamen, 

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

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

Senyores i senyors diputats que s 'abstenen? 

33 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. En conse
qüencia queda aprovat l'article primer del dictamen. 

A l'artic1e segon no s'hi mantenen esmenes. Passam a la 
votació de l'artic1e segon. 

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

Queda aprovat l'article segon per unanimitat. 

A l'article tercer s'hi mantenen les esmenes 3275, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA; 3228, del Grup Par
lamentari MIXT; i 3334, del Grup Parlamentad PSM 1 
EEM. El debat es fa conjunt, i en conseqüencia per 
defensar la del Grup Parlamentad MIXT té la paraula 
el diputat Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Graeies, Sr. President, senyores i senyors diputats . 
Em permetin una puntualitzaeió previa abans d'entrar 
a la defensa d'aquesta esmena, per dir i justificar, i així 
guanyarem temps també, la postura respecte d'altres 
esmenes presentad es. He de dir previament que, com he 
expressat moltes vegades, estam davant una actualitza
ció, més que una altra cosa, d'unes transferencies de 
competencies que ja varen ser dutes a terme pel Consell 
General Interinsular, i per tant no hem de magnificar 
massa aquesta assumpció de competencies per part deIs 
consells insulars. Pero sí el que ens interessa, i el que 
ens ha interessat des del primer mament, és que no es 
cometessin de cara a l'exercici d'aquestes competencies 
les barbaritats que varem denunciar oportunament, i 
que varen dur com a conseqüencia positiva -i aixo m'in
teressa que quedi en elllibre de sessions d 'aquest plena
ri- l'acceptació pel grup majoritari de llevar de l'article 
2 aquella part que tOl-nava fer menció a aquells organs 
específics, que nosaltres veiem com uns organs pa
ral'lels, i per tant nefastos per als conseIls insulars. 

Com que es va acceptar en ponencia aquesta esmena, 
tal com es va prometre en el debat de presa en conside
raeió, la nostra postura naturalment no és la mateixa 
que quan varem redactar aquestes esmenes. Per tant 
nosaltres creim -almenys aquest diputat- que de les es
menes mantengudes davant aquest pIe, degut al fet que 
en comissió i anteriorment en ponencia, de la qual jo no 
form part pero sí que m 'ha estat comunicat després, es 
varen transaccionar tot el que contenen les esmenes 
3229, 3249 i 3250, almenys per part del representant del 
Grup Parlamentari Mixt, i ha sofert una serie ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Anem a la qüestió, Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, precisament és per dir que retiram, ja anunciar 
previament que aquestes esmenes queden retirades; no 
així la 3228, que és la que jo he de defensar ara. perque 
aquesta esmena, com vostes poden apreciar, el que pre
tén és que de l'articulat es llevi el punt número 2 -de 
l'articulat original, s 'entén- 011 diu que altres competen-
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cies que li siguin atribuldes en la Llei d'acció social, en 
especial les esmentades a l'artiele 14, aixÍ com el pagament 
de les prestacions a que es refereix l'artiele 13 d'aquesta llei. 
Nosaltres entenem -aquest diputat ho entén aixÍ- que aques
ta esmena sí que s'ha de mantenir, perque suposaria pel que 
respecta a la Llei d'acció social, referit a l'artiele 14, una 
tutela continuada, permanent, constant, del Govern Balear 
sobre les atribucions que passen per aquesta llei als consells 
insulars. 

Per tant nosaltres mantenim i refonem en un sol punt el 
contingut de l'article 3, i demanam que es digui simplement 
que no obstant l'atribució de competencies ( ... ) deIs consells 
insulars, que estableix el contingut de l'artiele 1, el Govern 
balear es reserva la potestat reglamentaria normativa sobre 
aquestes competencies amb subjecció a les limitacions esta
blertes a l'apartat 1 i 2 de l'article 46 de I'Estatut d'Autono
mia. I punto O sigui, que quedi fora aquest punt 2 de l'article 
3, que ens pareix que no esta en concordanc;a amb l'esperit 
que proclama el Govern, i naturalment el grup parlamentari 
que li dóna suport, de consolidar amb una assumpció plena 
de competencies el que va ser una delegació que es va fer fa 
ja deu anys o onze per part del Consell General Interinsular. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari PSM I EEM 
l'esmena ha estat ja defensada. pel Grup Parlamentari SO
CIALIST A el Sr. Triay té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. L'arti
ele 3 en el seu apartat 2 fa referencia a les facuItats que es 
reserva el Govern de la Comunitat, i que són les que descriu 
l'article 14 de la Llei d'acció social. El primer que s'hauria 
de demanar és per que no es transcriuen aquÍ, precisament, 
aquestes formes de coordinació i control que s'estableixen, i 
s'emmascara dins aquesta referencia indirecta i de segona ma 
a la Llei d'acció social. Tal vega da perque quedaria massa 
elar quin és el paper absolutament disminult que reserven 
als consells insulars. 

L'artiele 14 de la Llei d'acció social no pot ser aplicable 
en la seva integritat a una competencia que aquest Parlament 
ha definit ja com a propia. Coordina i controla tant, que 
deixa els consells insulars absolutament tutelats pel Govern 
de la Comunitat Autonoma. 1 voldria examinar en particular 
dos punts d'aquest article 14. 

El punt segon diu que el Govern de la Comunitat Auto
noma es reserva la coordinació amb les actuacions tant deIs 
diversos organs de l'administració de l'ambit territorial de la 
Comunitat Autonoma -supos que aixo deu voler dir els con
sells insulars- com de la iniciativa sense afany de lucre amb 
la finalitat de garantir una política social homogenia, racio
nal, integrada i efica<;;. O sigui que els consells insulars, dins 
aquestes petites transferencies que avui els atribueixen, que-

daran sotmesos a una coordinació sens límits, oberta, 
que totes les se ves decisions estan sotmeses a coordina
ció sense cap precisió ni fixació del sistema, mecanisme, 
procediment de coordinació. I el punt 3 d'aquest 
artiele 14 de la Llei d'acció social diu que correspon al 
Govern de la Comunitat Autonoma la inspecció, super
visió i control de la normativa aplicable de totes les 
competencies que té atribuldes, tant a institucions 
públiques com privades, etcetera. 

Per tant la gestió deis consells insulars, tant en els 
seus propis centres com a la concessió de subvencions i 
ajudes queda sotmesa -supos que tots vostes ho saben, 
i per aixo no els ve de nou- a la inspecció i a la supervi
sió sense límit del Govern de la Comunitat Autonoma. 
1 aixo que vos tes accepten i assumeixen, i que conside
ren normal per als consells insulars, que totes les seves 
decisions en una competencia com a propia siguin ins
peccionades sense cap límit i supervisades sense cap 
límit pel Govern de la Comunitat Autonoma, nosaltres 
creim que fa que aquesta competencia sigui menys que 
delegada; no propia, menys que delegada. I si no, repas
sin la Llei de consells insulars, i veuran en que es distin
geixen les competencies propies de les competencies 
delegades. 

El Govern també es reserva el control del compli
ment de la normativa. Pero si la competencia és propia, 
el control de la normativa només correspon al propi 
consell, que és el que ha de resoldre els recursos en 
darrera instancia i als tribunals. Per tant, tampoc aquest 
punt no té sentit dins una competencia propia. 

Nosaltres proposam unes formes de coordinació i 
control més clares, i aquest és el text aIternatiu a aquest 
apartat 2 de l'article 3 que estam examinant, i que pro
cedeixen de determinats aspectes de l'article 14 de la 
Llei d'acció social, pero que són precisament aquelles 
qüestions de caracter interinsular i de caracter de plani
ficació i de programació última, que són respectuoses 
amb el caracter de propies de les competencies que es 
volen transferir. Si aquest artiele s'aprova tal com ve, els 
conselIs insular, ara ja per llei d'aquest Parlament, no 
per decret del ConselI General Interinsular, no tan sois 
hauran perdut competencies que tenien, i que tenien 
dret a mantenir, d'acord amb la disposició transitoria 
novena, punt primer, de I'Estatut d'Autonomia, sinó 
que a més quedaran absolutament tutelats, inspeccionats 
i supervisats pel Govern de la Comunitat Autonoma. 
Com que supos que aixo és el que vostes valen que 
sigui, votin afirmativament I'article que ve de la Comis
sió Tecnica Interinsular, i aixÍ sera. MoItes gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Triay. Pel Grup PP-UM el Sr. MartÍnez 
de Dios té la paraula. 
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EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Voy a ser 
muy breve. En relación con la enmienda del Grupo Parla
mentario Mixto quiero señalar que no entiendo muy bien por 
qué tratan de limitar el contenido del artículo. Usted, Sr. 
Vidal, expone aquí unas razones, pero creo que si se leyese 
la Ley de acción social comprendería que el texto de la 
propuesta está perfectamente ajustado a lo que dice esa 
norma que no podemos ignorar; es una ley de este Parlamen
to con un contenido denso e importante, y creo que esta 
tratándose a través de este debate de desvirtuarla, de desme
recerla, e incluso diría que hasta tratando de derogar alguna 
de sus exigencias en cuanto a materia de acción social. Por 
lo tanto no podemos dar apoyo a su enmienda. 

Respecto a la del Grupo Parlamentario Socialista, pues 
sigue inscrita en esa técnica de oposición un tanto absurda, 
de mantener como vital lo que realmente no tiene consisten
cia. El texto alternativo que ustedes proponen viene a reco
ger ni más ni menos que parte del contenido de la propia 
Ley 9/1987 de acción social. Por lo tanto el texto de la comi
sión consideramos que es perfectamente correcto. 

Sin embargo se han hecho aquí unas afirmaciones que 
consideramos totalmente gratuita. La tutela de los órganos 
superiores sobre los inferiores, puesto que la ordenación 
jerárquica del Estado está establecida así, salvo para aque
llos grupos políticos que tengan un concepto nacionalista 
puro, que consideren que la administración no forma un 
conjunto, y que su postura es la de alterar este orden para 
establecer reinos de taifas en toda ( ... ) Pues, Sr. Triay, el 
artículo 150.2 de la Constitución establece el propio control 
de las competencias que son propias del Estado y de aquellas 
que se pueden atribuir a otros órganos de la administración 
como son las comunidades autónomas. Y el control de los 
actos administrativos no tenemos por qué estar inventando 
nada, ni metiendo en estas leyes particulares situaciones que 
ya son objeto de regulación general y específica por la Ley 
de régimen local. 

Hay que referirse al capítulo tercero de la Ley de bases 
de régimen local, sobre impugnación de actos y acuerdos y 
el ejercicio de las acciones en donde tanto el Estado como las 
comunidades autónomas están legitimados para impugnar 
todas aquellas actuaciones de los órganos de administración 
local, sean ayuntamientos, sean diputaciones, consells insula
res, mancomunidades, que interfieran dentro del ámbito de 
su competencia. Por lo tanto tampoco se puede dar cobertu
ra, apoyo, a esta enmienda, porque como ya he dicho antes 
se inscribe dentro de una táctica de desgaste, aprovechando 
cualquier coyuntura sin una postura de cooperación positiva 
en lo que es la articulación de una norma que sirva eficaz
mente a los objetivos que pretendemos con esta propuesta de 
resolución; resolver situaciones de hecho acomodándolas a 
lo que dice el Estatuto de Autonomía y la Ley de consells 
insulares. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Martínez de Dios, jo no som jurista, pero llegir en 
l'ample sentit de la paraula, sobretot per entendre el que 
llegesc, crec que sÍ. 1 voste em diu que amb la meya 
es mena desvirtuu la Llei d'acció social en certa manera, 
si ho entes bé. Jo li dic que no; simplement l'article 3 
voste diu que esta fet amb compliment de la Llei d'ac
ció social. Si l'article 3 en lloc de dir que corresponen al 
Govern balear digués que corresponen a aquesta trans
ferencia aquestes altres competencies que li siguin atri
bUldes -al Govern balear, s'entén- en la Llei d'acció 
social; !lavors no tendria cap motiu ni cap justificació la 
meya esmena. Pero precisament el que es tracta d'esme
nar és aquest retall que fa aquest projecte de llei, que 
des d'avui sera !lei, que el Govern balear a més de la 
potestat reglamentaria, etcetera, que s'anomena al pri
mer punt, digui que li corresponen les altres competen
cies que li sigui n atribuldes. Per tant, aixo no ho trans
fereix, i per tant és un reta!l a una transferencia de 
competencies en una materia determinada, 

Per tant, mantenc aquesta esmena; i el que no po
drem entendre és la postura positiva que amb aquesta 
transferencia d 'una esmena que -torn a dir- no és més 
que una "maria" que passen als consells insulars, havia 
dit abans a la tribuna. Crec que en aquest moment tenen 
l'oportunitat de reafirmar aquest concepte que jo volia 
veure esperanc;ador en l'actitud del Govern, i sobretot 
del grup que li dóna suport. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Sr. Triay, vol replicar? Té la pa
raula. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Efectivament, aquest apartat 
2 de I'article 3 estableix unes tuteles, la coordinació 
sense límits, control sen se Iímits, inspecció sense límits 
i supervisió sense límits a les competencies que s'ahtri
bueixen avui als conse\ls insulars; ignora la diferencia 
entre competencies propies i competencies delegades; 
en una paraula, s'ignora la Llei de conse\ls insulars. 
Perque la Llei c!'accíó social no és una \leí de transfe
rencies, la Llei d'accíó social és una llei previa a l'atri
bució de competencies, i per tant estableix una distribu
ció de funcions previa a aquesta llei que avui aprovam 
aquí. Consagrar el regim competencial de la Llei d 'ac
ció social cap al futur, quan avui feim una llei de distri-
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bució de competencies, suposa buidar de contengut aquesta 
llei que avui aprovam. 

Efectivament, voldria dir al Sr. MartÍnez de Dios, a tots 
els que tenguin un instant per escoltar-me, que nosaltres 
vetlam pel compliment de l'Estatut d'Autonomia, totes les 
seves disposicions, fins i tot la novena primera, vetlam per
que sigui una realitat aquest procés descentralitzador de la 
Comunitat Autonoma, que fa deu anys que esta practica
ment congelat; vetlam pel compliment de la Llei de consells 
insulars; i que aixo és una tactica del Grup Parlamentari 
Socialista. Efectivament, aixo és un tactica, i que dins aques
ta tactica de vetlar pel compliment d'aquestes lleis organi
ques i ordinaríes, nosaltres proposarem desgastar tot el que 
puguem als que s'hi oposen. Moltes gracíes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Per contrareplicar, el Sr. MartÍnez de 
Dios té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Vidal, el 
artículo tercero tiene tres párrafos, y usted lo limita a uno 
exclusivamente en su enmienda, cuando en su encabezamien
to hace una referencia concreta a las normas, a las disposicio
nes, a los contenidos de la Ley de acción social, y por eso en 
el párrafo segundo también hace una referencia expresa al 
contenido de los artículos 14 y 13 de esta misma ley de 
acción social: el artículo 14 con amplísima relación de com
petencias que pueden ser asumidas por los consells insulares, 
yel artículo 13 sobre el pago de las prestaciones de carácter 
económico, y lo único que hace este artículo es recoger esas 
cuestiones que ya están reguladas en esta ley. Por lo tanto, 
creo que mutilar el artículo aceptando su enmienda no con
duce a ninguno de los objetivos que usted señala. 

En cuanto a lo manifestado por el Sr. Triay, he de decirle 
que usted cambia el sentido de mis palabras, y trata de hacer
se la víctima, pretendiendo insinuar que yo, y en consecuen
cia el grupo que represento, está tratando de cuestionar su 
fidelidad a la defensa del Estatuto de Autonomía y de la Ley 
de consells insulares. Pues no hay nada más equivocado, 
porque precisamente lo que está haciendo usted aquÍ esta 
mañana es poner patas arriba la Ley de acción social, pre
tendiendo por vía indirecta anular sus prescripciones y de
terminaciones. Eso es lo que está pretendiendo usted aquí 
esta mañana, y yo trataré por todos los medios de desenmas
carar estas maniobras -¿ Comprende usted? , de desenmascarar 
estas maniobras. 

Aquí no hay puristas, todos somos puristas en defensa de 
la ley, pero no por razones de simple convicción personal, 
sino porque también nos lo exige nuestro ordenamiento 
jurídico; no es simplemente convicción personal, es también 
de orden legal, y lo que se ha aprobado aquí tiene que cum
plirse y respetarse; y no pretender a través de su discurso 

señalar que estamos cuestionando las competencias de 
los consells insulares. 

Los consells insulares tienen sus competencias, tienen 
sus atribuciones, y la coordinación entre todos los órga
nos de la administración es una exigencia legal, y por lo 
tanto este artículo tercero tiene un verdadero sentido, 
puesto que se inscribe en autorizaciones contenidas, en 
disposiciones aprobada por esta misma Cámara, incluso 
por otras de rango legal superior, como usted dice, la ley 
de bases por excelencia, esa ley orgánica de carácter 
excepcional que es el Estatuto de Autonomía. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Passarem a les vota
cions. Votarem en primer lloc I'esmena 3275 de modi
ficació, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

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

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

25 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions, un 
diputat que no ha emes el seu vot. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Una qüestió d'ordre. Aquest diputat ha emes el vot 
a favor, i s'ha aixecat, encara que em costi un poco És un 
acte físic comprovable pel video. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tornarem repetir la votació . 

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

(remor de veus) 

Tornem comen<;ar la votació. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions. En con
seqüencia queda rebutjada I'esmena 3275. 
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1 passam a la votació de l'esmena 3228, de modificació, 
del Grup Parlamentari MIXT 

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

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

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

28 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. QU'é'Ch rebut
jada l'esmena 3228 . 

Passam a la votació de l'esmena 3334, de modificació, del 
Grup PSM 1 EEM, 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions. Queda rebut
jada l'esmena 3334. 

Passam a la votació de I'article 3 del dictamen. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

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

31 vots a favor, 26 en contra, 2 abstencions. Queda apro
vat l'article tercer del dictamen. 

L'article 4 del dictamen ha queda sen se contingut. En 
conseqüencia, una vegada aprovada la llei, per part deis 
servels jurídics es procedin'l a la reordenació de la numera
ció deis articles. 

A l'article 5 no es mantenen esmenes, i deman si el puc 
considerar aprovat per assentiment? Queda aprovat, ido, per 
assentiment. 

A l'article 6 hi havia en primer lloc les esmenes 3229, 
3249 i 3250, de modificació, elel Grup Parlamentari MIXT, 
que entenc que han estat retirades a la interven ció anterior. 
1 passaren en aquests moments al debat de l'esmena 3276, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, i el vot particular que 
l'esmentat grup manté a aquest article 6 també de la propo
sició. Es fara debat conjunt de I 'esmena i del vot particular. 
Té la paraula el diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentarem 
en la defensa d'aquesta esmena, realment un vot particu
lar i una esmena feta en ponencia, no utilitzar tactiques 
de defensar la Llei de conseIls insulars. Veig que la tacti
ca de defensar les lleis esta molt mal vista pel Grup 
Parlamentari Popular, i no utilitzarem aquesta tactica. 

SÍ haurem de dir, i no ens queda més remei, que 
parlar de financ;ament de la Comunitat Autonoma, 
parlar de financ;ament de les transferencies als conseIls 
insulars consideram que no és una cosa accessoria, sinó 
que és una cosa important, que consideram que entrar 
en el que cada conselI rebra d'aquestes transferencies 
pot no importar molt al Grup Popular. Al Govern li 
importa moltÍssim, d'aquÍ ha vengut tota la tramitació 
esperpentica d'aquesta llei, pero que pareix que al Grup 
Popular no li interessa massa. Nosaltres, senyors dipu
tats, consideram que parlar del doblers que rebran els 
conselIs insulars amb aquesta transferencia és molt 
important. 

1 quan parlam de financ;ament, senyors diputats, 
parlam d'una ficció en aquests moments, parlam d'una 
falsedat del projecte de llei. Que és que hi ha darrere la 
financ;ació d'aquest projecte de Hei? Que és que hi 
darrere el fet que a Mallorca es transfereixin 126 milions 
de pessetes, deis quals n'hi ha 61 d'una residencia d'an
cians; és a dir que es transfereixin per a assistencia 
social 64 milions de pessetes, que a Menorca se'n trans
fereixin 39, i que a Eivissa se'n transfereixin 78? És que, 
senyors diputats, com deia el nostre diputat, Eivissa té 
una situació africana quant a necessitats socials? Em 
referesc a les propostes culturals del Sr. Pons. Nosaltres 
creim que no és així; nosaltres hem anat a Eivissa, i no 
té una quantitat de persones que demanen almoina al 
carrer més grossa de la que pugui tenir Palma o que 
pugui tenir Menorca. 

És que Eivissa, que es transfereixen 78 milions de 
pessetes, el 43% de tota la transferencia, té uns proble
mes socials dobles que Menorca, o més grossos que els 
mateixos de Mallorca, amb una població deu vegades 
menor? Nosaltres pensam que no és aixÍ. 1 com que 
sabem cert que no és aixÍ, pero la Hei no ho diu, dei m 
que aquesta Ilei és una ficció, és una falsedat. Dins 
aquest projecte de llei, senyors diputats, els ho han dit, 
pero ho hem de repetir, hi ha una guarderia d'Eivissa. 
Perdó, la guarderia no hi és; hi ha la finam;ació d 'una 
guardería d 'Eivissa, pero no ho diu el projecte de Jlei. 
Llavors, qualsevol que llegeixi aquest projecte de llei 
quan es publiqui al BUlllelí Oficial de la ComunÍlat 
Autonoma pensara que Eivissa té uns problemes socials 
de primeríssima magnitud, més grossos que qualsevol 
país africa, o que qualsevol país del que avui tenen els 
greus problemes que hi ha, per exemple, a l'Europa de 
l'est. 
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Mentida, el projecte de llei, senyors diputats, mentida; i 
no mentida perque Eivissa no vulgui que digui que hi ha una 
guarderia; no és ver que no ho vol, almenys al president del 
Consell d'Eivissa li és exactament igual, troba normal que 
diguin que hi ha una guarderia. 1 si ho troba normal, per que 
no s'ha posat? Si és el que toca, per que no s'ha posat? 
Misteri, un autentic misterio Feim una ficció de projecte de 
llei, o deim que la gent d'Eivissa té uns problemes socials 
que hi deu haver revolució permanent. 

Pero no només és aixo, encara la ficció augmenta. Quan 
estudiem l'aplicació deis articles 35 i 36 del projecte de llei, 
segons que hi hagi unes residencies o no hi siguin, des
comptant o posant les guarderies de Menorca, resulta que el 
pes de la insularitat, que en aquestes illes només hi hauria 
d'haver una ponderació d'insularitats que és la que es pro
dueix entre Eivissa i Formentera, duria -en un cas és el 38%, 
en l'altre cas el 28%- que si hi ha guarderies a Menorca la 
insularitat d'Eivissa és més petita? O si hi ha guarderies i 
residencies d'ancians i no sé que a Mallorca, la insularitat 
també varia? La veritat és que és una insularitat tan varia
ble, que creim que les ilIes es deuen esta movent, o creixent, 
o fent voltes. És que no ho sabem gaire bé. És, realment, un 
metode d'aplicació de la insularitat que, com a mínim, hau
ríem de rebutjar d'entrada. 

Que significa tot aixo que hem dit?, i logicament, que 
signifiquen les esmenes que nosaltres hem proposat? El que 
significa és que hem entrat en el tema de finan<;ació no no
més amb un joc de ficció, sinó amb un joc de mentides dins 
un projecte de llei, que sera una llei, que tendra conseqüen
cies bastant dolentes. En ponencia i comissió -i no hem de 
dir el que es parla- es deia "a les proximes transferencies -ja 
veurem quan vendran- aixo no passara". La veritat és que 
hem creat un precedent que a les proximes transferencies 
pot passar qualsevol cosa. Si Eivissa té un 43% d'assistencia 
social, per que Menorca no ha de tenir un 92% d'agricuItu
ra?, ho podrem justificar exactament igual; o per que Eivissa 
i Mallorca no han de tenir entre tots dos el 90% de turisme, 
si es transfereix? Ho podrem justificar exactament igual. 
Igual que es justifica una cosa, es justifica l'altra. 

Jo crec que quan es debat una llei o un projecte de llei 
s'hauria de ser bastant més seriós. Sabem que és difícil 
aplicar la LIei de consells insulars a aquestes transferencies. 
Sabem que és difícil aplicar la LIei de consells insulars a 
altres transferencies. Pero ja fa estona que deim que no es 
pot enganar al Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma, 
no se li poden dir mentides, i aquí n'hi ha. Ja comen<;am a 
sentir-ne massa, de mentides. A Eivissa, ho podria demanar, 
que hi ha, 40 milions per a la guarderia?, són aquestes quan
titats? Ningú diu res, silenci; o no hi ha cap pesseta per a les 
guarderies, i tot és assistencia social? És logic que Mallorca 
tengui menys assistencia social que Eivissa? Es logic que 
Menorca ... ? com ho defensara el Sr. Huguet, que se'n va?, 
no en vol ni sentir ni parlar, d'aixo, davant els seus ciutadans 
que ha passat per tenir el 21 % -que és bastant alt, si ho 
comparam amb Mallorca- i Eivissa el 43%? Com defensara. 
el Sr. Verger davant el Consell Insular quan digui "nosaItres 

varem aprovar tot el que hi havia i totes les transferen
cies, tota la finan<;ació", i el Parlament ens lleva cinc 
centres, i que clamunt Mallorca té menys finan<;ació 
que Eivissa. Com ho defensan!. davant el PIe del Consell, 
aixo? Com els ho explicara als ciutadans? Jo crec que és 
1110lt mal ele fer. 

Senyors diputats, jo crec que el millor que podria 
passar a aquest projecte ele llei és que es retiras. No es 
compleix la LIei de conse!ls insulars. S'ha vist que no es 
compleix l'Estatut c1'Autonomia moll més greu que la 
Uei de consells insulars. S ha vist que no es compleix el 
sentit del que lé una competencia propia perque el 
Govern, via decret O criclada de telefon, pot ( ... ) quaJse
vol tipu d'actuació del consell inslt1ar. F icció i falsedat 
en finan<;ació; ficció quant a la transferencia de la com
petencia. 

Senyors diputats, que al mate ix temps són consellers, 
no sé com ningú de vostes podra defensar aquesta !leí 
davant el seu pie. NosaItres defensarem les nostres es
menes i la nostra posició. Cree que per la dignitat d'a
quest Parlament no haurÍem de consentir que se'ns 
engalléis com a diputats d'aquesta manera. Moltes graci
es. 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. Presi
dent en la direcóó del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Grups que vulguin intervenir 
per fixar posició? Per part del Govern té la paraula el 
Sr. Matas, conseller d'Economia. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President, sen yo res í senyors díputats. 
He demanat intervenir precisament perque el Sr. Alfon
so cree que ha fet referencia a una serie de qüestions 
que és important acIarir en el context d'aquesta es mena, 
la 3276, del Grup Parlamentari Socialista. Precisament 
pe .. la dígnitat que vos te exigeix a aguest Parlament, jo -
em cregui que sense cap acritud- Ii deman que per la 
dignitat retiri aquesta esmena, perque aquesta esmena, 
Sr. AJfODSO és indigna e1'aguest Parlamento Aquesta 
es mena té errors ba ¡es de coocepte. Jo no sé qui ha 
pogut fer aquesta esmena, pero em cregui que el que 
l'ha feta no sap que es un model de finan<;ament, no 
sap el que és un moelel lineal matematic, o al manco no 
ho sabut expressar, i les dades se li han desviat. 

Miri, en aquesta esmena es presenta a la pagina 2 el 
concepte de variable no distributiva. El model de finan
c;ament que s'ha aplicat en aquesta llei és un model que 
té l'origen, efectivament, a la Llei de conse!ls insulars; 
pero és un model que té l'origen basic en el model del 
sistema de finan<;ament de rEstat. Jo li deman que 
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voste repassi precisament el contingut del sentit que té una 
variable no distributiva, i em reconegui com és aquest, un 
modellineal amb una triple desagregació, un modellineal on 
hi ha una matriu de variables, en tres grans línies i un vector 
de parametres. 1 voste sap perfectament que el concepte de 
variable no distributiva no existeix. Hi ha gent aquí molt 
més preparada que jo per poder fer-li la constatació d'aquest 
sentit, i si voste usa el sentit de variable no distributiva, és 
que no ha entes que és una variable no distributiva, no 
existeix una variable no distributiva. Estara d'acord amb jo; 
no és que es pugui discutir, és un fet absolutament objectiu. 

Miri, una variable no distributiva com voste posa en 
aquest model mai no pot tenir un impacte global que sigui 
nul. Mai. L'impacte d'aquesta hipotetica variable que voste 
exposa aquí no distributiva és zero. No té cap impacte. Jo 
crec que voste no ha entes que en el model existeixen varia
bles distributives i variables redistributives, que és molt dis
tint. Jo crec que el fet que en aquest model es presenti una 
variable no distributiva, ha de dir distributiva, perque és que 
si no, no ho ha entes. 1 que després presenti una variable 
distributiva amb suma zero, tampoc no existeix. El model del 
sistema de financ;ament mai no pot tenir una variable distri
butiva que tengui suma zero, com la que voste presenta en 
aquesta esmena. És impossible. La variable distributiva distri
bueix, no suma zero; és la redistributiva la que suma zero. És 
que és impresentable. Pero objectivament impresentable, no 
faig cap judici de valor. 

Jo cree que hi ha una confusió clara de conceptes; pero 
a més aniré més lluny. És impossible fer amb una calculado
ra i pel compte de la vella una aplicació d'aquest model i fer
Ia quadrar; és impossible. És un model molt complicat, s'ha 
de fer per ordinador, perque pugui donar matematicament 
un resultat. Resulta que jo vaig més enfora, jo disfrut fent 
feina, Ii assegur, i 'agrada; i he agafat l'esmena, he agafat les 
ponderacions que voste m'assenyala, i les he aplicat. 1 el 
resultat no és aquesto Aquesta esmena esta quadrada a la 
brava, en trenta segons, o en deu minuts, m'és igual; pero 
aquesta esmena no contempla la vertadera ponderació que 
vaste assenyala aquí. Si voste aplica aquesta ponderació el 
resultat és distint al que surt a aquesta esmena, i ho puc 
demostrar quan vulgui. Voste s'ha inventat una ponderació, 
ha quadrat a la brava, ha volgut fer alguna cosa per sortir del 
pas rapid i improvisant, i aixo no es pot fer. 

Només li dic que sense entrar a la passible ponderació 
que pugui fer a les variables, sense entrar als percentatges 
d'equivalencia, i sense entrar a les possibles variables d'a
quest model, que voste li pugui donar una ponderació o una 
altra, li dic: miri, aquest madel que voste presenta aquÍ té 
errors cIarÍssims de concepte. Pero jo diria gravÍssims; per
que si és que defensa aixo, és que no ha entes el que és un 
model de financ;ament. Pero a més si aplica les ponderacions 
que voste defensa amb aquesta aplicació, els resultats que 
sUl~ten no són els que hi ha aquí. Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Sr. Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyors diputats. Un acIariment d'en
trada, Sr. Matas: s'havia produIt, la veritat, un error de 
mecanografia que es va corregir a ponencia -voste no en 
devia estar assabentat- quant a distributives i rec1istribu
tives. No li havÍem dit, ha vist 1 'esmena original, estava 
corregit a ponencia. Em sap greu ... No m'entén? Que 
allo de redistributiva i distributiva era un error d'escrip
tura que s'havia corregit a ponencia; miri si n'ha passar 
de temps. Li haurÍem de dir ... (remar de veus) ... ¿Cómo 
que no? ¿Cómo dice usted que no? 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso. Prec als diputats que guardin silenci i ... 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

... és que aixo, en primer lloc, no la més mllllma 
importancia, perque el debat polític no és aquest. No
més li diré dues coses quant a nombres, i el que surt, i 
tal. Miri, nosaltres hem vist els documents que vostes 
ens han presentat. No tenim els ordinadors que han 
costat 1.500 milions de la Comunitat Autonoma, pero 
maquines de sumar, sí. 1 les sumes d'aquÍ estan equivo
cades, les sumes! No ens vengui a corregir nombres 
voste, les sumes estan equivocades, i les varen haver de 
corregir també a ponencia, perque estaven equivocades. 
Bé, qualcuna en va corregir el lletrat, perque convenia 
corregir-les. 

Una altra cosa abans d'entrar en el tema polític, Sr. 
Conseller. Miri, vostes amb el mateix document, amb la 
mateixa transferencia, ens fan la següent situació: distri
bució del cost efectiu en materia d 'acció social, un do
cument, la ponderació ( ... ) component d'insularitat 
ascendeix al 28,09%; un altre document, distribució de 
cost efectiu en materia d'acció social, la ponderació ( ... ) 
component d'insularitat ascendeix al 32,29%. És un 
error de maquina, també, de concepte o de que és 
error? Pero n'hi ha més, miri: "partint de l'anterior, i a 
les coordenades estructurals del modellineal, els coefici
ents són respectivament: -aniré comparant- 280,160665; 
l'altre és 530,88092; 810325265; 15486,65793 ... no im
porta continuar, no hi ha cap nombre que quadri. 

A part d'aixo, Sr. Conseller, i jo per aixo ja dei x 
aquest tema, perque és de pena, li varem demanar a la 
ponencia que vengués aquestes coordenades estructurals 
del model lineal, deuen sortir en aquests coeficients. El 
varem veure, senyors diputats ponents?, el varem veure, 
al conselIer? Era a Madrid, i era vera, pero varem tenir 
més dies que llonganisses, i qua n va poder venir, el 
senyor ponent del PP va dir lino podem fer altra ponen-
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ciall, el Sr. Ruguet ho va dir. No surti així, Sr. Conseller, 
miri: quina és la situació? La situació és que la tramitació 
d'aquest projecte de llei ha tengut una tal quantitat de modi
ficacions sobre la proposta de la Comissió Tecnica Interinsu
lar, que l'estudi de finan~ació ha estat un autentic desgavell. 
La ( ... ) aquest projecte de llei ha amagat una guarderia a 
Eivissa, i els percentatges de participació resulten una auten
tica falsedat o ficció, el que vulguin dir-li. 

Que ha passat amb la finan~ació? Que no hi havia altra 
manera que justificar no la realitat, -perque el senyor porta
veu del PSM 1 EEM va demostrar que la realítat de les guar
deries d'Eivissa eren 30 milions més, ho va demostrar amb 
factures- no la realitat, sinó el que deia la conselleria que 
s'havia de posar alla. Que la finan<5ació d'aquest projecte de 
llei la realitat era que ens donaven les dades del 1992; i si 
s'han fixat amb el pressupost, les dades actualitzades, aposta 
vaig dir jo a ponencia 11 acceptem aquests nombres, perque 
les dades del 1994 eren més baixes ll , suposant que sabien que 
es transferia, i s'ajusta per tot, i aixo va anar bé ajustar-ho. 
Aixo és la ficció d'aquestes competencies. Aixo és la ficció 
deIs models fets amb ordinador, que surten sempre el mateix, 
sigui quina sigui aquesta xifra del mateix; perque tendran 
molts d'ordinadors, pero necessiten un llapis i un paper, 
senzillament per sumar. 

1 només una altra cosa. Aquí no es tracta de dur un 
model de finan~ació de l'Estat, no es tracta d'aixo. Les vari
ables que hi ha a l'article 35 i 36 són variables que se surten 
del model de l'Estat. Del que es tracta, i és el que no han 
volgut fer mai, és de treure un model que sigui aplicable i 
que sigui pactat políticament. 1 si aixo no és possible, del 
que es tractaria seria de modificar els articles 35 i 36, de 
manera que aquest modelo aquesta finan~ació pogués sortir. 
Pero aixo és competencia seva; són vostes, senyors del Go
vern i senyors del Partit Popular, que han de dur aquesta 
iniciativa, per una raó: perque quan varem discutir la Llei de 
consells insulars, el Sr. Conseller en aquell moment no sé ni 
si feia feina a la conselleria, no m'en record, supos que sí; 
quan varem discutir el model en aquelI moment, senyors 
diputats, Eivissa i Menorca amb molt bon criteri defensaven 
que s'havia d'establir un sistema de finan~ació que permetés 
finan~ar els consells insulars; i aixo vol dir que aquells ser
veis que no hi hagués a un consell, a un territori d'un conseIl 
insular, hauria d'estar contemplat. 1 és més, encara, es va dir 
que aixo suposaria una sobrefinan~ació del 15 o el 20%. 1 els 
presidents d'Eivissa, de Menorca i de Mallorca, que curiosa
ment no eren els mateixos, pero les mateixes persones esta
ven alla, estaven no només conven~uts, sinó defensant per 
damunt de tot que hi hauria un sobrecost de la Comunitat 
Autonoma per fer finan<5ar normalment, no bé, els consells 
insulars. 

Resulta que la conselleria -i repetiré paraules del Sr. Forcades-
no pagara ni una pesseta més que el que li costa per fer les 

transferencies. Així s'ha carregat la Llei de consells insulars. 
1 aposta deim que si és així, vostes. que són els responsables 
perque governen, duguin la proposta que digui que no es 
pagara un duro més del que diu el pressupost, digui el que 

digui, per finan~ar una competencia transferida. Ro 
diguin així, pero ho diguin cara alta, ho diguin als ciuta
dans de Menorca, d'Eivissa i de Mallorca, no els enga
nin. 1 quan no hi hagi un servei, se li ha de dir al consell 
insular que se li dóna la competencia, pero que s'ha de 
pagar el servei. Així s'han de dir les coses, si és el que 
vostes volen fer; així s'han de dir les coses quan veim 
que és el que fan. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Per tancar la qüestió té la pa
raula el conselIer Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Miri, l'error de bullO de voste -perque ara ja veig que ha 
estat voste. No ho sabia, pero ara intuesc que ha estat 
voste-, que voste a un model de finan<5ament en aplica
ció de la Llei de consells insulars posi variables no dis
tributives, Sr, Alfonso, academicament aixo és inaccep
table, és un error de bullO; ho reconegui, digui IIm'he 
equivocat ll , o "em pensava que era una altra cosa". Que 
voste posi una variable distributiva que dóna zero de 
resultat final és una aberració. És una aberració aca
demica absoluta; i aixo no m'ho discutira, és un fet 
absolutament objectiu, Sr. Alfonso. 

Que voste es refereixi a les distintes ponderacions?, 
efectivament, existeixen una series de ponderacions 
distintes que es van varíant amb la modificació del con
tingut del text que es reflecteix en les esmenes que es 
van aprovant; i voste sabra perfectament que de l'aplí
ca ció de la llei no pot ser d'altra manera. Amb el model 
de finans;ament de l'Estat, que l'article corresponent de 
la Llei de consells insulars sigui practicament un cale del 
model de finan<;;ament, és una cosa de que jo no tenc la 
culpa, pero és un fet també inconstatable, i que si és el 
mateix model i s'influeix amb les mateixes variables, és 
una cosa que s'ha d'admetre i aplicar. Pero a més, voste 
habilment, naturalment, no em contesta, se'n va, s'asseu, 
i no em diu, i no em reconeix que si aplícam el que 
voste proposa en aquesta esmena en lloc de fer-ho pel 
compte de la vella, i em cregui per emprar un ordinador 
el que s'ha de fer és abans haver-li donat la programació 
adequada, i per donar la programació adequada el que 
s'ha de fer és analitzar el model adequat; em cregui que 
si voste aplica aquestes ponderacions que voste recoma
na a l'aplícació d'aquesta esmena, els resultats finals 
surten extraordinariament diferenciats. 1 els hi puc lle
gir: hi ha un desviament a l'illa de Menorca que passa 
d'una valoració total que voste diu de 40 milions, si 
aplicam les seves ponderacions surten 72,7 milíons de 
pessetes. 

Si aplicam la mateixa ponderació a I 'illa d 'Eivissa, 
alla on la seva esmena posava 93, resulta que surten 61 
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milions i busques de pessetes. Esta equivocat, Sr. Alfonso, 
em sap molt de greu, pero és que aquesta esmena esta mal 
presentada. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Reprenem el debat de l'esmena 3276; 
en conseqüencia passam al torn a favor o en contra. Grups 
que vulguin intervenir? Pel Grup PSM 1 EEM, el Sr. Orfila 
té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Vull dir que donarem suport a 
aquesta esmena, pero he de confessar-Ios, senyores i senyors 
diputats, que el Sr. Alfonso ens ha sorpres en la seva defen
sa. Ha descobert que la ponderació del fet insular canviava ... 
Innocentó! 

Objecte de la llei: la concessió i gestió de les subvencions 
i ajudes amb finalitats assistencials a persones físiques, a 
centres, tercera edat, marginats, minories etniques, infancia, 
família, llars ... Eivissa té el 10% de la població; té el 45% 
de famílies, de llars i institucions analogues, de minories 
etniques, de marginats, de tercera edat, d'infancia? Jo he vist 
cares rares quan parlaven de percentatges. EIs percentatges 
per calcular-se bé s'han de fer de la següent manera: cost 
total de la transferencia: 244 milions, que per cert no sabem 
d'on surt, encara. No s'ha explicat de manera convenient ni 
suficient. D'aquesta quantitat n'hem de detreure 65 milions 
i busques -ho tenc aquí apuntat-, referits a l'únic centre que 
es transfereix, segons aquesta llei d'atribució de competenci
es, i es transfereix al Consell Insular de Mallorca, el centre de 
Nostra Senyora d 'Uialfas. de sa Pobla, 

Quin resultat queda? Que el Consell Insular de Mallorca 
a partir d'aquÍ rebra per exercir les mateixes competencies 
que els altres consells 64 milions, un 35% del total; el de 
Menorca 39 milions, el 21 % del total; el d'Eivissa i Formen
tera 78,7 milions, el 43% del total. Tindra més competencies 
el Consell d'Eivissa? No. Que explica, justifica que se'n 
dugui el 45% del cost total de les competencies? És una 
qüestió de variables distributives, de variables redistributi
ves ... ? No, és una qüestió de capacitat de negociació, de 
tenir-ne, de dents, a I'hora de mostrar-les al Govern. És així, 
i vostes ho saben. Amb aquesta llei financ,,:am el cost d'una 
guarderia que té el Consell Insular d 'Eivissa, que no surt a 
la llei. I tom dir Chapeau!, la meya enhorabona als diputats 
d'Eivissa del PP, sí senyor, perque són els que ho han sabut 
negociar. El problema no és que se sobrefinancil Eivissa, és 
que els altres reben les conseqüencies de no haver sabut 
plantar-se i dir Il prou, fins aquÍ podem arribat· ll

• 1 ac,,:o és el 
que s'ha estat incapac,,: de fer. 

Qui quadra a la brava? Que volen que els expliqui com es 
fan totes aquestes aplicacions de ponderacions, de factors 
d'insularitat? Primer es negocia: 78 quilos. Quan es tenen els 
78 quilos aclarits, diuen a I'ordinador: IIjustifica-ho ll

• Que 
han sentit el conseller, en matematiques i en materia de ... ? 

És tot justificable. Li donin menjar a l'ordinador -i ells 
em creguin que en tenen- i surten els resultats que es 
volen. 1 ac,,:o és el que explica dues qüestions que han 
succei't en la tramitació d'aquesta transferencia. La 
primera és que les quantitats hagin baratat dia a dia, que 
s'hagi produi't un vertader desgavell, també des del 
primer dia, que va fer que a la primera proposta que va 
remetre el Govern ja hi havia equivocacions. Alla des
apareixien 72 milions, quasi res, diu el diario Dins la 
Comissió Tecnica Interinsular ho varem denunciar 
convenientment. EIs varem ensenyar a fer el compte de 
la vella, a sumar amb els dits, i varen sortir 72 milions 
menys, una equivocació, i que després finalment, al 
darrer calcul del cost efectiu aportat pel Govern, ja no 
en el tramit de la ponencia, ja dins la comissió, s'hagin 
tornat equivocar, perque com que canviaven el resultat 
final, resultava que no s'asseien a comptar, a sumar 
realment servei per servei cadascun deis costs que es 
transfereixen. 

Nosaltres a partir d'aquÍ només ens podem demanar 
una cosa; nosaltres estarÍem ben d'acord amb la reco
manació que feia el Sr. Alfonso, ho deixin anar, la reti
rin. Mirin, vostes varen ser prou conscients en un mo
ment determinat per escoltar-nos i retirar la llei que 
atribUla les competencies en materia de targetes de 
transports de camions de menys de 5 tones als consells 
insulars, perque veiem que feien un desastre, que era un 
vertader disbarat. Creguin, facin el mateix. Com se n'a
nira el Sr. Huguet a Menorca a explicar aquest finan
c,,:ament? Ho fara bé, aixÍ?, com ho podra explicar? 
Com el president del Consell de Mallorca ho podra 
explicar? El que de ver ho podra explicar sera el d'Ei
vissa. 

1 els diputats d'Unió Mallorquina, que pensen de tot 
ac,,:o? Es deixaran colar aquest gol increíble? Nosaltres 
pensam sincerament davant el lÍmit del disbarat, fins 
aquÍ podíem arribar. 1 és una pena, aquesta llei hauria 
estat segurament la primera llei amb que ens haurÍem 
pogut posar d 'acord tots. Pero han preferit fer-ho ma
lament, i s'han fet aquesta casta de negociacions que han 
duit a aquest resultat esquifit i gens justificat. Em cre
guin, no esta justificat, de cap manera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr, Orfila. Sr. MartÍnez de Dios, té la pa
raula. 

EL SR. MARTINEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El Hono
rable Sr. Conseller ya ha contestado a la enmienda y ha 
fijado, lógicamente, la postura de este grupo parlamenta
rio, PP-UM. Por lo tanto a mi no me resta nada más 
que señalar que toda la justificación que ha aducido el 
enmendante se inscribe en su habitual discurso, pero se 
le ha escapado extrañamente una concesión, Dijo que la 
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aplicación de los conselIs insulares es difícil; pues nosotros 
en eso nos esmeramos, en tratar de cumplirla lo más fiel
mente posible, asumimos los errores y esperamos de su bue
na voluntad que nos oriente en ese camino. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios, En torn de replica el Sr. 
Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Jo crec que ni el portaveu del PP-UM, 
al qual agraesc la seva explicació breu, obviament ni el con
seller, jo no sé a que ha vengut a parlar el conseller la veri
tat és que no ho sé; el debat de finan<;ació é un debat polí
tic í no és un debat ele nombres, i molt més quan I.a con-
ellerias'haequivocatquatre-cente cinquanta-quatrevegacles 

sumant... 

EL SR. PRESIDENT: 

Faci la replica, Sr. Alfonso, a la intervenció del Sr. Mar
tÍnez de Dios. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Pero és que el Sr. Martínez de Dios ha assumit les pa
raules del conseller. 

EL SR. PRESlDENT: 

Jo entenc que no podem entrar en el debat de la qüestió 
incidental previa. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Bé, és molt bo de respondre el Sr. Mar
tÍnez de Dios. El nostre grup sempre ha defensat que si 
l'aplicació de l'artic1e 35 i 36 és difícil, és una feina del 
Govern de la Comunitat Autonoma i del grup majoritari un 
altre tipus de finan~ació, una modificació de la Llei de con-
eUs insuLars. Aixo el Grup Parlamentari Popular i el Govern 

no ho plantegen; 110 he vi t cap proposició de lIei ni cap 
avantprojecte de projecte de Ilei ni cap pro posta del Grup 
Popular per solucionar aquests problemes que tots veím que 
tenen una certa complicació. o l'hem vista, per tant, se
nyors del Govern, vostes teoen la pilota damunl la seva 
teulacla la juguin i la jugujn bé, perque no es pot jugar amb 
le pilotes com juguen amb aquestes tran ferencie . . 

Vostes, senyors del Partit Popular, no només donen su
port al Govern; jo cree que -no vu ll ser grosser pero- li 
clonen de tot, passen pel que diu la Conselleria d 'Hisenda. 
Que diu que aixo val 100 milions? 100 mitions. Que diu que 
va l el mateix 78? 78 milions. Que diu que val 130? = = 130 
milions. Le és exactament igual o 110 les és igual pero el 
posen firmes, les posen marcant el pa. perque resulta -ho he 
dit aban i ho repetiré- que es demostra que el Govern cleu 

100 i busques de milions a Menorca, d'anys anteriors de 
la gestió d'aquesta competencia. Deu que no paga, pero 
deu. I quan es presenten les factures no vol reconeixer 
aquestes quantitats. Per tant la finan~ació és ... el Sr. 
Jaén diu que no , pero va el' el primer que va aprovar 
aquella esmena lels 30 millons famosos , la varen apro
var imme liatament. El Consell de Mallorca que fa un 
temps va tornar aquest tipus de transferencies, lambé bi 
esta d acord . 

Jo hauré de creure que el que deia el Sr. Orfila és 
ver, que els únics que tenen capacitat negociadora, els 
únics que tenen for~a davant el Govern de la Comunitat 
Autonoma són els diputats o conselIers d'Eivissa. Sr. 
Antoni Marí, president del conselI, enhorabona. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. El Sr. MartÍnez de Dios té la 
paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ I DE DIOS: 

Va a intervenir el Sr. Jaén Palacios. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li fa cessió del tom de contrareplica? 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Bueno, pues utilizaré mi turno de contraréplica. 

EL SR. PRESIDENT: 

El que li deman, Sr. MartÍnez de Dios, és si fa cessió 
del seu torn de contrareplica al Sr. Jaén ... 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

SÍ, sí, hago cesión, hago cesión, eso es lo que pedía. 

EL SR. PRESIDENT: 

... Té la paraula en torn de contrareplica, ido, el Sr. 
Jaén. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Simplemente quiero 
intervenir porque veo que el portavoz del Grupo Socia
lista no abe de qué va el tema. (rialles) Y ya veo que la 
risa del cara confirma lo que estoy diciendo. 

Desde el Consejo Insular de Menorca nunca se han 
presentado facturas al Gobierno de la Comunidad. por 
tanto usted no sabe de qué va. Lo que hemos hecho es 
un estudio que se remitió al Gobierno, y que ustedes 
durante ocho años fueron incapaces de hacer, porque las 
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pérdidas de las guarderías vienen acumuladas del año 1987, 
cuando ustedes gobernaban, yen consecuencia lamento que 
usted intervenga en temas que desconoce. Muchas gracias, Sr. 
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Acabat el debat, passarem a la votació, 
i deman si es pot fer votació conjunta de les dues esmenes. 
o si hi ha petició de votació per separat? Es pot fer votació 
conjunta. Ido passam a la votació de les esmenes. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions. Queden re
butjades les esmenes del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Es mantenia també a aquest article una esmena alternati
va del Grup PSM 1 EEM, que entenc que havent-se votat 
l'article primer aquesta esmena decau, i en conseqüencia no 
se sotmetra a votació; i les esmenes del Grup Parlamentari 
MIXT que, com havia dit amb anterioritat, estan retirades. 
Passarem, ido, ara a la votació de l 'article 6 del dictamen, 

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

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

Sen yo res i senyors diputile. que s'abstenen? 

33 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat I'article 6. 

A l'article 7 hi havia un vot particular del Grup PSM I 
EEM, que el don per debatut. En conseqüencia passarem a 
la votació d'aquest vot particular, que és la proposta per la 
qual es transfereix un funcionari del Cos Superior de l' Admi
nistració, Grup A. al ConseIl Insular de Menorca. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Queda rebutjat 
aquest vot particular del Grup PSM 1 EEM. 

Passam a la votació de l'article 7. 

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. 

Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

33 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'articIe 7 del dictamen. 

A l'articIe 8 no s'hi mantenen esmenes, en conse
qüencia, deman si es pot considerar aprovat per assenti
ment. No?, passarem, ido, a la votació. 

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

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

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

33 vots a favor, 19 en contra, 5 abstencions. Queda 
aprovat l'articIe 8 del dictamen. 

Es manté també una esmena d'addició, la 3339, del 
Grup PSM I EEM, que ja ha estat debatuda. En conse
qüencia, passam a la votació d'aquesta esmena. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Queda 
rebutjada l'esmena d'adclició 3339. 

A la disposició addicional primera no es mantenen 
esmenes. Deman si es pot considerar aprovada per as
sentiment. Queda aprovada, ido, per assentiment la 
disposició addicional primera. 

A la disposició addicional segona es manté l'esmena 
3340, del Grup PSM I EEM, que ja ha estat debatuda. 
Passam a la votació d'aquesta esmena. 

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? 
Gnkies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

............................ ~ ________ .r ____________________________________________________ __ 
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24 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Queda rebutja
da l'esmena 3340. 

A la disposició addicional tercera, disposicions transitories 
primera, segona, tercera i quarta, i a la disposició derogatori
a, finals primera, segona i tercera no s'hi mantenen esmenes. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President; per una qüestió d'ordre. Nosaltres 
demanaríem que en tot cas es votessin per separat, i recor
dam que ens sembla que no s'ha votat la disposició addicio
nal segona. 

EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament, Sr. Orfila. Passarem a la votació de la dis
posició addicional segona. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queda 
aprovada la disposició addicional segona. 

En relació a les posteriors, hi ha petició de votació per 
separat. Sí, Sr. Orfila? 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sí, Sr. President, nosaltres voldríem que es votés per 
separat la tercera, la derogatoria i l'exposició de motius. 

EL SR. PRESIDENT: 

Més peticions? Votarem, ido, separadament tercera. dero
gatoria i exposició de motius, i la resta conjuntament. 

Passam a la votació, ido, en primer !loc de la disposició 
addicional tercera, de la disposició derogatoria i de l'exposi
ció de motius. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, perdó, era una a una, no m 'he expressat bé. 
Nosaltres volíem aquestes tres una a una, i les altres podien 
ser conjuntes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perfecte. Passarem, ido, a la votació de la disposició addi
cionaJ tercera. 

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

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

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

33 vots a favor, 5 en contra, 19 abstencions. Queda 
aprovada la disposició addicional tercera. 

Passam a la votació de les disposicions transitories 
primera, segona, tercera i quarta, i disposicions finals 
primera, segona i tercera. 

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

Queden aprovades per unanimitat. 

Passam a la votació de la disposició derogatoria. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, 19 en contra, 5 abstencions. Queda 
aprovada la disposició derogatoria. 

Passam a la votació de l'exposició de motius. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor. 24 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada l'exposició de motius. 

1 procedeix ara, en compliment de l'article 24.6 de 
I'Estatut d'Autonomia, a efectuar la votació final única 
per tal que la majoria suficient s'assoleixi per vot favo
rable computat de manera separada deIs parlamentaris 
que representin, com a mínim, dues illes diferents. En 
conseqüencia procedirem a la votació final, comen<;ant 
pels diputats de l'illa de Mallorca. 

Senyores i senyors diputats de l'illa de Mallorca que 
voten a favor. es volen posar drets, per favor? Gracies 
poden seure. 



... 

rm 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 98/ Fascicle 1/ 20, 21 i 22 de desembre del 1993 3891 

Senyores í senyors diputats de l'illa de Mallorca que voten 
en contra, es valen posar drets, per favor? Gra.cies, poden 
seure. 

Senyores i senyors diputats de 1 'illa de Mallorca que s'abs
tenen? 

El resultat ha estat 19 vots a favor, 13 en contra, cap abs
tenció. 

Passam a la votació deIs diputats de l'illa de Menorca. 

Senyores i senyors diputats de l'illa de Menorca que voten 
a favor, es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu
re. 

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

Senyores i senyors diputats de I 'illa de Menorca que s'abs
tenen? No n'hi ha. 

6 vots a favor, 6 vots en contra. 

Passam a la votació deIs diputats de les illes d'Eivissa i 
F ormentera. 

Senyores i senyors diputats d'Eivissa i Formentera que 
voten a favor, es valen posar clrets, per favor? Gracies, po
den seure. 

Senyores i senyors diputats de les iIles d'Eivissa i Formen
tera que voten en contra, es valen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats de les illes d'Eivissa i Formen
ter a que s'abstenen? 

8 vots a favor, 5 en contra, cap abstenció. 

1 atesos els resultats d'aquesta votació, aquesta Presiden
cia proclama que l'aprovació d'aquesta !lei ha obtingut la 
majoria qualificada establerta a l'article 24.6 de l 'Estatut 
d' Autonomia, i en conseqüencia queda aprovada la Llei 
d'atribució de competencies als consells insulars en materia 
de serveis social s i assistencia social. 

- Escrit Exp. 3-93/PCTI-0005 RGE núm. 2672/93, presen
tat per la Comissió Tecnica Interinsular, d 'atribució de 
competencies als consells insulars en materia d'inspecció 
tecnica de vehicles. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al segon dictamen, que és el 3-93 número 56, de 
la Comissió Tecnica Interinsular, d'atribució de competenci
es als consells insulars en materia d'inspecció tecnica de 
vehicles. 

Passarem en primer lloc al debat d'un conjunt d'es
menes i quatre vots particulars del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, que postulen successivament la supressió 
deIs articles següents: vot particular per tal de suprimir 
el títol de la llei del dictamen, esmena 3277 de supres
sió de l'article primer, 3278 de supressió de l'article 
segon, 3279 de supressió de l'article tercer, 3280 de 
supressió de l'article 4, 3281 de supressió de l'article 5, 
3282 de supressió de l'article 6, 3283 de supressió de la 
disposició addicional, 3284 de supressió de la disposició 
transitoria primera, 3285 de supressió de la disposició 
transitoria segona, 3286 de supressió de la disposició 
transitoria tercera, vot particular per tal de suprimir la 
disposició transitoria quarta, vot particular per tal de 
suprimir la disposició transitoria cinquena del dictamen, 
i 3287 de supressió de la disposició derogatoria del 
dictamen, vot particular per tal de suprimir la disposició 
final primera, 3289 de supressió de la disposició final 
segona del dictamen, 3288 de supressió de la disposició 
final tercera del dictamen, 3290 de supressió de I'annex 
numero 1,3291 de supressió de l'annex segon, i 3292 de 
supressió de l'annex tercer. En conseqüencia es fara el 
debat conjunt de totes aquestes esmenes, i té la paraula 
en nom del Grup SOCIALISTA el diputat Sr. Triay 
Llopis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Els conselIs 
insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera gestionen 
des del 1983 aspectes relacionats amb la inspecció tecni
ca de vehicles, que es completi el marc de decisió insu
lar, que s'eliminin les tuteles de gestió que encara hi 
són, i que també el Consell Insular de Mallorca gestioni 
la inspecció tecnica de vehicles a l'illa de Mallorca. Pero 
aquesta lIei, amb tots els respectes, esta a l'altura del 
Decret del Consell General Interinsular de 28 de mar~ 
de 1983, una altura molt baixa, perque el Decret del 
Consel! General Interinsular de 1983 no es podia apro
var. El Consell General Interinsular va fer tard, després 
de l'Estatut el'Autonomia no era competent per aprovar 
aquel! decret, í avuí la majoria el'aquest Parlament, si 
aprova aquesta llei, es posara a la mateixa altura. 

La política, que a vegades és un art, permet presen
tar favorablement, eles d'angles insospitats, coses que són 
clarament negatives. El que jo crec que no ha de caber 
a la política és la falsedat, i menys a una llei. Aquesta 
transferencia, senyores i senyors diputats, no es pot 
basar en la dísposició transitoria novena, punt 1, de 
l'Estatut d'Autonomía de les IIles Balears, per molt que 
ho afirmin i per molt que insisteixin; perque aquesta 
competencia el'inspecció tecnica de vehicles, els consells 
insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera no l'havien 
rebut día 1 de mar~ del 1983, que és la data d'entrada 
en vigor de l 'Estatut d' Autonomía de les Illes Balears. 
La disposició transitoria novena, punt 1 -com és ja ben 
conegut de tots els que han aguantat aquests debats- diu 
que "en promulgar-se l'Estatut present, les institucions 
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d'autogovern de les Illes Balears hauran de respectar les 
competencies gue els consells insulars hagin rebut de l'ens 
preautonomic", "hagin rebut rr; perque a partir de l' entrada 
en vigor de l'Estatut d'Autonomia no en podien rebre cap 
més, perque la competencia era exclusiva del Parlament de 
les Illes Balears. 

Pero jo no venc aquí ara a jutjar el ConselI General Inte
rinsular, sinó una majoria conservadora que s'encaparrota i 
no accepta 1 'evidencia. No és bo per ningú que aguest Par
lament aprovi per votació coses notoriament, manifestament 
incertes. Aquí hi ha un falsejament de la base jurídica d 'a
questa Ilei, i per tant direm que no. 

Per altra banda, la inspecció tecnica de vehicles és una 
competencia inclosa en la materia d'indústria i energia. 
Basta anar als decrets de l'Estat aquí on transfereix al Con
sell General Interinsular aquesta competencia. l la materia 
d'indústria i energia no esta dins el Ilistat de la primera part 
de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia. A més, aixo esta 
directament reconegut a I'article 1 d'aquesta Ilei que en 
aquests moments examinam. Per tant, com que no esta dins 
la primera part de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, pot 
estar dins la segona part de l'article 39 de I'Estatut d'Auto
nomia. 1 les competencies que s'acuIlin a la segona part de 
l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia s'han de convertir en 
1Ie.i a proposta deis coosells insulars, a proposta legislativa o 
a petició que el Govern faci una l/ei ; pero quí 1.10 hi pinta 
absolutament res en materies que s acullen a la segona part 
de I artic1e 39 és la Comissió Tecnica Interinsular. Per tant, 
esta viciada aquesta proposició que avui duim aqu1. La 
Comis ió Tecnica Interinsular no és níngü per enviar a 
aquest Parlament una pro posta en materia d inspecció tecni
ca de vehicles, ni cap altra pro posta que fos en materia d 'in
dústria i energia, o qualsevol altra proposta que no estigui 
dins el l1istat de la primera part de l'article 39 de I 'Estatlll. 

Pero, es pot traspassar als conseIls insulars la inspecció 
tecnica de vehicles, i proves esportives? CIar que es pot 
traspassar als consells insulars, pero s'ha de traspassar d 'a
cord amb el que diu l'Estatut, i l'Estatut ho diu clarament: 
"mitjan¡;ant I'exercici de les facultats que els dóna l'article 
25.2 i 3", i no s 'ha fet així. 

Arnés el'aquest plantejament global, que justifica la totali
tat el'esmenes de supressió. hi ha també objeccions, jo crec 
que greus, de canlcter particular a I'articulat d'aquesta llei. 
En materia de coordinació i control el Govern es reserva la 
facultat d'arxiu general i certificacions. 1 que és que ha d'ar
xivar el Govern de la Comunitat Autonoma que no arxivin 
els consells insulars? 1 que és que ha de certificar el Govern 
de la Comunitat Autonoma que no puguin certificar els que 
duguin la gestió d'aquesta competencia, els consells insulars? 
Es reserva el Govern la re olució d infraccions i la imposició 
de sancion . Ido no som clavant una competencia propia 
tornam estar altra vegada en una contradicció profunda entre 
¡ de Jaracioll voluntaristes i el contingut real de la reg ula
ció que s incorpora. Si la re olució de le infraccions si la 
imposició de anelons és competencia elel Govern, no estam 

ni davant una competencia delegada; estam davant una 
pura gestió ordinaria. Aixo és absolutament contradicto
ri, senyores i senyors diputats . 

Es reserva el Govern tot aixo, i perque s'ho reserva? 
S'ho reserva per després justificar unes partides econo
miques que ha de drenar als consells insulars en materia 
d'ingressos d'inspecció tecnica de vehicles. Es reserva la 
interpretació de la normativa i la normalització deIs 
impresos i distintius. Pero, que s'ha de reservar el Go
vern en aquesta materia?, que s'ha de reservar? Si no es 
pot reservar res. Si la normativa i la normalització d'im
presos i distintius és una competencia estatal, de carac
ter basic. El Govem de la Comunitat Autonoma no es 
pot reservar res en aquesta materia, perque no ho té. 1 
tampoc no s'ho podran reservar els consells insulars. 

1 per acabar, senyores i senyors diputats, la qüestió 
deIs ingressos. Ho podríem resumir en poquíssimes 
paraules, El Govem de les Illes Balears considera que en 
materia de competencies a transferir als consells insulars 
els deficits, quan hi són, són deIs consells insulars; i els 
superavits, quan hi són, són del Govern. Aixo és la Jlei 
de J'embut que apliquen. Com que les guarderies de 
Menorca produi"en ddicit, abans llevar-les que pagar
los. Com que la inspecció tecnica produeix superavit, la 
ma posada i el superavit ben ciar damunt la llei aprova
da per aquest Parlament, perque no hi hagi dubtes de 
qui és l'amo de les ametles, qui és el titular del negoci, 
qui és I 'arrendatari, i qui és el propietario 1 l'arrendatari 
és el consell insular, fara la feina i donara el que li sobri 
a I'amo , al propietari, al qui realment té la titularitat 
última, i per tant es reserva el dret del negocio 

En una paraula, senyores i senyors diputats, aquesta 
lIei no és admissible en els termes que esta plantejada. 
Que continuln els consells insulars amb la gestió actual 
de la inspecció tecnica de vehicles, pero aquesta llei, en 
bé d'aquest Parlament, no s'hauria d'aprovar. 

(El Sr. Vicepresident primer substicueix el Sr. Presi
den! en la direcóó del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Triay. Alu·es grups que vulguin interve
nir per fixar posicions. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. Martínez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. De nue
vo nos encontramos ante una situación un tanto pecu
liar, por llamarla de alguna manera. Resulta que las 
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en rela
ción con la ley de atribución de competencias a los 
consells insulares en materia de inspección técnica de 
vehículos se concreta en una relación de enmiendas de 
supresión al articulado de la ley. Esto no podemos califi-
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carla nada más que como negativo, puesto que no se da 
ninguna otra alternativa. 

Esta ley, como toda disposición que tiene que aprobar 
este Parlamento, pero que en este caso por tratarse de una 
propuesta de la Comisión Técnica Interinsular, que de acuer
do con el artículo 41 de la Ley de consells insulares puede 
elevar propuestas a este Parlamento; pues no tiene -como 
digo- nada más que la tramitación normal de cualquier otra 
norma o cualquier otra disposición o propuesta que tenga 
que transformarse. Y se da la circunstancia de que en la toma 
de consideración se dijeron las mismas cosas que se dicen 
hoy, que cuando se trata de enmendar la totalidad del pro
yecto, pues tampoco hay una propuesta alternativa, sino 
simplemente estas enmiendas de negación de todo el articu
lado. 

y esto es negativo, puesto que he oído en múltiples oca
siones las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista en 
relación a la necesidad de atribuir competencias a los consells 
insulares. Si se le atribuye esta competencia a los consells 
insulares, transformando lo que era un ejercicio de la función 
en virtud de competencias delegadas, y ahora se le atribuyen 
como propias, aunque tengan un carácter limitado, no puede 
explicarse ni comprenderse en modo alguno que de pronto 
nos digan que la aprobación de estas enmiendas -que es lo 
que pretende usted de nosotros, Sr. Triay- anulen por com
pleto el título de la propuesta que hoy tratamos de aprobar. 
Nos quedaríamos sin nada. 

y esto también es contradictorio, porque nos llevaría a 
volver a darle actualidad a la norma del Consell General 
Interinsular que delegó las atribuciones de competencias en 
esta materia. Por lo tanto esto no puede inscribirse nada más 
que en una actitud de pura oposición, vamos a llamarla aquÍ 
irracional; no es lógico que ocurran estas cosas. No se dan 
soluciones, no se propone un texto alternativo. Pero además 
¿la justificación de toda esta actitud en qué se pasa? 

En primer lugar en la interpretación errónea -y aquí 
alguien ha dicho antes que no era jurista, y esto es evidente; 
lo que pasa es que estamos metidos en una tarea muy supe
rior a la del jurista, que es la de ser legislador. Eso es un 
gran honor, pero también es una responsabilidad enorme, y 
tenemos que estar a la altura de las circunstancias; por lo 
tanto, cuando argumentamos en contra de una norma tene
mos que tener en cuenta determinadas circunstancias, y así 
no podemos argumentar que toda ésta es una situación vicia
da porque parte de una situación viciada desde el momento 
de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía. Pues sepa 
usted, Sr. Triay, que el Estatuto de Autonomía, a pesar de 
su entrada en vigor, dejó en plena eficacia de actuación, y 
fueron asumidos después por los órganos del gobierno auto
nómico todas aquellas delegaciones que se hicieJ:Q!l por los 
órganos preautonómicos; y otra parte que la materhN>bjeto 
de transferencia en su momento, y que hoya través de esta 
norma se transformará en ley una vez aprobada, pues sí, 
leyendo el texto de los decretos por el Consejo Ejecutivo del 
Consell General Interinsular la determina de manera clara y 

precisa, que es la inspección técnica de vehículos, ade
más de otras. Luego, si los órganos que le sucedieron la 
ratificaron y continuaron manteniendo esta delegación, 
no hay nada que desde el punto de vista jurídico pueda 
considerarse como viciado, no virtualmente existente, y 
por lo tanto que tuviese que aplicarse con toda eficacia. 

En consecuencia, este grupo de enmiendas tenemos 
que rechazarlas porque, como ya he dicho anteriormen
te, se inscriben en una postura negativa, puesto que no 
nos dan alternativa, y remiten contradictoriamente al 
texto que tratamos de superar. Muchas gracias. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. El portaveu del Grup Popular 
no ha seguit el meu raonament, pero aixo és normal. La 
competencia que es va transferir als consells insulars, 
diu el Decret de 1983 que es fa d'acord amb el Decret 
de l'Estat en materia d'indústria i energia. I nosaltres, 
en defensa de l'Estatut d' Autonomia, venim a dir que si 
aixo és una competencia en materia d'indústria i ener
gia, i ningú no ha argumentat en contra, no esta dins el 
llistat de les 27 competencies de l'article 39 de l'Estatut 
d'Autonomia, sinó que s'ha d'acollir al que diu a conti
nuació, i és " .. ,i en general qualssevol altres que dins 
l'ambit territorial propi corresponguin als interessos 
respectius d'acord amb les transferencies o delegacions 
que a tal fi s'estableixin, a demanda deis consells insu
lars, i conformement amb el que es preve u als apartats 
2 i 3 de ['article 26 de l'Estatut", que estableix la inicia
tiva legislativa deIs consells insulars i la petició al Go
vern d 'un projecte de Ilei. 

Nosaltres en defensa de l'Estatut d'Autonomia, no 
perque el consell insular ha vagi afer malament, que 
aixo ja és un tema tancat, ha va fer malament, pero no 
és aixo el fans de l'argument. D'acord amb l'article 39 
de l'Estatut d'Autonomia, només a demanda deIs con
sells insulars i d'acord amb l'article 26.2 i 3 de l'Estatut 
es pot tras pass al' aquesta competencia. Per tant la Comi
ssió TE~cnica Interinsular no hi pinta res, i els consells 
insulars, que són els que hi pinten, no hi han participat. 
Nosaltres aixo no ha podem arreglar per via d 'esmenes, 
ni per text alternatiu; aixo només ha poden arreglar els 
conseIls insulars fent la petició corresponent i retirant la 
Comissió Tecnica una proposta sobre la qual no és 
competent, simplement. Hi ha una tramitació viciada, no 
pel decret del 1983, que aixo és una altra historia; varen 
fer un decret el 1983 quan no l'havien de fer, pero aixo 
és aigua passada; sinó perque avui, en aquest moment 
estam aquí tramitant una proposta de la Comissió Tec-
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nica que no té legitimitat per dur-la a aquest pIe del Parla
ment. 

Simplement per aixo nosaltres demanam la supressió, i 
volem que hi hagi aquesta transferencia, pero que es faci bé, 
no que es faci en contra de l'Estatut, que sembla ser que 
l'Estatut i la Llei de consells insulars són insuperables per al 
Grup Popular, que cadascuna de les decisions que prenen 
estan co¡'¡isionant o vulnerant determinacions de l'Estatut 
d' Autonomia o de la Llei de consells insulars. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

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

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Triay, no 
crea que yo pierdo el norte tan fácilmente. Sé mantenerlo. 
Usted está argumentando de manera falaz, de manera falsa. 
Es una realidad que el Real decreto 2570/1982 estableció la 
posibilidad de transferencia a los consells insulares de deter
minadas competencias, y el acuerdo primero del Consejo 
Ejecutivo del Consell General Interinsular el día 7 de febre
ro de 1983 establecía el traspaso de una competencia, y esta 
competencia se denomina así en el texto, aquí está el ejem
plar del boletín correspondiente. Entre las competencias 
transferidas figuran inspección técnica de vehículos auto
móviles y certámenes y pruebas deportivas. Luego usted 
quiere inscribir esto, que es una realidad, que el hecho real 
del traspaso de esta competencia se produjo, y se está ejer
ciendo, y se está gestionando en nombre de la misma por dos 
consells insulares esta competencia, que esto no existe. Y 
existe realmente. 

Usted lo que pasa que quiere hacer abstracción de toda la 
normativa existente con anterioridad a la entrada en vigor del 
Estatuto de Autonomía y de la propia Ley de consells insu
lares. Y se afierra a una relación, a una enumeración que 
considera definitiva, como un número clausus, cuando puede 
ser un número apertus. 

Sr.. Triay, ya he referido antes la circunstancia invocada 
por un diputado, de que no era jurista. Efectivamente aquí 
hay muchos diputados que no son juristas, pero les han asig
nado a ustedes la función de ser legisladores, pues mantén
ganse a la altura de las circunstancias, y cuando necesiten 
información búsquenla, y vengan aquÍ con la verdad, pero 
no atropellando todo un sistema leal, y confundiendo a la 
parroquia. Gracias. 

(remor de veus) 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Prec silenci als diputats. 
Acabat el debat, passarem a la votació; i es fara votació 

conjunta d'aquestes 16 esmenes i deIs 4 vots particulars. 
Sí, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres demanarÍem que es 
votessin per separat la 3290, 3291 i 3292. 

EL SR. PRESIOENT: 

Per separat, fent dos blocs, o ... ? Perfecte. Passarem, 
ido, en primer lloc a la vota ció del vot particular que 
proposa la supressió del títol de la Llei, i de les esmenes 
3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 
3286, 3286, del vot particular que pro posa la supressió 
de la disposició transitoria quarta, vot particular disposi
ció transitoria cinquena, esmena 3287, vot particular 
disposició final primera, esmena 3289 i 3288. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
questes esmenes, es valen posar drets, per favor? Gra
cies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra d'a
questes esmenes? Gracies, poden seure. 

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

18 vots a favor, 32 en contra, 4 abstencions. Queden 
rebutjades, ido, aquestes es menes i vots particulars. 

Passam a la votació de les esmenes 3290 de supressió 
de l'annex primer del dictamen, 3291 de l'annex segon, 
i 3292 de l'annex tercer. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

21 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

1 passam ara al debat conjunt de sis esmenes del 
Grup PSM 1 EEM, que són la 3311 de modificació 
d'article 6, 3312 d'addició d'un nou article, 3313 d'ad
dició d'un nou article, 3323 d'addició d'un nou article, 
3327 de modificació de la disposició derogatoria del 
dictamen, i 3329 de supressió deIs annexos primer, se
gon i tercer del dictamen. Té la paraula pel grup esme
nant el diputat Sr. Orfila. 
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EL SR. ORFILA 1 PONS: 

. Gra.cies, Sr. President, senyores i senyors diputats. De les 
lleis d'atribució de competencies que hem debatut en aquesta 
Cambra, la referida a la inspecció tecnica de vehicles és la 
que més imaginativa ha resultat. Sí, he dit imaginativa; la 
llei en l'elaboració de la qual els proposants hi han posat 
més imaginació, i així ha sortit; tanta imaginació que fins i 
tot s'ha fet una nova aportació allexic parlamentari; el "flu
xe", batiat molt encertadament pel Sr. Martínez de Dios 
com lila fluixa ll en una molt endevinada qualificació. 

Les esmenes que el Grup PSM 1 EEM manté vives fan 
referencia essencialment als articles i annexos en els quals 
s'estableix el dJcul del cost efectiu, a l'existencia d'aquesta 
"fluixa 11, a la relació del personal que es transfereix, i a la 
propia relació deis béns immobles objectes del traspaso In
tentaré ser breu, conscient com som que no hi ha voluntat 
en absolut de prendre en consideració les nostres propostes. 
De fet, ja hem tingut ocasió el'assentar la nostra posició 
davant aquesta proposta en elues ocasions des d'aquesta tribu
na, i no es tracta de reiterar arguments. 

Mantenim una esmena referida a l'annex 2, que proposam 
que es converteixi en l'article 3 de la llei, perque entenem 
que no té cap justificació que no hi hagi ni una pla~a aelscri
ta al Consell Insular ele Menorca, mentre n'hi ha a Eivissa i 
a Mallorca, quan -vostes ho saben- és necessari el concurs 
d'un funcionari, únic que pot signar eleterminaeles certificaci
ons, segons elisposa el Reial decret 1987/1985, de 24 de se
tembre, sobre normes generals el'instaHació i funcionament 
de les estacions d 'ITV, un reial elecret que fixa les normes 
basiques aplicables a tot 1 'Estat. 

Mantenim una esmena per tal el'eliminar un element de 
la pro posta que ens sembla igualment poc adequat, els béns 
immobles objecte del traspas ho han de ser -entenem- en la 
seva integritat. Té molt poc sentit parlar d'un edifici que es 
transfereix tot, excepte una oficina d'un despatx que es reser
va el Govern. Seria molt més logic transferir-lo sencer, i que 
el consell insular receptor faci una cessió d'ús. És qüestió si 
més no estetica. 

Les esmenes 3323 i 3327 tenen un calat menor, i així ha 
reconeixem. Estan pensades per donar coherencia a la redac
ció de la llei, ates que nosaltres entenem que la sistematica 
de construcció de les lleis d'atribució de competencies hauria 
de ser sempre la mateixa. 

Les esmenes referides a l'annex 1 i a la nostra proposta de 
transformar-lo en article 3 entren en el bessó de les diferen
cies que mantenim amb la majoria que dóna suport al Go
vern. Mirin, senyores i senyors eliputats, el diputat q~e els 
parla ha volgut consultar un eliccionari, perque si bé en enia 
perfectament el significat deis eliferents elements del alcul 
del cost efectiu, i si fins i tot podíem entendre -i és difícil
com s'arribava a la distribució percentual entre els diferents 
consells, tot a<;o sen se aplicar -evidentment- el que disposa 
la Llei ele consells, pero, és igual, ho enteníem; allo que ens 

resultava tan nou era aquest concepte de flux fix i cons
tant que conté l'annex primer d'aquesta llei. Perque, ho 
hem de dir, a la primera proposta de la llei, no ja la que 
va elaborar el Govern, la que es va perdre i va dur a 
mentir a un representant del Govern, no; em referesc a 
la que varen presentar quatre membres de la Comissió 
Tecnica Interinsular, a aquesta s'han anat afegint i lle
vant elements, i un deis que han aparegut ha estat aquest 
afegitó al flux, i l'ha convertít en flux fix i constant. 1 no 
m'he pogut estar sense consultar el diccionari, com els 
deia, amb aquest resultat: 

Diu: "Flux. Moviment incessant d'allo que es mou en 
una direcció determinada ". Per ont lligar conceptes com 
el de moviment incessant -flux- amb el de fix, és a dir el 
de repos absolut, absencia de moviment, ja m'ha sem
blat un poc raret; un intent, diria jo, de for<;ar les lIeis 
de la física. 1 he continuat lIegint "flux magnetic: agent 
hipotetic invisible d 'ordre físic o vital que constitueix 
l'essencia elels fenomens ele tipus nerviós, vital o psí
quie. Fenomen de tipus nerviós? Bé, nerviosos es varen 
posar els representants d'Eivissa i Menorca quan varen 
comprovar com l'esmena del Grup Popular, que defen
sava el Sr. Martínez, soIs proposava alIo de "fix i cons
tant" referint-se a l'illa de Mallorca; i precipitadament 
ho varen corregir, ampliant-ho. 

Pero evidentment el flux, lila fluixa" del Sr. Martí
nez de Dios, d'agent hipotetic i invisible no en té un 
pam. Agent, valgui; pero hipotetic i invisible tornar 38 
milions al Govern cada any? Per l'amor de déu, visible 
i ben visible! AItra cosa seria dir-li impresentable. I 
acaba dient el diccionari "els ocultistes o espiritistes 
introdueixen variants al flux magnetic, com ara és la de 
flux astral 11 • Tal vegada deu ser a~o. 

Pero em permetin, senyores i senyors eliputats, que 
els faci un breu recordatori per situar-los, especialment 
per als que no han assistit a les reunions de la ponencia 
i la comissió i potser els ve de nou tot aquest debato La 
lIei que esmenam, i concretament l'annex 1, conté una 
pro posta claríssima: els beneficis obtinguts pels consells 
insulars amb la gestió del servei d'ITV s'han de tornar 
al Govern. És a dir, aquí ja no es tracta de discutir si un 
servei obligatori ha de generar beneficis; aquesta eliscus
sió s'ha aparcat. Els beneficis, és a dir la diferencia 
entre el que costa donar el servei i el que s'ingressa amb 
les taxes s'ha de retornar a l'amo. És a dir, que els con
sells fan de criats de manament del Govern, assumint la 
gestió d'una competencia d'aquest pero, a~o sí, reme
tent el beneficis al Govern de les Illes, i no per la via de 
passar comptes cada any, sinó remetent una quantitat 
fixa i constant caela any, com si d'una especie d'impost 
revolucionari es tractés, com si fos un lloguer de la 
transferencia. 

Inaudit, és ver? Aquesta és la pro posta que esme
nam. Pero si el Sr. Martínez de Dios no s'ha el'enfadar
que quan s'enfaela es converteix en un bon ametrallador, 
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com ell mate ix va dir, i a més té punteria- jo els diré que va 
ser ell qui en un vertader lapsus freudia va descobrir la ver
tadera essencia de la proposta i del concepte de flux: la "flui
xa", és a dir un ormeig de pescar "el arte del curricán" en 
castella; un cordell petit de seda, un ham petit, estirada, 38 
milions. Només és que quan l'han convertida en fixa, i veient 
les peces que se'n pesquen -38 milions de pessetes anuals
hem de convenir que més que una fluixa, ja se sembla a una 
vertadera xarxa de deriva. 1 aquí hauríem d'apelar al conse
Uer d' Agricultura i Pesca per recordar-los que aquest és un 
art de pesca prohibit, perque fa molt de mal. 

No creuen, senyores i senyors diputats, que fins i tot des 
del punt de vista estetic és absolutament impresentable que 
vostes tornin als respectius consells insulars explicant que 
acaben d'aprovar una nova competencia, pero que els bene
ficis generats per aquesta hauran de tornar al Govern? No 
traben que els ciutadans se n'han de riure, amb raó, d'aques
ta situació? No pensen que les poques competencies que es 
reserva el Govern en aquesta materia, alguna d'eUes total
ment fora de Uoc, perque continua sent competencia de 
l'Estat, no justifiquen aquest impost, aquesta taxa, aquest 
canon que els consells pagaran cada any al Govern fix de 38 
milions anuals? Avui, quan aquest Parlament aprovi un dis
barat com el que es proposa, crec que l'únic que ens quedara 
sera donar l'enhorabona al Govern, i dir-li "realment, han 
fet bona pesca". 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Altres grups que vulguin intervenir 
per fixar posició? Pel Grup Parlamentari PP-UM té la pa
raula el Sr. Martínez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Orfila, yo 
he salido aquí a la tribuna -pensaba a contestarle allÍ- por 
respeto a sus desvelos personales, porque veo que me tiene 
cierto cariño. Mire usted, estas enmiendas se inscriben dentro 
de un contexto que ya no corresponde en este momento a la 
propuesta de resolución que se trae hoy aquí a la aproba
ción de la Cámara. Esto estaba incluido dentro de otra previ
sión, la que ustedes tenían redactada para modificar la ley. 
y claro, no las podemos aceptar, pero me veo en la necesi
dad de puntualizar y explicar ciertas cosas. 

Yo no creo que ésta sea una ley demasiado imaginativa. 
Su contenido me parece tan lógico y tan normal como la de 
cualquier otra propuesta que se ha redactado por la Comi
sión interinsular. Lo que pasa es que aquí se ha hecho hinca
pié en cuestiones puntuales porque dan rendimiento desde 
el punto de vista de la oposición: Hablar del fluix o de la 
fluixa. Yo no hablaba en el sentido piscícola del término, 
usted lo sabe; porque, claro, se partió en el planteamiento del 
debate a esta ley de un concepto equivocado. Se estaba ha-

blando por todos ustedes, por todos los grupos de la 
oposición de las tasas percibidas por la prestación del 
servicios. No hay tasas, hay tarifas. Y además la tasa es 
un tributo del Estado, por 10 tanto aquellas afirmaciones 
de que se esconde un impuesto, léanse ustedes la Ley 
general tributaria, la Ley de tasas, y verán como la tasa 
es un tributo, no un impuesto. 

y en este precio, que tampoco es público, sino que es 
una tarifa, se esconden determinados componentes, y 
así el que tiene un flujo permanente al que no ha re
nunciado es la Dirección General de Tráfico, que ejer
cía esta función en su momento, y que aprovecha los 
servicios organizados por la Comunidad Autónoma en 
los lugares que todavía ejerce esta función, o por los 
consells insulares para que se recaude para la Dirección 
General de Tráfico la tasa correspondiente; y hay una 
norma que lo dice, es nada menos que la Ley de 2 de 
octubre de 1979 de la Jefatura Central de Tráfico, tasas, 
y en donde establece el hecho imponible, que es la ins
pección ( ... ), y hay una relación de tasas a satisfacer ( ... ) 
"inspección practicada en virtud de precepto reglamen
tario, como máximo de 2 al año, 2.500 pesetas ", ésta es 
la tasa que se establecía. 

Pues bien, como consecuencia de esta regalía, de este 
beneficio, de esta reminiscencia casi de señor feudal que 
tiene la Dirección General de Tráfico, pues el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma tuvo que dictar un Decreto, 
el 37/1986, que dice "la entidad concesionaria remitirá 
a la Jefatura Provincial de Tráfico los resultados de la 
inspección, así como el importe de la tasa en papel de 
pagos al Estado, según lo regulado en el artículo 6 de 
la Ley 16/1979", que acabo de citar. Luego donde está 
el precedente es en la legislación del Estado, es en el 
ejercicio de esta competencia por el Estado, que no 
renunció al flujo, al beneficio, a la "trinca", como diji
mos en aquella conversación informal que tuvimos sobre 
esta cuestión en plan jocoso. 

y la otra parte de los rendimientos que se reserva la 
Comunidad Autónoma también son consecuencia de la 
ejecución de esta inspección en virtud de otro decreto, 
concretamente el de 6 de septiembre de 1989, que para 
aquellos supuestos en que no se preste el servicio, por
que la tarifa se paga anticipadamente, y cuando no se 
preste el servicio dentro de los tres meses que señala 
este decreto, no se devuelve la tarifa, porque salvo caso 
de justificación o imposibilidad, un incumplimiento de 
la administración, el usuario pierde el importe de la 
tarifa, y ésta se reparte en un porcentaje que en parte va 
a la ConseUeria de Comercio e Industria, y en parte 
queda dentro del consell insular, como el órgano que 
gestiona esta competencia. 

Luego no exageren ustedes con la cuestión del flujo, 
porque es algo que está incito dentro de una tradición, 
y aquí lo único que se ha hecho es mantener el reparto 
de unos excedentes y vehicular -aunque este término 
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realmente no es muy elegante- aquellas reservas de recursos 
que a través de la aplicación de su tasa se ha reservado la 
Dirección General de Tráfico. Por todas esas razones no 
podemos apoyar sus enmiendas, y mantendremos, desde 
luego, el apoyo a la propuesta de resolución de la Comisión 
Técnica Interinsular. Gracias. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. En tom de replica el Sr. 
Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. El fet és que si voste no parlava, 
Sr. MartÍnez de Dios, en el sentít piscícola de la paraula 
quan va introduir el concepte "fluixa", li va fugir, va ser un 
lapsus, pero va ser un lapsus clarificador. És un fet, darrere 
aquesta llei s'amaga un impost, i és un impost cap als con
sells insulars. Els consells insulars hauran de pagar al Govem 
cada any 38 milions de pessetes entre els tres; i si és possible 
que el Govem de l'Estat obligas al manteniment d'una rega
lía en favor de la Direcció General de Transit, també és cert 
que vostes pretenen muntar una canongia en detriment deIs 
consells insulars i en favor del Govem de la Comunitat Au
tonoma. Pero és que a més les facultats que es reserva el 
Govem respecte d'aquesta competencia són tan menors, 
alguna d'elles arnés totalment fora de lloc, perque és una 
competencia que es reserva el Govem de l'Estat, que no té 
cap sentit parlar d'un cost com el que vos tes parlen. Repre
senten, i a~o és bé aixÍ, Sr. MartÍnez de Dios, una quantitat 
fixa, per tant un impost, una especie de gravamen que els 
consells insulars hauran de pagar si volen tenir aquesta com
petencia, i a~o no té cap sentít. 

Jo crec que vostes no són els més adequats per parlar de 
rigor en els plantejaments, perque jo crec que ha estat trist 
el procés que ha sofert aquesta llei. És una Hei que en el seu 
moment, com a proposta del Govem no arriba a veure la 
Hum mai. Encara no ha quedat gens aclarit si el Govem va 
aprovar o no va aprovar, perque un membre del Govem ens 
ha contestat dient que sí, i un altre dient que no va ser d'a
questa manera; que finalment va ser presentada per quatre 
diputats, entre els quals hi havia membres del Govem, com 
a proposta davant la Comissió Tecnica Interinsular. Va ser 
votada amb un contingut determinat, acceptada dins la Co
missió Tecnica, acceptada pels tres consells insulars, esmena
da per vostes mateixos, i finalment vare m descobrir al cap de 
mig any de tramitació que per sorpresa hi havia elements 
com aquest flux constant que només era constant per a una 
de les illes, i varem haver de córrer per donar la constan~a 
als tres consells insulars. En resum, ha estat digne de figura~' 
al guinness del rocambolesc, del desbaratat, del que té poc 
sentit. 

I a voste, Sr. MartÍnez de Dios. li ha tocat la feina més 
difícil, avui, tot el matÍ. Les coses que no volien defensar 

altres ponents, els que normalment són especialístes i 
portaveus en temes de consells insulars lí han fet defen
sar a voste. És trist, pero és aixÍ. A cadascú li toca la 
seva feina. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MARTÍNEZ I DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Orfi
la, le agradezco ese interés, pero no se preocupe, yo 
puedo asumir muchas tareas, y quiero decirle -porque yo 
no quiero entrar ya en el debate tan manido de todo lo 
que se ha dicho aquí sobre esta propuesta- nada más 
que una cosa, que realmente estaría preocupado si usted 
-si me admite este consejo- como oposición hubiese 
propuesto que ese flujo se aplicase en la mejora de la 
prestación de la inspección técnica de vehículos en 
beneficio de los administrados. Ahí sí que nos hubiese 
puesto usted en un verdadero aprieto, al hacemos una 
propuesta concreta. No lo ha hecho, ha perdido la oca
sión, y por lo tanto puedo navegar por este proceloso 
mar de la transferencia de competencias con bastante 
comodidad. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Acabat el debat, 
passarem a la votació. Deman si es pot fer votació con
junta d'aquestes esmenes. No hi ha inconvenient, ido es 
procedira a votar conjuntament les esmenes 3311, 3312, 
3313, 3323, 3327, 3329. 

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

Tomarem repetir la votació. Senyores i senyors dipu
tats que voten a favor d'aquestes esmenes, es volen posar 
drets per favor? Gracies, poden seure. 

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

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

El resultat ha estat 6 vots a favor, 50 en contra, cap 
abstenció. En conseqüencia, queden rebutjades aquestes 
esmenes. 

luna vegada fets aquests debats, passarem a tomar al 
dictamen. I dir que al tÍtol del dictamen, artícles primer, 
segon, tercer, quart, 5 i 6, a la disposició addicional, a 
les transitories primera, segona, tercera, quarta i cinque
na, a la derogatoria, i a les finals primera, segona i terce
ra, no s'hi mantenen esmenes. En conseqüencia deman 
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si es pot fer votació conjunta. No hi ha inconvenient per fer 
votació conjunta. Passam, ido, a la votació. 

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

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

Senyores i senyors díputats que s'abstenen? 

38 vots a favor, 19 en contra, cap abstenció. Queden 
aprovats. 

Passam a la votacíó conjunta deis annexos primer, segon 
í tercer del dictamen. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

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

33 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queden 
aprovats els annexos primer, segon i tercer del dictamen. 

A l'exposició de motius s'hi manté l'esmena 3293, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, es mena de supressió. Per 
fer la defensa d'aquesta esmena té la paraula el diputat Sr. 
Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Amb l'exposició 
de motius s'acaba avui la tramitació d'aquesta llei d'inspecció 
tecnica de vehicles, i amb aquesta llei es {anca un deis capí
tols més inútils i penosos que el president Cañellas ha sot
mes, amb l'ajuda deis barons insulars, a aquest Parlament, 
amb l'únic objectiu de aparentar, de simular que la qüestió 
insular, que el procés d'ampliació de competencies als con
sells insulars avan~a, que es mou; quan la realitat és una 
altra i ben diferent. L'article 39 de I'Estatut d' Autonomia el 
tenen congelat, més que congelat. Com aquells que congeles 
a baixÍssima temperatura als seus familiars amb malalties 
incurables, esperant descongelar-los algun dia, quan les seves 
malaities tenguin curació possible, vos tes durant deu anys 
han congelat l'article 39 de l'Estatut d' Autonomia. Materies, 
competencies, res d 'aixo hem vist a aquestes lleis que hem 
tramitat, i en particular a aquesta d'inspecció tecnica de 
vehicles . 

És que també esperen que vengui un futur sense apeten
cies insulars de descentralització? Sembla que la historia i els 
valors polítics caminen en sentit ben contrario Amb aquest 
paquet de quatre Beis que avui es completa -la cinquena la 
varem perdre a un revolt del camí, i altres, que també n 'hi 
ha d'aItresd, de competencies del 1982, com les denominaci
ons d'origen, com el diposit legal de llibres, ni tan sois les 

han duites a aquest Parlament-, el Parlament amb aquest 
paquet de quatre lleis ha mostrat el llautó més del ne
cessari. Han deixat la Llei de conseBs insulars quasi fora 
de combato Poden estar contents, mai els havia agradat 
prou. 

No s'han traspassat matenes, sinó serveis alllats, 
sense criterio S'han imposat controls i tuteles generiques 
humiliants per als consells insulars. S'ha prescindit de 
I'anivellació de serveis, s'ha fon;at, s'ha manipulat tosca
ment el repartiment del cost efectiu entre elles, s'ha 
consagrat un finan~ament avar, ronyós, de les compe
tencies; s'han destruH, en fi, més coses de les que s'han 
constrult. 

Amb aquestes lleis, la d'inspecció tecnica de vehic1es 
en particular, s'ha posat en evidencia que el president 
Cañellas no té altre projecte de comunitat, aitre projecte 
polític institucionals per a les Illes Balears que el de 
concentració de poder; i que els anomenats barons insu
lars del Partit Popular participen submisament d'aquest 
projecte potenciador del Govern de Palma, autentic 
Govern central i centralitzador de les Illes Balears, i de 
les seves reserves al model estatutari de descentralització 
real del poder polític dins les Illes Balears. Moltes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que vulguin intervenir en 
torn a favor o en contra? Pel Grup PP-UM el Sr. Mar
tÍnez de Dios té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ I DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Bien, 
utilizando una estrategia inscrita en una táctica ya cono
cida, ha aprovechado una enmienda, la última, la refe
rente a la exposición de motivos, para tratar de cuestio
nes diversas, pero no para exponernos la alternativa, 
puesto que su enmienda era de supresión de la exposi
ción de motivos. Sigue inscrita en lo que hemos señala
do antes como postura negativa, no da otro texto alter
nativo; es contradictoria, porque obliga a que continúe 
en vigor el texto del Consell General Interinsular sobre 
el ejercicio por delegación de esta competencia; y si he 
salido a la tribuna es simplemente para decir una cosa, 
Sr. Triay: que usted ha aprovechado esta ocasión para, 
de una manera no precisamente muy elegante, afianzar 
su liderazgo. Pues esto hay que decirlo, y se dice desde 
aquÍ. 

Nosotros servimos al Gobierno, al que damos apoyo 
con plena fidelidad, pero no con servilismo; con lealtad 
y no con oportunismo. Por lo tanto, cada vez que uste
des aprovechen estas ocasiones para tratar de descalificar 
al jefe o presidente de nuestro grupo -que ahora lo es 
usted del suyo- nosotros saldremos aquí para responder
le con toda la contundencia del mundo. No se preocupe, 
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que no va a tener la callada por respuesta. El camino no le 
va a ser fácil; ya veremos si el liderazgo lo consigue tan 
fácilmente. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Vol replicar, Sr. Triay? 
Té la paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies. Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Martínez de Dios, jo no he desqualificat ningú; jo he fet una 
valoració política del projecte institucional de les Illes BaiE'
ars del president Cañellas, que consider centralitzador, que 
consider potenciador del Govern de Palma, i no de la descen
tralització a les Illes. Duim deu anys d'Estatut d'Autonomia 
i deu any de president Cañellas, i en materia de descentralit
zació deu anys de miseria: només una competencia real, 
l'urbanisme, i a proposta deis socialistes, i després de molts 
d'anys de rebutjar altres propostes que els hem feto I aquestes 
quatre que avui acaben amb la d'inspecció tecnica de vehi
eles, fum, pura simulació, pura aparen~a. No hi ha contingut 
ni afegeixen res nou. I introdueixen -la qual cosa és encara 
molt més negativa- elements d'humiliació, de submissió deIs 
consells insulars al Govern de la Comunitat. Moltes gn'icies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol fer >.'') de la contrareplica, Sr. 
Martínez de Dios? Té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sí, Sr. Presidente, gracias. Señores diputados. Sr. Triay, 
yo creo que las palabras quedan reflejadas, que hablar de 
esfuerzo inútil, de congelación del artículo 39 del Estatuto 
de Autonomía, de la referencia que se hizo al presidente del 
Gobierno en relación con este ejercicio como una especie de 
actitud negativa a cualquier tipo de transferencias, pues son 
descalificaciones, y yo no he hecho nada más que ponerlo de 
manifiesto. Por otra parte quiero señalar que el camino se 
irá andando, que hasta ahora reconozco que estas competen
cias son limitadas, son de gestión. Pero ya llegarán otros 
momentos. Y además a ustedes les cabe, como ya señalé en 
otra ocasión, la posibilidad de tomar iniciativas; inícienlas, 
ustedes que son tan trabajadores, que son tan dinámicos, que 
son tan emprendedores. Sorpréndannos con su imaginación. 
Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Passarem a la votació de 
l'esmena 3293, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, ·qe 
supressió de l'exposició de motius. \ 

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

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

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

19 vots a favor, 31 en contra, 7 abstencions. Queda 
rebutjada l'esmena 3293. 

Passam a la votació de 1 'exposició de motius. 

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? 

33 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada l'exposició de motius. 

I passarem ara a la votació en compliment de l'article 
24.6 de l'Estatut d'Autonomia. Comen~arem en primer 
lloc pels diputats de 1 'illa de Mallorca. 

Senyores i senyors diputats de l'illa de Mallorca que 
voten a favor, es volen posar drets, per favor? Gracies 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats de l'illa de Mallorca que 
voten en contra, es volen posar drets, per favor? Graci
es, poden seure. 

Senyores i senyors diputats de l'illa de Mallorca que 
s'abstenen? No n'hi ha. 

18 vots a favor, 13 en contra, cap abstenció. 

Passam als diputats de l'illa de Menorca. 

Senyores i senyors diputats de l'illa de Menorca que 
voten a favor, es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats de I'illa de Menorca que 
voten en contra, es volen posar drets, per favor? Graci
es, poden seure. 

No hi ha abstencions. 

El resultat ha estat 7 vots a favor, 6 en contra. 

Passarem a la votació deis diputats de les illes d'Ei
vissa i Formentera. 

Senyores i senyors diputats d 'Eivissa i Formentera 
que voten a favor, es volen posar drets, per favor? Gra
cies, poden seure. 
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Senyores i senyors diputats d'Eivissa i Formentera que 
votel) en contra, es volen posar drets, per favor? Gnlcies, 
poden seure. 

No hi ha abstencions. 

8 vots a favor, 5 en contra. 

En conseqüencia entenc que amb aquesta votació s'ha 
assolit la majoria qualificada que requereix l'artic1e 24.6 de 
l'Estatut d'Autonomia, i en conseqüencia queda aprovada la 
Llei d'atribució de competencies als consells insulars en· 
materia d'ínspecció tecruca de vehic1es. 

(Comintw) 

Im p Pa,lamenl de les IlIes Balears. Palmil 
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