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EL SR. PRESIDENT: 

Sres, i Srs. Diputats. Bon¡:s tardes a tots . Comen<;am la 
sessió. Comen<;am per les pre·guntes . 

I.l) Pregunta RCE núm. 421/95, presentada per I'Hble, 
Sr. Diputat Pere Palau i Torres, del Grup Parlamentari PP
UM, relativa a situació de l' Agencia Europa. 

La primera és la 421 , del diputat Sr. Palau j Torres, que 
no hi és i, en conseqüencia decau. 

1.2) Pregunta RCE núm. 648/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat LluÍs Coll i Alles , del Crup Parla
mentari PP-UM, r elativa a ajuts a les federacions es
portives de Balears l'an y 1994. 

Passam a la segona pregunta, que és la 648, del dipu
tat Sr. Coll j AI·les , del Grup PP-UM, relativa a ajuts a 
les federacions esportives de Balears I'any 94. Té la 
paraula el Sr. Col!. 

EL SR. COLL J AL'LES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. De tots 
és sabut que les federacions esportives de les Balears 
reben ajuts a la Conselleria, pero, a més d'aixo, i per 
aixo va dirigida aquesta pregunta, saber quins ajuts i per 



" 

[ 

I 

• 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 146/7 de mare; del 1995 6059 

quíns conceptes han percebut les f~deracions esportives ~~ 
Balears, I 'any 1994, de la Consellena de Cultura, EducaclO 

i Esports. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Coll, en 
total són 106.902.511 pessetes. i estan distribui'des d'una 
manera molt breu. Com a campionats de Balears, 27.621.000 
pessetes. Desplae;aments: 37.3R6.000. Manteniment feeleraci
ons: 5.000.000. Grans esdeveniments: 9.825.000. Esport en 
I 'eelat escolar: 14.861.730. Cen tre de perfeeeionamen t teen ic: 
9.728.531. Finalment. pmgrallles ele prollloció i CUl'SOS ele 
monitors: 2.480.250 pessete~ . Tot aix<l h un total. com li he 
dit abans, de 106.902.511 pcssete~ . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. Vol tornar a fer liS ele la paraul<l 
el Sr. Coll? No. 

1.3) Pregunta RGE núm. 654/95, presentada per I'Hble . 
Sr. Diputat Andreu Mesquida j Galmés. del Grup Parla
mentari PP-UM. relativa a campanyes d'inspecció. 

Passam a la tercera pregunta. que és la 654. elel eliput<lt 
Sr. Mesquida i Galmés. elel Grup PP-Uivl. relativa a campa
nyes d'inspecció. Té la paralll;¡ el Sr. G:l1lllés. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. Presielellt. Sres. i Srs. Diputats. Sr. COllseller, ens 
podria informar sobre quines campanyes cI'inspecció del 
mercat té previstes la Direcció General ele Consumo c1epe
nent ele la Conselleria de Sanitat. per dUl' a terme durant 
rany 1995. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquiela. Té la paraula el Conseller Sr. 
Cabrer. 

EL SR. CONSELLER D E SANITAT J SEGURETAT 
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Mesquida, 
hi ha dos grans grups de campanyes, unes que estan d 'acord 
amb campanyes nacionals, i coordinades, que es refereixen, 
fonamentalment -li anunciaré el títol de la campanya trans
parencia bancaria i telefons d'ús público 

Quant a productes alimentaris , són campanyes purament 
autonomiques, begudes alcoholiques és una d'aquestes. du
rant juny i juliol; fruits secs i CHIS. ametlles, figues. pistatxos . 

etc. durant abril; conserves vegetals destinades a hotele
ria, que sera durant maig, juny i juliol; productes car
nics, carns fredes i embotits, fonamentalment, que sera 
per mare; i abril. 

Altres ja no alimentaries. meta lis preciosos, etiquetat 
informatiu de productes industrials i petit aparell elec
tric d 'ús domestico També assistencia tecnica, informa
ció en serveis que es presten a turistes, informació de 
serveis telefonics. 

Finalment, controls analítics alimentaris en el mer
cat, durant el 1995, inspecció i control de productes i 
serveis de tipus general posats al servei deis consumidors 
i usuaris. Aquest és el conjullt ele campanyes, ja li elic 
que la majoria són autonomiques. i c1ues o tres conjunta
Illent amb el Govern Centril[. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grikies, Sr. Cabrer o Vol tomar a fer liS ele la paraula 
el Sr. Mesquicl a'l No . 

1.4) Pregunta RGE núm. 667/95, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Carlota Alberola i Martínez, del 
Grup Parlamentari PP-UM. relatiya a programa de 
protecció de menors (tutelats) . 

Passal1l a la quarta pregunta , que és la 667. de la Sra. 
Carlota Alberola i Martínez. del Grup PP-UM, relativa 
a programa de protecció de Illenors. Té la paraula la 
Sra. Alberola. 

LA SRA. ALBEROLA l IVIARTÍNEZ: 

Gracies. Sr. Preside nl. Sres. i Srs. Diputats. Ens 
podria dir algun membre del Govern -ja que veig que la 
Sra. Consellera de Governació no es troba en aquesta 
Cambra- quin ha est<1t el nombre de menors tutelats 
durant I'any 1994? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Alberola. Té la paraul<l la Sra. Estaras. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA D E L GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies , Sr. President. El nombre total de menors 
tutelats en el departament de Palma, durant l'any 94, va 
ser de 68 i, alllarg de I'any, en virtut del treball realitzat 
amb els menors i les seves famílies, ha estat possible el 
tancament de 28 expedients, que es varen superar els 
motius que havien donat 1I0c a aquesta intervenció. 

En relació a la situació actual de la resta d'expedi
ents, a mode general. indic<lr que un 65% deis menors 
estan internats a un centre de protecció i un altre 35% 
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va passar a acolliment familiar en família ( ... ) o substituta. 
Moltes gd.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.5) Pregunta RGE núm. 676/95, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Josep MarU Prats, del Crup Parlamentari PP
UM, relativa a instaHacions d'energia solar (termica). 

Passam a la cinquena pregunta , que és la 676, del diputell 
Sr. Josep Marí i Prats, del Grup PP-UM, relativa a ins
tal'lacions d 'energia solar. Té la paraula el Sr. Marí Prats. 

EL SR. MARÍ I PRATS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller 
c1'lnelústria, em podria dir quants instal ' lacions cl"electricitat 
termica s'han subvencionat a les llIes cI'Eivissa i Forlllentera . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Té la paraula el Co nseller Sr. Triay i 
Hu 111 be I't. 

EL SR. CONSELLER DE COMER~ 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i HUlllbert): 

Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, a Formentera cap ni 
una. A Eivissa, en els municipis ele Sant Josep, Santa Eulalia 
i Eivissa, concretament 6, a les quals s'ha donat una aportaci 
Ó, per part elel Govern Balear, ele 7.290.000 pessetes. Són 6 
instal ·lacions. Per part elel Ministeri d'Indústria s'han donat 
18 Illilions. 

Aixo ha comportat una inversió total. en instal·lacions 
solars, eI'aproximadalllent, 66 milions de pessetes per parto 
practicament. d'empreses dedicades al sector serveis, aparta
ments, i instal'lacions hoteleres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. 
Marí? No . 

1.6) Pregunta RGE núm. 1008/95, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Francesc Obrador i Moratinos, del Crup Parla
mentari SOCIALISTA, relatiya a tardan¡;a a remetre el 
BOCAIB a Correus. 

Passam a la sí sena pregunta, que és la 1008, del diputat 
Sr. Obrador i Moratinos, del Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, relativa a tardan¡;a en remetre el BOCAlB a correus. Té 
la paraula el Sr. -Dbrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORA TINOS: 

Sr. President. Suposam que el Govern és conscient 
del greu perjudíci que causa a molts ciutadans la tardan
¡;a en rebre el BOCAIB de cara a terminis . Moltes vega
des es reb el BOCAIB quan ja han passat els quinze dies 
preceptius per a qualsevol reclamació o minvat per 
sol'licituds de subvencions. Per tant, la pregunta és: amb 
quina tardan¡;a remet el Govern de la Comunitat el 
BOCAIB al servei de correus? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Per favor, deman qui interven
d ra e1eJ Govern en la contestació e1'aquesta pregunta . Té 
la pal-aul a la Vicepresidenta. Sra. Estaras, 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies. Sr. Presielent. Disc ul11i. E l BOCAIB, una 
vegaela s'ha impres, s'enviJ a I'empresa que I'ha de 
distribuir . que és NOII I/CIl/. i aquesta ho envia immedia
tament a Correus. Moltes gracies . 

EL SR. PR"ESIDENT: 

Gracies. Sra. Estaras. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Obrador') 

EL SR. OBRADOR I MORATINOS: 

Sí. Sr . President. Jo només voldria dir al Govern que 
crea una greu indefensió i, a Illés, sembla, pel que ha dit 
la Vicepresidenta. volguda. Perque jo li e1iria, per exem
pIe , que un butlletÍ ele e1ia 7 ele febrer -i només em 
centraré en el mes de febrer- es va rebre dia 23 de fe
brer, practicament quan ja havien passat els terminis per 
fer segons quins recursos que el propi butlletí duia. 1 
vull ressenyar que J'empresa timbra aquest butlletí dia 
13 de febrer , és a dir. exactamenl 6 elies elesprés de la 
elata ele publicació e1el butlletí. 

El butlletí de día 4 ele febrer va ser timbrat per 
aquesta empresa dia 10 de febrer, cosa que vol dir que 
havien ¡xlssat 6 dies elesprés de la elata' del butlletí. Aixo 
sense saber quan es lIiure en el servei de correus. 

El de dia 11 de febrer va timbrat per aquesta empre
sa Nou Ven! S.A. dia 17 de febrer, 6 díes després de 
l'edició del butlletí. El butlletí de dia 14 de febrer es 
timbra, per part d 'aquesta empresa, dia 20 de febrer, per 
tant, 6 dies després de la data del butlletí. El día de 9 
de febrer es timbra dia 15 de febrer, sis dies després de 
la data del butlletí. I el de dia 2 de febrer es timbra día 
7 de febrer. Aixo sen se comptar els dies que, després, es 
torbin, perque, si per anar des del butlletí a l'empresa 
que els timbra, es torba 7 dies , tal vegada es torben 7 
clies més a lIiurar- lo a Correus. cosa que , realment. 
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provoca indefensió als ciutadans, indefensió greu per part del 
Govern. Entenem que aixo s'ha de corregir o, almanco, s'ha 
de canviar d 'empresa si aquesta es torba 7 dies, simplement, 
per passar la maquina de timbrar damunt els butlletins. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Té la paraula la Sra. Estaras. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA D E L GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. Evidentment, hi deu haver algull 
cas puntual, com els que ha mencionat el Sr. Obrador, de 
diversos fascicl es, perque les maqUilleS s'h an avariat. pe ro sí 
que és veritat qu e el mateix cl ia qu e s ul"t publicat e l BO
CAIB, en term es genera ls. fe im 1;1 tram es;) ;1 N OII l/cm i 
aquesta empresa , posteriormenl. els en via a Correus . rvt o ltes 
gracies. 

EL. SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras . 

1.7) Pregunta RGE núm. 829/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joan Manel Masca¡'ó i P011S, ilel Crup Parla
mentari SOCIALISTA, reJati"a a dotar els molls adossats al 
futur die exterior de Ciutadella. 

Passal11 a la setena pregunta. que és I::l 829, elel Sr. Joan 
Manel Mascaró i Pons. del G rup Parlam e ntari SOCIALISTA. 
relativa a si es pensa elotar el e 1110115 aelossats el futur dic 
exterior del Port de Ciutade lb. Té la pa raula el Sr. Mascaró. 

EL. SR. MASCARÓ 1 PONS 

Gracies, Sr. President. Sr. Consell e r eI 'Obres Públiques, 
la setmana passada li vaig de l11anar quin era el cost el e l dic 
exterior del pon de Ciutade lla, i elll va contestar que, una 
volta dipositael es les escombraries proceclents ele Cala En 
Busquets. el dic costaria 1.291 l11iliol1s. Va ig el1tendre que el 
cost soIs era per acabar el dic, sense molls adossats . L.a pre
gunta és la següent: pensa el Govern el e la COl11unitat Autó
noma elotar de molls adossats el futur dic exterior del port ele 
Ciutadella? Gracies. 

E L. SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mascaró. Té la paraula el Conseller Sr. Reus. 

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

Sr. President, Sr. Diputat, va entendre bé. Aquest cost es 
refereix, exclusivament, a I'execució del dic d'abric. la en 
carta de 7 de setembre de I'any 94, la Conselleria d'Obres 
Públiques va adquirir el c~mpromís inicial de fer l'enllesti
ment d 'uns cent metres de moll lineal a efectes de donar una 
solució de transpon al port ele Ciutaclella. El nostre C0111pro-

I11ÍS inicial esta en bastir per complet el dic d 'abric 
comen~ant amb una fase de cent metres. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MASCARÓ l PONS: 

Gracies. Sr. President. Bé. voldríem saber fins on 
arriba aquesta voluntat del Govern , donat que el com
promís que havia adquirit era eI ' invertir fins a un ma
xill1 de 600 ll1ilions. VolelrÍem saber quin cost tendrien 
aquests molls adossats i fins 011 arribaria el compromís 
económic del Go vern . Gracies. 

E L SR. PRESID E NT: 

Gracies. Sr. Mascaró. Té la paraula el SI". Reus. 

EL SR. CONS E LLER D 'OBR ES PUBLIQU ES 
ORDENAC¡Ó D E L TERRITORI (Bartom eu Reus 
Beltran): 

Sí. els 600 milions de pessetes, Sr. Diputat , estan 
cOllsiderats com a subvenció, a efectes d 'interrtar incenti
var que algun ell1presari privat agafi la gestió, la gestió 
no. I'execució del dic d'abric. Acte seguit, intentarem 
trobar solucions. COIn puguin ser concessions administra
ti ves, per enllestir I'obra cJ'abastirnent elel port. port 
comercial o semi-comercial. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. SI". Conseller. 

1.8) Pregunta RCE núm. 832/95, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Bareeló i Martí, del 
Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si s'ha 
executat I'expedient de desallotjament de les coves pre
historiques de Cales Coves. 

Passam a la vui,tena pregunta, que és la 832, de la 
eliputada Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si s'ha executat 
I 'expedient de desallotjament de les coves prehistoriques 
ele Cales Coves. Té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ : 

Gracie~, Sr. President. SoIs és demanar al Conseller 
de Cultura si la Conselleria de Cultura, Educació i Es
ports ha executat I'expedient de desallotjament de les 
coves prehistóriques de Cales Coves en el terme munici
pal d' Alaior. G dcies 

EL SR. PRESIDENT: 
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Grades, Sra. Barceló. Té la paraula el Conseller Sr. Rot
ger. 

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

Gnl.cies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Si, efectiva
ment, la Conselleria ha executat tot I 'expedient corresponent 
a Cales Coves, i ti asseguro que ha estat complex i lIarg -com 
voste sap, segurament- per tal de donar compliment als 
procediments ordinaris, la lIei de procediment administratiu , 
la llei 16 i , a més, la difícil localització de les persones, deIs 
propietaris i de les persones. Gracies a I'ajuntament d'Alaior 
s'ha arribat a tots els afectats, a gran part deIs afectats, i se'ls 
ha donat un termini de desallotjament que s'ha interromput 
amb un contenciós-administratiu. S'ha donat orclre, a més. 
es va donar , a la Delegació del Govern. perque clesallotjas. 
també , en un primer termini, tota aquest~ gent. pero la 
Delegació del Govern ha posat una serie de conclicions -cree 
que algunes raonables-, de tall11anera que aixo ha donat peu 
a fer una comissió conjunta. que esta integrada per dos rc 
presentants de la Delegació del Govern. dos representants elel 
Consell Insular de Menorca. dos representants ele I'ajunt<l 
ment d'Alaior. i elos representants de la Conselleria de Cultu
ra. Han tengut ja una reunió. i dia 9 tenen la següent. per
que, una vegada resolt el contenciós-administratiu. es pugui 
proeedir. clefinitivament. al desallotjament de Cales Coves. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies. Sr. Consellel'. Té la paraula la Sra . Barceló . 

LA SRA BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies. Sr. President. El desallotjal11ent ele Cales Coves. 
per tanto no esta realitzat, i jo cree que avui. la res posta elel 
Conseller de Cultura. és evidentment. molt l11és completa i 
certa que les declaracions que va fer, en aquest plenari , el ia 
8 de febrer de 1995, quan va tenir la pretensió, en nom ele 1,1 
seva eficiencia personal. que les q üestions esta ven total men t 
resol tes. Va assenyalar que tot estava aclarit. De feto i encara 
que les qüestions són més complicades, la seva eficiencia 
personal queda mal demostrada amb els resultats, que són el 
fet que les coves prehistoriques de Cales Coves encara conti
nuen ocupades. Per tant, la seva pretensió d'eficiencia, que 
va dir aquí fa un parell de setmanes, vertaderament crec que 
no és, en absolut, justificada. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Conseller? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Bareeló, 
no ho sé. l'eficacia la jutjaran altres, pero sí que li puc dir 
que I'execució ele l'expedient ha estat impecable, que. des elel 

punt de vista administratiu s'ha arribat al final -em 
sembla que aixo no s'havia fet mai. Nosaltres varem 
iniciar I 'expedient i s'han acomplit totes les fases legals. 
Pero, en definitiva, es tracta de fer el desallotjament 
d 'una manera constructiva. 1 voste que viu alla, i que 
coneix Menorca, supos que ho compren perfectament. 
Gracies. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller . 

1.9) Pregunta RGE núm. 993/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Par
lamentari MIXT, relativa a informació al consell insu
lar pitiús sobre les directrius del Pla hidrologic. 

Passam a la novena pregunta. que és la 993. del 
diputat Sr. Vidal i Juan, e1el Grup Parlamentari MIXT, 
rel8tiva a inforll1ació ,11 Consell Insular pitiús sobre les 
c1irectives e1el pla hidrologic. Té la paraula el SJ'. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN : 

Gracies. Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
U na setmana més demanam sobre temes d 'aigua al 
Conseller d 'Obres Públiques i Orelenació del Territori, 
i. en aquesta ocasió. el que ens interessa és saber si la 
Conselleria eI'Obres Públiques i Ordenació del Territori, 
elirectament, o a través ele la Junta d'Aigües, ha fet cap 
mena ele consulta o ha recaptat informació elel Consell 
Insular de les Pitiüses per les elirectrius d'elaboració elel 
pla hidrologic de Balears, previament a I'exposició pú
blic d'aquestes . Moltes grilcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gr:kies, Sr. Vicia!. Té la paraula el Conseller Sr. 
Reus. 

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

Sr. President. Sr. Diputat. Dins el procediment apli
cable a la tramitació el'unes directrius inicials. hem d'a
plicar. exclusivament, regulació estatal en la materia. No 
par/am d'un pla director que provengui de la nostra Ilei 
d 'ordenació del territori, estam parlant de Ilei d 'aigües, 
reglament d'aigües i, en aquest sentit, no hi hagut una 
fase previa d'informació a Consells Insulars. No sé si 
aixo és bo o és dolent. Hi ha hagut una fase d'informa
ció pública oberta i li puc manifestar que, en aquest 
moment, per petició directa del President del ConselI 
Insular d'Eivissa, hem ampliat, conjuntament, I'Estat i 
el Govern Balear, que som co-partenaires en aquest 
tema. hem ampliat un mes més la fase d'informació 
pública d'al·legacions. 
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: ,.. Per altra banda, ja he manifestat que, en aquest moment, 
tenim una base de dades més amplia, que pot significar una 
trobada intensa entre Govern Balear i Consells Insulars, per 
trobar, tal vegada, algun punt d 'equilibri en qüestions que ja 
s'han posat de manifest. Gracies. 

...... EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller. Bé, jo ti he fet la 
pregunta amb tota intenció, o sigui, per passiva, sobre una 
afirmació que es va fer a la premsa. i supos que no ha estat 

~. desmentida, i va ser així, dient i queixant-se que no s'havia .. . 
Jo li del11an a voste si ha recaptat informació. pero aixo ve 
donat perque es va afirmar que vostes no havien facilitat cap 
inforl11aeió. No sé si m'explic bé. 

Aleshores, jo pensava, per al10 elel 1110n\ i Mahoma. que 
si Mahoma no va al mon1. el 1ll0l1t no va :\ Mahoma, o al 
revés, i, per tant, que no fos Illoti\at perque vos tes hagues
sin clemanat informació i per aixo no l'hilVien clonada. Mol
tes graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Vida!. Vol torn:n afer ús ele la paraula el Sr. 
Reus: Té la paraula. 

EL SR, CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES l ORDE
NACIÓ DEL T ERRITORI (Banollleu Reu s i Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat. e l Gove rn Balea r i el Govern 
Central no han demanat inform:lció. No I 'ham demanada 
pero, en aq uest moment , han despertatja un a ateneió impor 
tant en I'opinió pública, que es manifesta en al'legacions 
importan tíssimes. 

Per altra banda, COIll li dic. e l Preside nt elel Consell Insu
lar d'Eivissa ha demanat un termini eI ' un mes, que s'ha do
nat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.10) Pregunta RGE núm. 682/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Carles Cañellas i Fons, del Grup Parlamentari 
PP-UM, relativa a desenvolupament de l'objectiu 2. 

Passam a la desena pregunta, que és la 682, del eliputat 
Sr. CarIes Cañellas i Fons, del Grup PP-UM, relativa a des
envolupament de l'objectiu 2. Té la paraula el Sr. Cañellas. 

EL SR. CAÑELLAS I FONS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, donada la bona 
acollida que ha tengut I'aprovació de l'objectiu 2 a la 
comarca del Raiguer , li voldríem fer la següent pregun
ta: quines previsions fa servir el Govern Balear sobre les 
accions que desenvolupen l'objectiu 2 a la dita comarca 
del Raiguer? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cailellas. Té la paraula el Conseller Sr. 
Matas. 

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

Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. L'estrate
gia que es va seguir per c1issenyar quins eren, precisa
ment. els resultats de les accions a desenvolupar, va ser 
realitzar, en el seu momen!. un analisi de la situació 
economica de la comarca, i elesprés elesenvolupar tota 
una serie cI'eixos cI'actuació concrets. L'objectiu princi
pal, sense cap dubte, era aconseguir que, arrel d'aquest 
finan<;ament de fans europeu, es pogués_ aconseguir 
recuperar el que és el fet capdavanter ere la comarca en 
programes de desenvolupament industrial a les IlIes, 

Els eixos basics eren, en definitiva, aprofitar el des
envolupament endogen ele la comarca, crear les infraes
tructures tecnologiques per poder innovar en les empre
ses, i promoure la competitivitat i la internacionalització 
d 'aq uestes empreses. 

Les mesures que s'han desenvolupat són mesures 
eI'ajucla a I'activitat economica. als voltants del 60% ele 
tot el programa, que ja estan Ilan~ades en la seva totali
tal. En segon lloc. mesures cl'innovació i noves tecnolo
gies dins un programa operatiu eI ' un edifici multi-ús, i 
després. els programes In Raigllcr i Ex Raigllcr, un pro
grama III Raiguer d'auelitories, consultaries especialitza
des per a un total ele 100 empreses del Raiguer, i un 
programa cI'exportació elins el mercat amerid, cI'intro
ducció de la forma de poder exportar aquests productes. 

Tot aixo amb una inversió pública total de 17,6 mili
ons d 'ecus, en tres anys, 50% aportat per la Unió Euro
pea i 50% aportat per la Comunitat Autonoma de les 
IIles Balears . Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Vol tornar afer ÚS de la paraula 
el Sr. Cañellas? Té la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 

Graeies, Sr. President. SoIs per agrair la informació 
del Sr. Co nseller i clesitjar que aquestes mesures que ens 

'. 
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ha estat explicant facin real aquesta gran acollida que, de 
moment , ha tengut I 'objectiu 2 en el Raiguer . Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. 

11.1) InterpeHació RGE núm. 786/95, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política deIs 
consells insulars. 

Passal1l al segon punt, que correspon a la interpel'lació 
786, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. relati
va a política deis Co nsells Insulars. Té la paraula, pel grup 
interpel'lant, el diputat Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President. Sres. i SI'S. Diputats, Els Conse ll s Insu lars 
tenen avui transferides. per Ilei d'aquest Parlament, compe
t(:;ncies en materia cl'urbanisme i habitabilitat. eles ele rany 
90, competencies conseqüencia de elenets ele elelegació del 
Co nsell General Interinsular, convertits en lleis el'aquest 
Parlament -encara que millorades en alguns casos- en mate
ria ele regim loca l, cl'oficines eI'informació turística, el'ins
peceió tecniea de vehicles i ele serveis soeials, elel mes cié 
desem bre del 93. 1 eles e1el mes de elesembre del 94, esta 
aprovada la llei, en vigor , ele transferenci a en materia ele 
cultura, patrimoni historic i esports. 

Aixo, aquest llistat, que pot semblar important, vist així. 
ele competencies transferides suposa, per a rany 95. exaeta
ment, el 2,6% del pressupost ele la Comunitat Autonoma, o 
sigui, del pressupost de les eompetencies autonomiques, de 
les competencies estatutaries exereides des de les institueions 
de les IlIes Balears, els Consells Insulars, eolumnes basiques 
de l'autonomia, segons el ll enguatge tradicional. pe<;a basica 
del pacte estatutari del 1983, administren ja, en aquest mo
ment, als 12 anys, el 2,6%, i el Govern de la Comunitat 
Autonoma ja només administra el 97,4% del pressupost. 

Fins aquí hem arribat, aixo és el resultat de la gestió deis 
governs de Gabriel Cañellas. del Partit Popular. deis conser
vadors, deis mateixos que, a rany 82 i a I'any 83 es manifes
taven en contra de l'Estatut d'Autonomia perque era un 
estatut centralitzador i desconfiat respecte del fet insul ar , 
perque defensaven, i no trobaven a l'Estatut, un govern 
interinsular amb funcions merament coordinadores i residu
als, perque hi havia poca presencia deis Consells Insulars a 
rEstatut d'Autonomia. 

Pero, Sres. i Srs, Diputats, no pensin que només venc a 
recordar que fa 12 anys els conservadors no varen votar 
[,Estatut d'Autonomia per insuficientment insularista, i per
que no incorporava una representació paritaria. No. Amb 
aquesta interpel'lació, pretenc que es debati aquÍ, en el Par
lament, i que s'analitzi, quin ha estat el creixement interior 
de la nostra Comunitat. La nostra autonomia, internament, 
és forta. és equilibrada. té una estructura ossia ben desenvo-

lupada, esta ben musculada? No. Ha engreixat, pero no 
ha crescut. Pateix obesitat, pero els seus membres, els 
Consells lnsulars, ens estan quedant raquítics. 

El Govern, a mesura que la Comunitat ha anat re
bent competencies, ha estudiat, ha preparat la conveni
encia de la seva descentralització a les Illes? No. 1 és 
que els pensaments secrets deis actuals governants, sobre 
l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, són obvis, i quasi 
diria que són transparents, L'actual ocupant del Conso
lat de Mar, a I'article 39 de l'Estatut el'Autonomia, 
aquell famós de .. , "els Consells Insulars podran assumir 
la funció executiva i la gestió de les següents materi
es .. ,", el troba massa insularista, L'article 39 vade relro 
Salanas, 

Ho deia explícitament la Vicepresidenta elel Govern, 
la Sra. Estaras: la distribució de poelers entre Govern i 
Consells no s'ha e1'inclinar mai en favor d'aquests i en 
eletriment ele l'executiu regional. 1 eleia també: seria 
insostenible que les funciolls ele les institucions autono
mique~ fossin vulnerades per una interpretació hijJer
insularista. 

L'executiu regional , vulnerat, en perill pels excessos 
hiper-insularistes: Quina fantasia, Sres. i Srs. Diputats! 
quan després de 12 anys, som ja al 2,6% del pressupost 
de la Comunitat descentralitzat als Consells Insulars. 

EIs que fins ara han governat la Comunitat mai no 
han considerat que les competencies rebudes o per rebre 
puguin tenir en el Govern una simple estació de pas, Al 
revés, han cregut que el Consolat de Mar, que les Con
selleries són estació terminal, final de línia, un hi entra
ra.s pero no en sortiras, o, si ho prefereixen , Sama Rila, 
Santa Rila. lo que se da no se quita, No és estrany, per 
tant. que aquesta actitud hagi produi't frustració als 
dirigents insulars del Partit Popular. agafats entre l'espa
sa de les seves propies dedaracions a favor d'uns Con
sells Insulars importants, i la paret el 'un Govern avar, 
que pass a el temps comptant les competencies que té i 
les que pot arribar a tenir algun dia. 

Perqu e, Sres. i Srs. Diputats, contÍnuament se'ns 
demanen grans acords per lluitar a l'exterior, per partici
par en croades coritr'a els infielels que governen des de 
Madrid , en continues crides que, fins i tot, fan tremolar 
els arcangels de la cort celestial, crides per aixecar la 
su posada colonia eI'ultramar, contra la su posada metro
polis espoliadora. Pero, Sres. i Srs. Diputats, vostes 
saben que, qualque vegada, hagin cercat, ens hagin de
manat aquest acord, aquest gran acord per impulsar tots 
junts aquest creixement intern, aquesta musculatura 
necessaria de les nostres institucions abandonades, per 
potenciar, d 'una vegada per totes, els Consells Insulars? 
No, des de l'acord que va donar lloc a la llei de ConseIls 
Insulars, any 1989, mai més no hi ha hagut cap conversa 
per d Uf' endavant un programa institucional d 'aguest 
tipus, 
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Durant aquests anys, les contradiccions del Partit Popular 
han estat clamoroses, pero tampoc aixo, avui, no importa 
massa . El que importa, el que interessa és el pobríssim re
sultat, el poquíssim contingut polític transferit als Consells 
Insulars durant 3 legislatures, aquest miserrim 2,6%, en el 
qual participen deis pressuposts de la Comunitat Autonoma. 

El Govern, el Partit Popular , el Grup Parlamentari Partit 
popular, va elaborar UI1 calendari, calendari-programa, que 
era curt, era tímid, era pobre per una tercera legislatura ja 
de I'autonomia, pero que ni tan sois s' ha acomplit. 1 és que 
no tenen, no han tengllt, no tenen un disseny institucional, 
un projecte i, a falta de projecte, un calendari tan pobre, s'ha 
incomplit, perque tanmateix, per que havien ele córrer si no 
sabien on anar? 

L'octubre del 91. el President ele la COlllunitat es compro
metia que la competencia e1·agricultma. ramaelel'ia i pesca, 
entraria en vigor per als Conse ll s InSlIlars durant la present 
legislatura. Va clonar la se va pal <lUl il. On és la competencia 
e1'agricultura, ramaderia i pese:l') 

L'octubre e1el 92, el Partit Popular \'a fer públic UI1 calell
dari d'acorel amb el qual. clia I ele gener e1el 94, la competen
cia eI'agricultura, ralllaeleria i pescil ~eria als Consells Insul~H5 

i que-, a l ilarg e1el 94. es prc:pararia t01il la e10cumentació per 
a la transferencia e1'indústria i comere;. Va ser aprovada per 
unanimitat pel Partit Popular. On es el comp liment eI'aquest 
programa? Que passa, c1oncs, amb la competencia d 'agricul
tura, ramaderia i pesca') Per que no és un fet ja') Jo els ho 
e1iré. Perque e l maneig elels fons i de is programes europeus 
dóna poder, la gestió deis quals no es vol deixar, perque es 
fa molt clientelisme amb <lquests l'eC lIrsos importants que es 
manegen des de la Conselleri a el 'Agricultura, Ramaeleri a i 
Pesca, i no es vol abandonar aquesta forma ele fer política. 

Per altra part, quan reben. e l Govel'll, i el Presielent, críti 
qlles sobre la lentituel , la pan'llisi. en Ilarga temporada . del 
procés descentralitzaclor, sempre apareix la veu del Presi
dent, o d'altres responsables e1e l Govern, o del Partit Popu
lar, que cu l pen la Com issió Tecn ica In lerinsular el 'aq uests 
retareis, d'aquesta paralisi. I així ja es renten les mans, públi
cament. No en saben res, ele la Comiss ió Tecnica Interinsu 
lar. No és cosa seva. Pero, Sres. i Srs. Diputats, qui són 
aquests de la Comissió Tecnica Interinsular? Qui són aquests 
ineficients, negligents i enemics elels Consells Insulars que 
paralitzen els procés de transferencies? S'ha de deixar ciar 
que la Comissió Tecnica Interinsula r és el Govern, és el 
Partit Popular, són qui tenen la majoria, hi tenen, íntegra
ment, monocolor a la Mesa de la Comissió Tecnica Interin
sular, hi tenen la presidencia i, a més, directament vinculada 
a la Sra. Vicepresidenta del Govern Balear. Per tant, són qui 
paralitzen o acceleren al seu gust les iniciatives que s'hi pre
senten. La Comissió Tecnica Interinsular, Sres. i Srs. Dipu
tats, és el Sr. Cañellas, ningú més. Quan el Sr. Cañellas 
carrega sobre la Comissió Tecnica Interinsular el retard del 
procés descentralitzador, tothom ha d' e ntendre que es refe
reix a ell mateix com a responsable d 'aquest retardo 

Per aixo, fa cinc mesos que la Comissió Tecnica 
Interinsular va rebre la pro posta del Consell Insular de 
Mallorca per transferir el transport per ferrocarril, una 
proposta articulada, una proposta valorada. Fa cinc 
mesos. Que ha fet la Comissió Tecnica Interinsular? 
Ignorar la proposta, que d uguin el ribell i ens rentarem 
les manso El Govern no en té cap culpa, aixo és cosa de 
la Comissió Tecnica Interinsular. Per tant, la culpa és 
de l'Estatut que la va crear. 

Una altre ribell també poden dur, per rentar-se les 
mans, per la congelació de la pro posta presentada per 
un altre grup, el PSM 1 EEM, que també té presentada, 
fa tant de temps, una proposta per transferir les compe
tencies turístiques als Conse lls Insulars. 

Un altra problema greu e1els Conse lls Insulars. COIll 

a resultat ele la política e1el Govern. és el de les valora
cions econoll1iques que es fan a les Ileis. Ja sé que em 
e1iran que les Ileis estan aprovaeles. Les lIeis estan <lpro
vaeles, efectivament. Pero, vol elir aixo que els Consells 
lnsulars s'han eI'acomoelar, inelefinidament, a eléficits 
continuats per raó (l'unes valorac ions mal plantejaeles'l 
Per exemple, la transferéncia més experimentaela, la que 
fa 5 anys que tenen e ls Conse ll s Insulars, la competel1cia 
el 'urban isme i habitabili tat. any 1995. Cansell Insular ele 
Mallorca : valoració elel cost efectiu, 57 milions . Any 
1995, pressupost elel Consel l Insular ele Mallorca, cost 
real d 'aquesta transferencia, 144 mi lions, 2,5 vegades 
més e1el que, realment. reb per aquest qüestió. Ha estat 
<lelvertit a caelascuna de les lIeis que aquí s'han duit, ha 
estat advertida el mal finane;ament, la mala valoració. 
Aixo sera encara molt més greu quan hi hagi I 'experi
encia suficient en materia ele patrimani historie, de 
cultura i esports. És aixo just? No és just, s'han de revi
sar els casts efectius i. simu ltan iament, perque ho diu 
1<1 lIei ele Consells Insulars, s'ha e1'anar <11 sistema ele 
finan<;ament elefinitiu, perque només falten ja tres me
sas perque es compleixin els 5 anys que marca la lI ei per 
est<lblir aquest sistema elefinitiu. Pero, mentrestant. 
prioritat total, correcta va loració , jo diria més, lIeial 
valoració, lIeial valoració elel que I'ealment costen les 
cOlllpetenc ies que es transfereixen. 

(El Sr. Vice-President primer subslitueix el Sr. Presi
den/ en la direcció del debatl. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, SI'. Triay, per favor. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Acab, Sr. President. Sres, i Srs. Diputats, la pluri
insularitat és alguna cosa més que un error per justificar 
des peses davant l'administració central, és alguna cosa 
més que una arma de negociació de finan<;ament auto
nomic, és la realitat política nostra. On és la seva prac
tica del Govern de 1<1 pluri-insularitat? On és la seva 
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res posta a tots els plantejaments programatics que hi ha a 
l'Estatut d'Autonomia respecte de la pluri-insularitat? On és 
la voluntat de donar als Consells Insulars, que són les institu
cions propies, degudes precisament a la pluri-insularitat, 
d'impulsar j donar una dimensió que els correspon per fer 
possible el pacte estatutari? No existeixen. De fet, els Con
sells Insulars han estat els grans perdedors de l'autonomia 
balear, deis 12 primers anys de l'autonomia balear. 

Els del Partit Popular, que no en tenien prou amb I'Esta
tut d' Autonom ia del 83, i per aixo el varen votar en contra, 
que no en tenien prou amb I'article 39, perque era poc insu
larista , han resultat ser uns gelosos cenO'alistes de I'autono
mia, han aplicat un<l concepció provincial, continental, alti
plari<l diri<l jo, de les IlIes Balears. De portes cap endins, 1<1 
política de pluri-insularitat no ha existit. Ha estat, simple
ment, un alue exemple del que és el doble Ilengu<ltge, clel 
que és el Ilenguatge fals c1in s la vicia política. Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Per part clel Govern , té la paraul ,1 la 
Sra . Vicepresidenta. la Sra. Est;¡r:1s. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Es taras i Fen'agut): 

Gracies. Sr. President. Sres i Srs. Diputats. Respondré a 
aquesta interpel'lació fent. en primer Iloc, un recordatori de 
quins han estilt els debats en relació a aquests temes, suscitats 
en aquesta mateixa Cambra. Recorcl aquest debato elia 2 ele 
mar<; del 93. clia 16 ele mar<; del 93, elia 24 el'abril elel 94, dia 
4 ele maig del 94, di;¡ 22 ele l11ar<; elel 94, dia 12 d'abril elel 
94. etc. etc. etc. Em podri:\ remetre, una vegada més a les 
ilctes, i el que s'h<l dit són debats reiteratius. Per tant. cree 
que ha estat suficientment elebatut en aquest<l Call1bra, pero, 
per respecte al procés democratic en aquesta Cambra, entra
ré a debatre tot el tema de la interpel·lació. 

.lo no crec haver dit mai el que se m'ha atribu'it avui 
aquí, elel fet de vulnerar I'executiu. No recorel que aquestes 
fossin paraules meves, sinó que, l1lés aviat. sel1lpre hem 
defensat. no tan sois eles del Govern, sinó tal11bé directament 
des de la meva persona, que els drets, en I'autonomia políti
ca i en I'autogovern han estat marcats, a les liJes Balears, pel 
fet el'haver-se concebut un doble nivel! pel que fa a la seva 
aplicació. i aquest doble nivell es dividiria en dos: un primer 
n ivell. el traspas de com petencies de I 'Estat Central a la 
nostra autonomia, i un segon nivel! descentralitzador de la 
nostra autonomia als Consel!s lnsulars, que són els vertaders 
protagonístes del nostre Estatut d'Autonomía. 

No ens enganyem quan pensam que la recent historia 
d'aquest procés no es pot entendre amb tota la seva dímen
síó si oblidam que els pobles d 'aquesta Comunitat varem 
encetar el camí ja durant la pre-autonomia, í molt abans, 
entre I'any 76 i 79, estimulats per aquella concepció d'aques
ta autonomia d'aquest doble nivel!. L'Estatut e1'Autonomia 
reconeix el dret als Consells lnsulars -que són, com he dit , els 

vertaders protagonistes- a rebre transferencies de com
petencies per al seu ambit territorial, sense perjuelici -i 
supos que era aixo al que jo em referia, pero no amb les 
paraules que havia emprat el Sr. Triay-, de mantenir la 
unitat de la Comunitat Autonoma, tan important, orga
nitzaela institucionalment per un únic Parlament, un 
únic Govern i un únic President de la Comunitat Auto
noma, amb plena autoritat política sobre el conjunt de 
les Illes Balears. 

Tot aquest aclariment, perque conscients cJ'aques 
segon nivell, i conscients que és il11portantíssim descen
tralitzar les competencies cap als Consells lnsulars, 
aquest Parlament ens va clonar una l!ei ele Consells lnsu
lars. la llei S, ele 13 el'abril del 89, i elisposam d'una 
Comissió Tecnica Interinsular , 

Si bé el procés de transferencies del primer nivell no 
hil estat consolidat, I'incompliment del pacte autonol1lic 
és notorio i encara ens poelelll al egrar que la COl1lunit<lt 
cl'aquesta illa i 13 de Bale3rs siguin les que tenen un 
cOlllplil1lent Illés avan~at e1el pacte autonomic. per ven
tura perque el Govern !lostre , i e l eI 'aquesta illa, recorel 
que governats pel Partit Popular. han demanat més a 
Maelriel i han exigit lllés el compliment eI'aquest pacte, 
.él eliferencia ele les altres COlllunitats, governacles pel 
partit avui a I'oposició. el Partit Socialista, i que, pract1-
cament, han tengut zel'O transfe¡ encies ele competencies, 
o molt l11inoritaries. Si bé em referesc que aquest pri
mer nivell no ha estat consolielat, si bé aquest primer 
pilcte autonomic, que era la primera passa que s'havia 
ele elonar per refor¡;ar aquest nivell no h<l estat cOl11plit. 
nosaltres sí que hem fet efectiu el segon nivell. de des
centralització ele competencies, basant-nos en tres prin
cipis que han inspirat sempre el nostre procés de trans
ferencies en aquest segon nivel!. Aquests tres principis 
són el principi de racionalitat. Es tracta de donar-se 
unes prioritats, ele marcar uns traspassos ele competenci
es, perque no es tracta d'assulllir totes les cOl1lpetencies 
en bloc, sinó que es tracta que s'assul11eixin gradual
ment. i via priorització, que és el que h3 fet sempre el 
nostre grup p<lrlamentari. el !lOstre Govern i el nostre 
procés de transferencies. 

Un segon principi basat en la dotació, per tal de 
garantir I'exercici de les competencies. Em creguin si els 
dic que els Presidents elels Consel!s lnsulars són molt 
exigents a l'hora de demanar que les competencíes si
guin ben dotades. i el Govern de la Comunitat Autono
ma, quan ha negociat amb els Consells Insulars, fins i 
tot, moltes vegades ha valorat per damunt del que mar
cava la metodologia del cost efectiu. 

I un tercer princípi ha estat el de 1 'equiparació per 
iguaJar les infraestructures a totes les Illes. 

Dit aixo, voste ha fet demagogia, estam en temps 
d'eleccions i és normal. voste ha fet un repas a aquestes 
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competencies sense donar-los la importancia que tenen, pero 
jo li parlaré en fets, en dades concretes. 

Emparant-se en I'article 39 de [,Estatuid'Autonomia, i en 
l'article 12.3 de la llei de Consells lnsulars, el Parlament 
Balear va aprovar una serie, i ha aprovat una serie de lIeis 

r- de transferencies en concepte de propies, que són la \lei de 
transferencies en materia d 'urbanisme i habitabilitat, la \lei 
9/90. Tengui en comp~e que, quan arriben a aquest Parla
ment, i s'aproven com a llei han hagut de passar tota una 
serie de passes que marca l'Estatut. han hagut de passar per 
una Comissió Tecnica Interinsular. amb debats importants 
dins aquesta Comissió, han hagut de passar per subcomissi
ons. moltes vegades, han anal. també. als Consells Insulars 
que, com saben, tenen un mes per respondre. han tornat al 
Parlament i han seguit la tramitació d'una proposició de Ilei. 
Serien molt Ila¡'g ele llegir tote~ les ¡'eunions que ha tengut la 
Comissió Tecnica Interinsulal. que han estat moltes . pero és 
per donar-los una idea que. menu-e en el primer nivell basta 
vol u ntat política i la con voca tória el' u n;1 com issió III ixta ele 
transferencies, en el segon nivell hem ele elonar moltes Illés 
passes perque així ho marca J'Estatllt , No es tract.:l el'lIn.:l 
excusa. sinó que és const.:n:lI' una realit.:lL 

D 

Pero. apart de la Ilei ele tr.:ln5ferencie5. I'any 90. encetant 
aquest procés, i tenint en compte que ens trobavem aUlla 
autonomia que encara no eSlava venebrael.:l en el prime¡ 
nivell, varem transferir les competencies en materia de re
gim local, en materia d'oficines c\'informació turística. en 
materia d'assitencia social. en materia cl'inspecció tecnica de 
vehicles. en materia de patrillloni historic, cultura i esports 
i, en aquests moments, s'esta tramitant tol el tema d'activi
tats classificades. 

També hem assistit al procés invers de transferencies. 
deIs Consells lnsulars a la Comunitat Autonoma. Concret.:l
ment, recordin el decret de 28 ele l11ar<;; ele rally 94. d'as
SUl11pció, per part de la Comunitat Autonoma ele les IIles 
Balears, deis centres hospitalaris dependents del Consell 
Insular ele Mallorca i l'organització del exercici de competen 
cies sobre aquesL 

Per tant, es tracta de fets en cOIlCl-eL En realitat, respecte 
de tot el tema al qual voste ha fet menció , e1 'agricultura. no 
es preocupi, perque continual11 fent feina. El procés mai no 
s'ha demorat, estam fent feina contínual11ent en el tema 
d'agricultura i, quan arribem a acords concrets, presentarem 
la pro posta davant la Comissió Tecnica lnterinsular, i el 
procés de descentralització en el segon nivell no ha sofert 
cap retard, sinó que, com he e1it, es tracta d'assumint, baix un 
calendari que nosaltres ens hem marcat -j és normal que ens 
el marquen nosaltres, perque som nosaltres qui governam. 

Li vuIl dir que la Comissió Tecnica Interinsular no és el 
PP. La Comissió Tecnica Interinsular és el que marca la 
legislació: quatre representants per cada ConseIl Insular i 
quatre representants pel Govern. La Comissió Tecnica Inte
rinsular -jo apel'lo a la seva consciencia -, jo he estat testimo
ni que s'esmera contÍnuament en retardar el procés de 

transferencies, perque vostes no volen que traspassem 
competencies, vostes volen criticar, fer demagogia i 
poder sortir aquÍ, en uns 10 debats que duim ja d'en<;a 
que jo tenc I'honor de seu re en aqueIl escó, per poder 
continuar, perque sinó vostes no tendrien portada de 
diario 

Quant al finan¡;ament. dir-los que el finan¡;ament 
s'ha fet moltes vegades, tenim un model matematic i 
financer de distribució elel cost efectiu, i que el finan<;a
ment que s'ha donat s'ha fet moltes vegades per damunt 
de I'aplicació estricta del cost efectiu, proporcionant 
d'aquesta manera als Consells Insulars un volum addici
onal de finan<;;ament incondicional. Posarem un exem
pie, en temes c1'activitats classificades, amb una valoració 
estricta de la metoelologia e1el cost efectiu, s'haguessin 
traspassat 18,3 milions ele pessetes. i s'ha proposat, per 
part del Govern, traspassar quasi 30 milions, 29.8. Po
elrÍem fer el mateix en relClció al tema ele cultura i es
pons, pero el resum és que nosaltres transferim molt 
més del que ve de Madrid i molt més. en molts de ca
sos. del que soniria ele I'aplicació estricta de la metodo
logia del cost efecti 1I. 

Per tanto en cap cas 110 traspassam competencies que 
n.o estiguin valorades. Les vaJoracions economiques. com 
he e1il, es fan moltes vegaeles per e1al11unt el que marca
ria aquesta metodologia. L'objectiu , concretament, del 
Govern i del Grup Popular no és més que complir 
aquest traspas de competencies, progressivament, amb 
unes fórmules de racionalització, no escoltar demagogies 
1 fer feina seriosament. Moltes gracies. 

(Remor de veusJ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Grups que vulguin intervenir 
per fixar la seva posició0 Per part del Grup MIXT, té la 
paraula el Sr. Vida!' 

EL SR. VIDAL I JUAN : 

Gracies. Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
No sé. quan sortia cap aquÍ, he sentit "branca", Jo he 
dit sí, pero per a tots. Pic per a tots. perque, precisa
ment, ara, gracies a Déu. els qui recordam, eles de la 
pre-autonomia fins ara, les postures l11antingudes pels 
diferents grups majoritaris , ara resulta que tots som 
insularistes. Tots ens afermam en els Consells lnsulars, 
tots volem, fins i tot, les illes menors, perque clar, tenen 
un Consell Insular cadascuna, excepte Formentera que, 
tal vegada, l'arribara a tenir també. 

Jo, no per allo de presumir de memona histórica, 
sinó presumir d'anys, i continuu mantenint la memoria, 
avui estic molt content que, precisament, s'hagi plantejat 
aquesta interpel'lació, concisament política deis Consells 
Insulars -hauria de dir sobre els Consells Insulars, pero 
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s igual-, estic content perque em dóna I'oportunitat, avui 
ue hi ha un altre tema que em donara I 'oportunitat per 
altra banda, em dóna I'oportunitat efectivament, de branca, 
eró branca a sinistra, primer -i no ho dic en el mal sentit, 
erque no tenen res de sinistres-, i adestra -i ho dic amb 
)ta la intenció, perque tampoc no són molt destres-

(Rialles). 

El Sr. Triay -¡'he escoltat amb molt atenció-, jo no sé on 
ra i COt1l pensava I'any 80 i 81, precisament, quan la pre
utonomia, quan es va fer un experiment, que va ser molt 
aliel. es va formar un Consell General Interinsular, i estava 
Jrmat per 24 membres. N'hi havia sis ele Menorca, sis d'Ei
issa i Formentera i dotze de Mallorca. Pero. com que va 
nar tot molt bé, quan va ser I' hora de passar a l'autonomia , 
recisament, aquests pilars i tot aixo, havi a sortit molt bé 
questa paritat corregicla -ele la qua!. tal vegada, av ui se'n 
'3I" Iar:1 Illés, lI avo rs toca1':1 la clestra-, anava molt bé, pero 
i havia un responsable -que a ra, aquÍ, no es poden clefen
al', perque si fossin aquÍ els ho eliria- del Partit Socialista, 
un responsable eI'UCD, es varen posar cI' aco rcl. 

Sr. Triay, li he sentit a dir moltes voltes aquÍ, i no és 
e1'itat que el Grup Popular -i no 1'iguin, perque no és que 
ra els vu Igui elefensar-los¡.. se s.aben defensar, pero no tenen 
quesw memoria que jo tenc, pels anys- no va votar en COI1-
ra ele l'Estatut eI'Autonomia. El Grup Popular es va abste
ir. Pero aquÍ ja no va voler firmar-lo , precisament, perque 
o es volia reconeixer el tema elels Consells Insulars i, en 
quells moments -pero ara han canviat, llavors vendra la 
eva part , ara han canviat-, vos tes estaven en una postura 
nés centralista que ningú, respecte del centralisme interior 
e les Balears , més centralistes que ningú. 

Ciar. ara han canviat. Per que? Perque no han arriba! a 
enir el poder aquÍ, i els al tres han canviat perque el tenen 
es ele lIavors, i ara no respecten el que els va donar el po
el'. AqUÍ esta. Pero voste no eligui aixo que es va votar en 
ontra. No, en el Congrés ele Diputats, es va abstenir la Coa
[ció Democratica d'aquell temps, precisament perque aixo 
els pilars deis Consells Insulars -que ara defensa tothom- no 
stava reconegut en la distribució territorial d 'escons, i per 
ixo es va deixar pendent eI'una lIei d'aquest Parlament, i per 
ixó no es va anar en contra -aquÍ sí que es va anal' en 
ontra, aquÍ varem sortir tots de la sala, no d'aquesta, d'a
luesta va ser més tard, Ilavors vendra aquella sortida, va ser 
I'alla, del Consolat de Mar, millor dit, de la Llotja, no sé, el 
:ol1solat de Mar, em sembla que era, quan el Sr. Abel Matu
es ja. ja. ia, ja, que llavors era senador, aquest senyor que els 
larla, que no ha progressat molL.. 

(Rialles). 

... i un senyor que ara no veig, i un de Formentera, ens 
are m aixecar, que érem els independents, que teníem certa 
iependencia de Coalició Democrática, i ens vare m aixecar-, 
lero no es va votar en contra de l'Estatut. 

Bé, ara encara no els toca, pero així mateix els vull 
dir una cosa. Aixo no vol dir que jo estigui satisfet amb 
la manera que vostes han duit la política sobre el tras
pas de competencies als Consells Insulars. Voste ha dit 
que el primer que s'havia de fer era dotar d'infraestruc
tura. L'únic que han fet a Eivissa, respecte d'aquesta 
infraestructura, ha estat donar mil milions de pessetes 
per fer un edifici que bé ... , no sé, els que han ordenat 
fer-ho no ho admeten, vaja infraestructura. Amb la 
resta, molt lentament, amb molta cautela, molt poc a 
poc, molt insastifactóriament, perque quasi tot el que 
han fet no ha estat rnés que passar, del que era una 
gestió que duien sobre unes materies determinades els 
Consells, donar-los la titularitat. la esta bé. Pero no 
moltes coses més. 

1 aixo eI'agricultma, no és el moment, pero alXO 
tendria moltes maneres de parlar-ne, millor dit, se 
n 'hauria de parlar 11101t, COill en altres temes , pero el 
que jo vull dir és aixo, que uns perque no ho han tengut 
mai, i els altres perque ho tenen, la veritat és que els 
Consells lnsulars són un punt ele referencia estupencl 
pels grups majoritaris, sobretot c¡uan som elavant elecci
ons . Moltes gr:kies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Per part del PSM 1 EEM, té la 
paraula el Sr. Ol·fila. 

EL SR. ORFILA 1 PON S: 

Deu vegades, Sr. Triay, ja ho ha sentit. hem elenunci
at , eles e1'aquesta tribuna, la política de Consells del 
Govern ele la Comunitat Autónoma. la esta prou deba
tut aquest tema. Quaranta vegades l'haurem de tornar a 
elebat1'e i lo que le rondaré. moreno, fins que s'acomplei
xi I'article 37 de l'Estatut d'Autonomia, que diu: "El 
Govern, I'administració i la representació de les 1Iles ele 
Mallorca, Menorca. Eivissa i Formentera, correspondra 
als Consells 1 nsu lars". 

Quin camÍ s'ha fet, d'en~a que es va aprovar l'Esta
tul. rany 83, per convertir els Consells en els governs de 
cada iHa? Dotze anys han passat, dotze anys i una setma
na, per ser més exactes. Quines passes s'han donat per 
omplir de contingut les institucions a les quals correspon 
I'administració, la representació i el govern de cadascu
na de les illes? Quines competencies han assumit? Amb 
quin finan¡;ament? Quines, per contra, s'ha quedat el 
Govern? Quins mecanismes de coordinació s'ha reservat 
el Govern respecte de les competencies transferides? O 
més que mecanismes de coordinació hem de parlar de 
mecanismes de control? Pobre, pobríssim l'avan<; que 
s'ha donat en aquest sentit. Sis lIeis de transferencies 
aprovades, als dotze anys de l'Estatut d'Autonomia, 
practicament una transferencia cada dos anys, d'en¡;a 
que tenim l'Estatut, que atribueix als Consells aquest 
papel' de govern de cada illa. 1 quines atribucions més 
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miserables! Mirin inó. Sres. i r. Diputa t , les dad que 
ten im: béns i01moble transferí! al ' onsell In ulars com a 
dotació de les transferencie atribu'ides -bén immoble 
atTibu"its am propieUl t a ls Consells lnsu'Jar -, urbanisme i 
habitabil ital, ap: regi m loca l, cap; informació llIrísti ca, cap; 
assi lencía o ial, re idencia d ancian a Sa Pobla. a Mallor
ca; cu ltura i esport , en t.- ocial d'lnca i Museu I rekovic 
a Mallorca i una miserable oficina en e l carrer ( ... ) ele Me
norca.I les corresponents a la Inspecció Tecnica de Yehicles, 
de cuya historia 110 quiero acordar/ne, i de la qual, si volen, 
en farem un tros després. 

Tot aixo en dotze anys. Fin ane;ament global de les sis 
transferencies: 1.483 milions. H o ha dit el Sr. Triay, un 2,6% 
del total deIs pressuposts generals ele la CO lllunitat Autono
Ola de les IlIes Bal ea rs. Respecte del pressupost ele caela Co n
seIl: Mallorca, 860 i tants milions, ROO i pocs milions, un 
7,88% el e l press upos t global e1el Co nse ll In sula r són producte 
de les tra nsferenci es re budes en dOlze anys . Me norca, un s 
260 milions de pessetcs. un I Y/(; elel prcssupoSl de l Co nsell 
Insular. Volen una cosa més mise rabl e" És o no és pobre" És 
aquesta I'actituel que pot presentar e l Ciovern en e ls elotze 
anys ele majoria el e l PP. cn e ls elotze anvs e1'Estatut eI'Auto
no'mia? És ~ no insuficie nt? Representa ~In 3van~ substanciós 
cap a I'autogovern de cada illa') Si en dotze :ln1's hem arribal 
a transferir, com a finan~al1lent ele les competencies rebueles . 
una guantitat anual que representa el 2:6% ele la totalitat elels 
pressuposts de la Comunitat , en dotze anys creuen que a rri
barem al 5% del total? No creuen que és rielícul que conti
nu'in parlant , any rera an y, el President ele la CO\11unitat 
Auto noma, a les ce lebracions ele la diada autonomica, elel 
papel' fonamental deis Consell s Insulars quan sois poden 
presentar un balane; que conté, e n el seu actiu, un percentat
ge tan miserable') 

Volen, Sres. i Srs. Diputats, que repassel1l e l contingut de 
I'article 39 de l'Estatut que relaciona algunes ele les compe
tencies assumib les pels COl1sells') Monts i aprofital1lents 
forestals , 110. Guies pecu<l¡-ies i pastures, no . Agricultura , no. 
Ramaderia, no. Pesca en aigües interiol's , no , Aqí.iicultura, 
no. Cac;a, no. Recursos i aprofitaments hielraulics, no. Ca
nals , no. Regatges. no. Volen que continuem" Practicament , 
cap, una situació, realment, miserable. 

luna qüestió que pica en aquesta Cambra: seguiment ele 
la política impulsada pels Consells Insulars en les materies 
transferides, és a dir, compliment del que elisposa la ll ei ele 
Consells Insu lars, article 24, per assegurar el seguiment eles 
del Govern, i especialment des del Parlamen1, de les compe
tencies, de la gestió de les competencies atribui'des. Rien de 
rien. Res de res, Sres. i Srs. Diputats. 

Només ha tengut lloc un debat en aquesta Cambra res
pecte de les competencies assumides com apropies pels 
Consells. No és necessari que els recordi que els Consells 
Insulars han de remetre, el primer trimestre de cada any, una 
memoria de la gestió de les competencies que se li han atri
buí't per lIei i el Govern de les Illes, una volta es tudiada, en 
remetra una comunicació a l Parlament per al seu debat. 

L'any 90 es varen atribuir les competencies d'urbanis
me. Va sortir publicat en el BOCAIB 90, de 24 de juliol 
del 90. El primer trimestre del 91 ja s'haurien d'haver 
remes les primeres memories. No es va fer. Passat el 
primer trimestre del 92, se suposava que el Govern 
havia de remetre la segona comunicació. Examinades les 
memories de la gestió del 90 i del 91. Tampoc no es fa. 
L'oposició protesta i, simplement, fan posar un poc 
vermell el Govern. Ni caso Memories de gestió del 92. 
La comunicació arriba al Parlament dins el darrer tri
mestre del 93 . De les anteriol's, ningú no en sap res, 
estan l1ússing, continuen encara elesaparegudes. Memori
es corresponents a la gestió elel 93. Estam a principis de 
mare; elel 95, i duim exactament 11 mesas de retard , 
Creuen, Sres. i Srs. Diputats , que és presentable, que és 
justificable una actituel com aquesta per pan elel Govern, 
que es 1110stra, un any i un alu-e, incapa¡; de complir i 
fer cOl11plir la lIei, una Ilei signada pel Molt Hble. Sr. 
President ele la Comunitat. una \lei aprovada per aquest 
Parlament? 

Si fóssim en una situació políticél en la qual la majo
ria governant elels Consells ros eI ' un color polític elife
renl de la e1el Govern, es podrien excusar en aquest fet. 
Pero, quina explicació poelen elonar al fet d'aquesta 
incomunicació entre Consells i Govern que fa que 
aquest Govern incompleixi, una i altra vegada, allo que 
la \lei disposa? No els fa vergonya? Realment no es 
posen vermells el 'incomplir la lIei una i altra vegada" J 
quina creuen que ha ele ser I'élctitud deis ciutaelans de les 
nostres illes quan comproven que el primer que incom
pleix les Ileis emanades del Parlament ele les IlIes és el 
propi Govern, són els pro pis Consells Insulars? Quina 
és I'actitud del Govern respecte d'aguest incompliment 
per part deis Consells i per la seva propia part? 

Per cert, una de les conclusions d'algunes de les 
memories remeses pels Conse\ls , refericles a la ges tió 
d'urbanisme i habitabilitat elel 92, reclamen una revisió 
del finan~ament. Seria logic que aquest Pariament ho 
revisas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Orfila. per favor. 

EL SR. ORFILA I PüNS: 

Acab, Sr. President. Per quin motiu el Govern ho ha 
impedit? Per quin motiu no ha estat el propi Govern qui 
ho ha impulsat? 

1 que en pode m dir del sistema del finan~ament 
definitiu deis Consells Insulars? Han passat ja, amb 
escreix, els quatre anys deis quals parla I 'article 39 de la 
lIei de Consells, perque el ParIament estableixi, via lIei, 
un sistema definitiu de finane;ament. Té un any, pero 
estan passant mesos d 'aquest any sense que vostes no 
tenguin cap iniciativa. 
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Pero d 'aixo tampoc no en volen sentir parlar, almenys 
abans de les elecciolls. Trist, molt trist. Pero aquesta és, 
realment, la política del Govern en materia de Consells 
lnsulars. Paraules, paraules, paraules. En realitat, un bluf. 
Totes aquelles afirmacions, la frase famosa del Sr. Huguet, 
sobre els pilars basics de la nostra autonomia, si no existissin 
els quals no hi hauria autonomia per a les Illes , s'ha demos
trat un bluf, perque el Govern ha mostra , una i altra vegada. 
que no es creia, en absolut, aquel les afirmacions, que incol11-
plia una i altra vegada les promeses fetes e n aquesta Cambra 
i les promeses fetes davant els ciutadans . 

1 és que e ls Consells Insulars també són ultramar. El 
Co nsolat de la Mar és, per al G overn, el Finislerre de la 
nostra COl11unitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Orfila. Per pan e1el Grup Popular Uf"!. té 1:\ 
p8raula e l Sr. Joan Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Vicepresidenta. 
Fixar la posició del nostre grup sobre una interpel'lació 
política de is Consel ls In su lars. efectiv8ment. és un debat en 
el CJu al ja hem participat moltes vegades i que. per tanto per 
1'01'<;:1. hem de ser reiteratius. 

No recordaré aquí els preceptes estatutaris. ni com nei 
xen els Consells lnsulars, pero sí que he ele dir que la plani 
ficació el e l que han ele ser els Consells lnsulars, o la concep
ció elel que han de ser els Consells Insulars per part del Go
vern de la Comunitat Autonoma O. 'd it d'una altra manera. 
per part del Partit Popular , continua essent cIar, i continua 
essent la mateixa , que els Consells s'arribin a convertir en els 
pilars basics d'aquesta autonomia . Agradi o no agradi aquesta 
definició , aixo és així. Podem discutir si el procés és lent. si 
s'ha avan<;at. o no s'ha avan<;at, pero I'objectiu és, i roma no 
invariable i inalte rable. 

Jo agra e aquí. leixant de banda plantejaments catastro
fistes, que 'lvui s reconegu i que 'ha fet un camí, amb una 
serie de trán ferencies. en e l Cju 'l l lOLhom hi ha particip8t. 
tots els grups polítics, l' lll1n manera més o manco activa, 
pero tots hi hem participat. Hem avan<;at, tal vegada no el 
suficient, Srs. membres del Govern, pero sí que hem avall
<;at, i es tracta de continuar fent camí, es tracta de donar 
passes fermes i segures, pero ningú, avui, no pot dir que els 
Consells lnsulars estan com esta ven en el seu naixement, en 
el 83, o en 79, que és quan es constitueixen. Són alguna cosa 
més que simples administracions Iocals. 

1 aquí, efectivament, passarem de banda certs recordato
ris, per no caure-en recordatoris de manifestacions fetes per 
aJts dirigents de certs grups poIítics, alla, a una unitat sani
taria. a Ferreries, fa molts anys, o en el 83, a l'hotel Capri, 
per I 'actual President del Congrés deIs Diputats. Les deixa
rem de banda. Aquí, el que s'ha de fer, i en aixo crec que hi 

ha un punt de confluencia, i cree que és necessari 
aquest punt de confluencia, és que, amb aquest transitar 
del disseny de la política deIs Consells InsuIars hi parti
cipem tots, independentment de qui sigui el Govern de 
torno 

No es pot acusar, d'una manera fundada, la falta de 
compliment d'un calendario Del calendari marcat pel 
Partit Popular, resta -i ho reconeixem, perque és cert, 
i per tant, no farelll aquí de Belloch, sinó que direm la 
ve ritat-. és ceno falta per concloure aquests calendaris, 
que es transfereixi la competencia en m ateri a d'agricul
tura, ramaderia i pesca. COllclourem aquesta legislatura, 
i ens presentarem a I 'examen amb aquesta assignatura 
penclent. Ai xo és cert i ha reconeixem , 

Pero és cen que aixo és així, perque -si se'm permet 
pel p3rt de 13 Presielencia- més que com a portaveu, 
com a Presiclent elel Conse ll Insular. aq uesta és una 
competenc ia que cap Consell Insular. sigui qui sigui, 
avui. elema, clema-passat, el President. pot assull1 ir que 
no \'engui perfectament clotada. i sobretot veure si 1"Es
tat membre, en el cas de la gestió deIs fons europeus. 
tenclra esment que 3CJu es ts puguin se r gest ionats pels 
Conse ll s lnsulars i les Diput3ciolls . La dificultat esta 
aquí. la dificu ltat esta no_sois en 13 dotació economica. 
de maneig, ele funciónament ordinari -aqu-esta és f:kil 
ele quantificar- sinó en aquella dotació economica que 
influeix, d'una manera decidida, en la política agríco la 
i ramacl era de cacl ascuna de les IIles . per separat. 1 
aques ta no és altra dotació econo mica que aq uella que 
ve clonada i determinada per Europa, per una política 
comu nitaria agraria que. ni tan soIs. fixa aquest Govern 
de 1::1 Comunitat Autonom3. ni fixa l' Estat membre, sinó 
que és una política compartida entre tots els estats 
melllbres. Si hi ha alguna política interfericl a, o inter
vinguda per la Unió Europea, aquesta té nOllls i I1ina t
ges, agricu ltura , ramaderia i pesca, i respecte el'aquesta 
política fortament intervinguela per una aclministració, 
en aquest cas, europea, es tracta ele determinar , clara
mento si la competencia que vendl'a als Consells Insulars 
és ele correu, ele bústia, de tralllitació el 'ajudes, o és de 
man eig d'aquests fans amb programes propis, que pre
se nta cadascun deIs Consells Insulars. 1 aq uest reconei
xement I'ha de donar [,Estat membre. 

L'Estat membre negoci ara els fons estnlcturals en 
mate ria d'agricultura, ramaderia i pesca amb cadascun 
deis Consells Insulars'J O els negociara amb el Govern 
Balear? L'interlocutor davant Europa sera el Govern de 
la COl1lunitat Autonoma o seran cadascun deIs Consells 
Insulars'J Aquest és el motiu del retardo Ens presentam 
amb una assignatura pendent de calendari, pero no ens 
presentam amb les mans buides per donar una explica
ció -sera o no convincent- per que aquesta assignatura. 

I acabare m aquesta legislatura, sí Déu ho vol, amb 
I'esfor<; de tots, i aixo no és patrimoni ni del Govern ni 
del Grup Popular, és patrimoni d'aquesta Cambra, amb 

• 
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una altra transferencia, que és activitats classificades. Oema 
es constituira la ponencia i, esperem que, com a les darreres, 
on hi ha hagut una prova de maduresa política dins aquesta 
Cambra, arribem al maxim d'acords possible. 

Comissió Tecnica Interinsular. La Comissió Tecnica 
Interinsular no és el Sr. Cañellas. La Comissió Tecnica Inte
rinsular pot ser, tal vegada, s 'hauria d' haver constitu"it mo
nocolor, i el debat polític , ja que I"Estatut ho marca així, es 
fes dins el Parlament. Pero no, la CQmissió Tecnica Interin
sular esta constituida pels tres Consel1s Insulars i el Govern 
de la Comunitat Autonoma, perfectament marcat en el nos
tre Estatut c1'Autonomia , i pel que respecta a aq uesta compo
sició, els Consells lnsulars, almenys Mallorca i Menorca així 
ho han fet, han c10nat representat ivi tat a tates les forces 
polítiques ... 

EL SR. PR ESIDENT: 

Acabi. Sr. Huguet, per filVOl" . 

EL SR. HUGUET J ROTGER : 

... que hi hilvi a dins caclasclIn elels Consells lnsulars. Lil 
Comissió Tecnica Interinsular és unil respon sa blJitat de tots. 

1 pot ser que, en aquesta Cambra, i dalllunt ilquesta tribu
na no es reconegui, pero fora si que es reconeix. Si el procés 
de transferencies ele la COIll un itat Autónoma a Is Consells 
lnsulars es pogués fer mitjan<;ant una comissió mixta, com 
té I'administració central amb les Comunitat Autónollles, 
segur que el procés d'ilquesta transferencia se ria molt més 
rapid, molt més rapid, i en aixó coinciclim. d'una manera 
plena, amb el Sr. Vida/. Seria molt més rapicl, indiscutible~ 
ment, perque, fins i tot, varem tenir les c1ificultats ele si, per 
Ilei , havÍel1l de posar cadires. nüquines c1'escriure, o inven
taris. Imagini voste quina és aquesta .. . 

(El Sr. Presidefll repren In direcció del debn.rl . 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUE T I ROTGER: 

Acab tot d ' una, Sr. President. Si se'm permet, en aquest 
cas concret, I'habilitat de Ilegir les transferencies que s'han 
fet o, més ben dit. que no s'han fet, té anada i tornada, 
perque aquí es di u: no s'ha transferit agricultura, ni ramade
ria, ni marisqueig, ni aqüicultura ... i esta llegint comes d 'una 
mateixa competencia, pero sí que s'ha transferit patrimoni 
arqueologic, historic, artístic, monumental, s'ha transferit 
formació cultural, el foment de la-cultura ... Podem fer, tam
bé, una llista ... Si voste individualitza cadascun d'aquests 
paragrafs de la manera que ho ha fet, em cregui, que tal 
vegada empataríem. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Pel torn de replica, el Sr. Triay 
té la paraula. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. Sra . 
Estaras, ho la~ento , les paraules no eren meves, esta ven 
lIegides directament d'una editorial del "Diari de Me
norca", que escrivia entre cometes una conferencia seva 
i que, per tant, jo don per bones. No els he cercades jo . 
Diu exactament: "la distribució de poders entre Govern 
i Consells no s'ha d'inclinar mai en favor d'aquests en 
detriment de I'execlltiu regional", i diu "seria insosteni
ble que les funcions de les institucions autonollliques 
fossin vulnerades per una interpretació hiper-insularis
ta". No donava Iloc a dllbtes ellllotiu e1'aquesta editorial 
perqllc es titulava "Rosa Estarás. Las compclcllcias y 
Olrn rcforma del EstnllllO ". Per tant. és bo de trabar. Si 
no és I'autora d'aquestes parallles. les qlleixes al Illestre 
armcro, que diuen n la mili, en aquest cas, seria reditori
a lista o el director del "Diari ele Menorca" que sembla 
que no ha tingllt queixa des de dia II de mare; del 94, 
quan ha va publicar. 

He sentit dir que, mentre no s'acompleixin totes les 
determinacions deis acords' autonomics, realment, no es 
poelen donar competencies als Consells Insulars. Quina 
excusa l Nova, a més. Hem c1e reconeixer que és una 
excusa nova. Es podria ampliar, i dir: fins que no ten 
guem policia autónoma, no donarem competencies, en 
turisme, als Consells Insulars. O no ens plantejarell1 que 
els Consells Insulars puguin tenir les activitats classificn
des. Que té a veure una cosa amb I'a ltra? Aixo és una 
excusa vulgar, per justifica r el que han vengut a dir 
aquí, i és que no han complit. ni tan soIs, aquell po
brÍssim calendari que ells mateixos es varen fixar, aixo 
sí, públicament, i, per tant, compromesos 

No hi ha tal bloqueig ele la Comiss ió Tecnica Interin
sular. Aixo és una altra excusa . Aixo és un nItre chivo 
expinLOrio. La Comissió Tecnica Interinsular és el Sr. 
Cañellas, per dir-hi sil1lplificadament, naturalment. El 
Sr. Cañellas no forma part de la Comissió Tecnica Inte
rii1sular, pero la majaria. IC1 Mesa completa, i IC1 Presi
denta compleixen les ordres del Sr. Cañellas, i no sé 
com ho feim, qUC1tre membres socia listes. i un del PSM, 
per bloquejar la COl1lissió Tecnica Interinsular, perque 
tenim molt merit, si aconseguill1 fer aixo . J que hi ha, a 
la Comissió Tecnica Interinsular aturat, per culpa nos
tra? L'únic que hi ha aturat és una proposta del Consell 
-Insular de-Mallorca, una institució, no un grup polític, 
una institució, el Consell Insular de Mallorca, des de fa 
cinc mesos, pero com que és una institució que pren 
acords amb una majoria diferent de la del Sr. Cañellas, 
que governa la Comissió Tecnica Interinsular, ni es pren 
en consideració, ni es posa a I'ordre del dia, ni es convo
ca ningú. Aixo és el qu e passa. La Comissió Tecnica 
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Interinsular no té cap culpa de res, no hi ha res aturat que 
no sigui perque vostes volen que estigui aturat a la Comissió 
Tecnica Interinsular. 

1 en relació a agricultura, que ens han dit? No passi pena, 
que hi estam fent feina. Pero, Sres. i Srs. Diputats, aquí hi 
ha molts compromisos. "Fracas polític" pel Sr. Joan Hu
guet, deia el "Diari de Me norca", el fet que dia 1 de gener 
del 94 no estaven en vigor les competencies en ma teria d'a
gricultura. Ja no anaveo a la legislatura, dia I de gener del 
94, que era e l seu compromís. Pero és que el Sr. Huguet ho 
va di!" c1ad simament. ~ un titular; el titul ar no el va fer e ll , 
el va fer el diari, pero crec que resumia bé el que ell volia 
dir: el PP fracassara si no culmina el procés de transferenci
es als Consells. Ha fracassat. Ha fracassat perque estava elins 
aquest compromís la materia d'agricultura, ramaderia i 
pesca. 1 el Sr. G ilet. que era una persona important e1el Go
vern, i que feia les funcians que av ui fa la Vicepresidenta e n 
materia de competencies, va dir: "el qu e és evident és que. 
en aq uesta legislatu ra, e l mapa admin istr<1ti u a utonolll ic 
queclarú elerinit, de forma que. en e l 1995, els Conse ll s ten
guin e l nivell competencial suficient". Paraula de Consellel- . 
Pero. parau la de Presiden t. octubre elel 94: "Els Consells 
Insulars rebran les competencies d 'agricultura abans ele finil
l it zar la legis latura". P resident ele la Com u nita t Autonoma. 
No passin pena, no passin pena. perque hi fan feina. 

Sres. i Srs. Diputats, jo he viscut, i caela vegada 110 diré 
menys , perque em fa vell, tot el procés autonomic. Jo era a 
la capella del Consolat de Mar quan aquestes persones es 
varen aixecar, i se'n varen anar, i els puc dir qu e jo he defen
sat sempre e l mateix, comprenc que aixo no té cap merit ni 
un. I és més, diria més, que aixo no és un valor. Avui en 
dia . mantenir les mateixes posicions no té cap merit ni és 
cap valor, en política . com es demostra en aquesta Cambra. 
Pero jo he defensat sempre un insuJarisme assenyat, una 
proporcionalitat corregida en la composició del Parlament, 
i una aplicació, per gran aCOl'el polític, de I'a rticle 39. Vare m 
impulsar la Ilei de Consells lnsulars en aquest Parlament, i 
varem ser els protagonistes de la primera competencia que 
es va traspassar als Consells lnsulars, que és la competencia 
eI ' urbanisme. Les cites de I'any 82 i 83 eren totalment textu 
als deis Diaris de Sessions del Congrés de Diputats. 

Pero no tan sois hi ha poques competencies, el 2,6%, no 
ha merescut cap comentari, aquesta xi fra. E l 2,6% del pres
supost, o sigui, que ~I Govern ja ha redult, atesa la pressió 
hiper-insularista, la séva gestió del pressupost al 97,4%. És 
que no comprenen vos tes el sacrifici que aixo suposa per a 
la capacitat i per al poder del Govern de la Comunitat Auto
noma? 1 per aixo, si jo ho dic aquí, si jo dic que els Consells 
no administren més que el 2,6%, estic donant una visió 
catastrofista, estic donant una visió catastrofista per haver 
agafat la sumadora i haver tret que el que administres els 
Consells Insulars-, l 'any 95, no I'any 94, I'any 95, és el 2,6%. 

Pero apart d'aixo, i apart deis incompliments ele compro
misos polítics, apart d' a ixo, l1i ha unes tuteles excessives, hi 
ha els comissaris polítics a les comissions de patrimoni i 

comissions insulars d 'urbanisme, inacceptables, que 
serien absolutament inacceptables per a aquesta adminis
tració autonomica que els hagués reservat l'Estat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Ja acab, Sr. President. 1 per acabar, el Govern s'ha 
estimat més pagar costoses seus, mausoleus adm inistra
tius, que abo rdar el reequ ilibri del poder polític, de 
cedir poeler. S'estima més pagar despeses sumptuaries, 
a ixo sí, per aixo sí que hi ha recursos, que afluixar o 
amol!;)r competencies. Quan se'ls parla el e competenci 
es. quan se' ls parla ele la competencia en agri cu ltura . 
que respon en? Responen e l que en bon mallorquí es 
eliu "ja diré coses". Ja diré coses és la manera ele dir 
mai més no em tornaras a veure. Moltes gracies, Srs. 
Diputats . 

EL SR. PRESIDE NT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel tOril ele con tra replica, la Sra . 
Esta ras té la paraula. 

- LA SRA. VICEPRESlDENT A DEL GOVE RN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Repetesc 
una vegada més que tenim la convicció que l'autonomia 
sera plena i satisfactoriament vertebraela quan els Con
sell s Insulars puguin <.lprofundir en les seves capacitats 
autonomiques, i crec que aquest discurs el feim tots els 
grups parlamentaris que seuen en aquesta Cambra . Pero 
n'hi ha alguns que no es remete n a fets, sinó a la dema
gogia deIs elisbarats, com l'interpel'lant, i n'hi ha d'al
tres. com e l grup del Partit Popular, o, més aviat, el 
Govern , que sí que contesta amb fets concrets. 

Li vull elir , perque ara em ve al cap, que. quan es 
refereix que paga m seus, es deu referir a I'ajuntament de 
Calvia, que és un ciar exemple el ' una seu faraonica. Em 
sembla que es referia a aquest. 

Per continuar. dir-li que, quan parlam de traspassos 
de competencies no parlam ni de taules, ni de cadires, 
ni quants penjadors ... , no , parlam ele competencies, 
parlam el e I'article 39 de l'Estatut d'Autonomia, no 
parlam de béns mobles, sinó que aixo és tergiversar el 
discurs i dur-Io cap a ( ... ). Jo no vull dur el discurs cap 
a cap banda, sinó que vull dur el dis-curs cap a fets ob
jectius. Els fets objectius són que s'han traspassat sis 
competencies, i que ara es traspassara la setena, en 
materia c1'activitats c1assificades que, si bé entenc, esta 
a punt d'anar a fase de ponencia en aquest Parlament, 
i que aquestes competencies han estat finan~ades d 'a
corcl i en compliment de I'article 39 de I'Estatut d 'A uto-

-
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!lomia, am b la me todologia aprovada, 3m b caracter general, 
obre e l o t efectiu pe l Con eJ l de Po lítica Fi cal i F inance

ra, amb les espeei Fieacion particulars contingucles en el 
capítol 10 d la lIei ele o nsell In ulars i, molt concre ta
menl a ls anicle 35 i 36. Repelese que, aque ta dotació que 
nosaltres hem fe t , ha estat, molt vegacJe , per damulll de l 
COSI efectiu. He posal abans I exemple d'acli vita da ifi a
des. pero cree que també val la pen ll posar I'exemple quanl 
a compelencie en malthia de cu ltu ra i esport ,011 la va lora
ció global. en termes e tri les. fent me todologia de l co 1 
efectiu . e ra le 7 3.9 miliOlls ele pe ele. i la xifra final lUI 
estat de 1.052,3 milions. cosa que posa. com he dit abans. en 
mans deIs Consells Insulars una massa ele recursos de fi nan
<;:ament en aquesta materia de Iliure disposició. Per tanto 
hem valorat per dal11unt aquesl cost efectiu. Iguall11ent hel11 
de dir que. en aq uests uaspassos que produ'it ingressos, 
aquests han estat objecte de conc1onació a I'any base conside
rat a efecte ele transferenci:t. Pe! tan!. no se'ns pot atacar, en 
cap moment, pe! telllél ele finall<:;ill11enl. que ha estilt molt per 
damunt del que rebíelll ele ivlilelrid . 

Quant a l:t VOIUllt:tl ele tr:¡nsferil' , hZI estill conslataclil a 
totes i caelascunil ele les compeléncies que helll elona!. des ele 
I'article 39. L3 gran pilrt ele m:tleries cle I' :lrticle 39 han estilt 
tra pass¡)des. ' verit.11 i eria ;l\'enlu l';1l dir que en queda 
pOCo No,.i cree que en que I~l moll c(ll1li per ava n~ar. per' 
eree qu aqu' ta tercera legi l"luf" ha e tal el pas ele 'initiu 
cap a la descell lral iLza.c ió el competenci enl al onsell s 
Insulars. 

És més. els diré una altra cosa. Si hilguéssilll traspassat lil 
totalitat de cOlllpetencies. avui, aquí, filrien el mateix elis
curs, perque a vostes els interesSil poder clir i pocler criticar , 
Tenim pendent la competenciil en materia eI'agricultur:t. 
estam fent feina en aquest temil. i no es preocupin. que es 
presentilré\ a la Comissió Tecnicil Interinsular . pero sí que 
sabíem que ens havíem de presentar, finillitzada la legislatu
ra, si no havíem eluit agricultura, ilmb una altra competenciil 
i, per tant, varem elur el tema d'activitats classificades, que 
no significa que substitueixi el temil eI 'a gricultura, en el qual 
estam fent feina. pero sí per dOllilr un pas més enelilvant en 
el tema ele descentralització el'aguest sego n nivell. 

Les reunions dins la Comissió Técnica Interinsula r han 
estat successives, s'han fet també diverses reunions en subco
missió. Vostes recorden quins han estat els debats dins la 
Comissió Tecnica Interinsular que jo presideixo . Han estat 
debats en els quals no s'ha facilitat, moltes vegades, la labor 
d'aquesta ComissiÓ. i els fets canten . S'han traspassat, en 
aquesta legislatura. diverses competencies -no cal repetir-les- , 
pero sí que assumim, i hem acomplit el compromís que 
havíem assumit quant que aquesta tercera legislatura desta
paria el procés ja pactat per aguest segon nivell, conscients 
que encap<;alarem la quarta legislatura, ja comp[int definiti
vament tot el que suposa el compliment de 1'artíele 39 de 
l'Estatut d' Autonomia. 

No són excuses quan deim que a la Comissió Tecnica 
Interinsular s'han bloCJuejat. moltes vegades, els debats. Basta 

revisar les actes i veure quí ha elonat passes endavant a 
['hora de traspassar competencies i qui ha donat passes 
enrera. 

Sr. Triay, voste no m'ha entes bé quan jo m'he 
referít al pacte autonomic. Jo he dit, i ho repetesc, que 
si bé el pacte autonomic no s'ha acomp1it com s'hauria 
d'haver acomp[it, perque duim un retard considerable, 
pero que m 'alegrava que nosaltres, com Castella i L1eó, 
encara amlssim més endavant que les Comunitats que 
vostes governen, si bé aquest primer nivell de consolida
cíó de l'autonomía no s'ha acomplit, i no s'ha acomplit 
perqué a Madríd no li interessa traspassar competencies, 
nosaltres sí acomplim el segon nivell -no tenen res a 
veure un amb l'altre , pero volia fer una comparacíó 
perque aquí hi ha gent que veu /a paja en e/ ojo aiello 
y no se \'1' /a suya ell e/ propio. Per tant, volia fer la 
matisació que. si aquest segon nivell. e ncara que no 
tenim consolidat e l pacte autonomic. que era una prime
ra passa per il la consoliclilció elel nostre estat ilutonomic, 
sí que ilnaVem enclavant e n e l procés ele trilnsferencies 
ele competencies. 

La Comissió Tecnica Interinsular no I'eb cap m-dre, 
més que la elecideix, per democrac ia i per majoria la 
seva composició. La seV:l composició ve l'eg ul ac1a per Ilei 
i, per tant. crec que no la poc1em discutir ni voste ni 
nosaltres. Tergiversar el qu e marca una llei i el que 
marca una legislacíó no és costum elel Govern al qualjo 
represent. El que elecicleix la COlllissió Tecnica Interin
sular és el que decieleix la majaria. Per tanto va enda
va nt, pero les íntervencions -perque som delllocratics
de is grups de l'oposició. concretament del grup que 
voste representa . i illtres grups, són impmtants i. per 
ta nt, és possible que a una Comissió Tecnica Interinsu
lar. perque jo ho he viscut. encara que vos tes només 
siguín quatre membres, sí que es poelen obstaculitzar 
les feines el'aquesta Comissió, perque SOIll clemocratics, 
i intentam cercar el consens, pero quan aquest consens 
no és possible, quan s'ha (["anal' moltes vegacles a la seu 
el 'aquesta Comissió. he m ele tirilr endilvilnt. i hem d'obli
elar el consens que tantes vegaeles hem ofert, pero del 
qual moltes vegaeles se n'oblicla el Sr. Triay. 

1 dir, per finalitzar . que no es tracta de tutelar el 
tema de les comissions de patrimoni , sinó que es tracta 
que, al lo que ens dóna la legisl3ció. si els Consel1s Insu
lars són ens d'administració Jocal. i són institucions de 
la Comunitat Autonoma -crec que hi ha molta doctrina 
a l respecte, ¡cree II aque 1 fel és índ isc uti b le, e ncara 
que, a v te. 11 I agradi- lambé és I ossíb[e len ír 
comissio ns a le qua l hi hagi repre entan del overn 
i q ue no sigu in una rep lica exaCt3 del p ie, pero no és 
argument que m'inventi jo, sinó que em referesc a argu
ments judicials que es podrien posar de relleu en aquesta 
Cambra. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 



6074 DIARI DE SESSIONS / Núm. 146/ 7 de mar<; del 1995 

Gracies, Sra. Estafas. 

111.- Debat de les pro postes de resolució (RGE núms. 
868/95,869/95 i 871/95, presentades pels Grups Parlamenta
ris SOCIALISTA, PSM i EEM i PP-UM, respectivament) 
derivades del debat de I'Informe relatiu als resultats de la 
fiscalització del Compte General de la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears per a l'exercici del 1991 (RGE núm. 
2442/94). 

Passam al tercer punt, que correspon al debat de les pro
postes de resolució derivades del debat de I'informe relatiu 
al resultat de fiscalització del compte general de la Comuni
tat AlI tonollla de les IIIes Balears per a I 'exercici del 1991. 

S'han presentat propostes de resolució per part deIs grups 
PSM 1 EEM, SOCIALISTA i PP-UM. Comen¡;::nem pel 
clelxlt de les e1el Grup PSM 1 EEl\.1. Té la paraula. pel grllp 
proposant, el diputat Sr. Sampo!. 

Es fa I'observació. abans ele comen<;ar, que les pro postes 
de resolució que han presentat els eliferents grups pal"lalllen
taris queelaran incorporaeles. abans ele la seva intervenció. en 
el Diari de Sessiolls. 

"El Grup Parlamentari PSM i EEM, d'acord amv el (fl/t' 

prel1eu L 'anie/e 169 del RegLa/nclll del Parlal1lelll de les [lfes 
Balears, presenta les proposles de resolució següems, com a 
conseqüencia de I 'Informe relatiu als resulwls de la fiscali/
zació del Comp/e General de la COI11Unilal Autónoma de les 
IIles Balears per a I'exerciei deL 1991. 

A J Analilzant I 'Informe del Tribunal de Comp/es referi/ a 
I'exercici 1991, el ParlamelU de les JIIes Balearsfa sel'es les 
conclllsions del Tribunal i eOl1Sla/a: 

1.- El pressuposl per programes eSla manca/ d'obje clius i 
indicadors o sislemes de seguimeil/ i cO/1[rol. susceplibles de 
\'aloració económica. En conseqüeneia, /lO és possible conei
xcI' i analilzar el grau d 'eficacia i econonúa el! la geslió deis 
se/Teis públies. 

No exiscei.>.: un sislem.a integra/ de complabilital patrimonial 
i pressuposulria en no aplicar-se el PLa general de cOIllPtabili
/al pública, afeClanl el coneixemenl, composició, sÍluació i 
I'aloració del patrimoni i la delerminació dels resallals econó
mics. en contra de I'anicle 93 .c) de la Llei de finances . 

2.- De I'analisi de les modificacions pressuposlaries cal 
destacar el següent: 

- Les modificaciollS realilzades sobre els credils per inun
daciollS i pluges torrencials (7.119 miliollS de pessetes) i 
els romanents de credil que per aquest conceple existeüen 
al final de l'exercici (3.334 miliorlS de pessetes) , posen en 
dubte tam la necessitat de la quanlia dels credits aprovals 
(12.000 milions de pessetes j com la seva gestió (6 .669 
miliol1s de pessetes d 'obligacions reconegudes) al llarg del 
ciele pressllpos/ari 1989-/991 , 

Així maleix, d'aquestes modificacions, un total de 
5.119 miliol1s de pessetes d'incorporaeions de creJir 
s 'han de considerar caducades a l'inici de l 'exercici, 
d'acord amb el que preveu ['anicle 46.2 de la L/ei de 
finances. 

- Del lOtal de modificacions neles aprovades (17.966 
milions de pessews), 110 complen amb cobenura finan
cera un total de 4.611 milions de pesseles, d'acord 
amb les x~fres ajustades del romanelU de ¡resoreria del 
1990 i les de l'endeutame/1t disposa/ a l'exercici pro vi
¡¡e/Us d 'aulOritzacions al1leriors. 

- El suplemel1l de crMil de 2.000 milions de pesseles, 
aprova/ per L/ei 3/1991, de 13 de febrer, fou incorrec
mmen! i/lelos en la liquidació de l 'e.rereici 1990 i es 
regisml en la liqllidació del /991 eOIll Ll/W incorpora
ció de credil. 

3. - Una pan de les obligaeiol7s reconegudes en el 
capt'lOl 6 "1nFersiO/lS reals" del pressllpos/ de despeses. 
concepillades COIll a caraCler il7ll1w/erial, per imp0r! de 
96U miliol1S de pesse!es. correspollen! al cap(¡ol 2 "Des
peses en béns correllls i sen'eis ", ii'acord amb la na/um
lesa d 'aquestes despeses. 

.f.- -Els dre/s reconegl/ls cn e/s capúols ../ "Trallsfe 
rencies correnls" i 7 "Transferel1cies de capital" del 
pressllpos/ d 'ingressos, es /roben sobrevolorals i infra\'{{
lorals respectivanwll/ en 932 milio/ls de pesseles, a callsa 
d 'errors en la lfualificaeió i aplicació de dil'erses lransfe
reneíes procedel1ts de I 'Esta/. 

Els drels reconegUls en el capúol 9 "Variació de 
passius financers", únicamel1l reflecleixen l'aulOrització 
per a la cOlllractació de credil prevista a la L/ei de pres
SUpOSIS de I'exerciei (4.406 mil iom de pesseces) amb 
independencia de les formalirzaciolls i disposiciollS efec
IÍvamen/ realilzades dura/u l'any (16.500 milions de pes
setesJ; per la qual cosa I'esmen/a/ eapúol no recull 
12 .09../ milions de pesseles de passius financers conlrecs 
en l·exercici. 

5.- AnalogamelH succeeix respeCle dels deutors per 
dre/s reconeguts de pressuposlS lancalS, per impor/. de 
/4.698 milio/ls de pesseles, que; /lO represelllen alllentics 
passius financers d 'exercicis alÍteriors. 

Durant l'any 1991 ha continual el procés de depu
ració deis deutors per drets reconeguts d'exercicis anteri
ors, per préslecs concedits a ajuntamems de la Comuni
tal. 

6. - No s 'han registra! en complabilitat eXlrapressu
postaria les operacíons d'endeUlament a curt termini per 
valor de 700 milions de pesseles. La COmUnilal ha dis
posar de 18.550 milions per a aquestes operacions, el que 
posa en evidencia sensibles dificultals de tresoreria. 

c 
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7.- No s'incLouen en el compte de tresoreria els saldos dels 
compres restringits d'ingressos per valor de 40 mi/ions de 
pessetes, com a mínim, al finaL de l 'exercici. 

8. - De l 'endeUlamel1l per termini superior a un any destinal 
a despeses d'inversió, 7.500 milions de pesseles s 'han utiLitzat 
havent caducal la seva aUlOrització. 

No s 'ha fet constar en els projecres d 'in versió el seu finan 
famenl al1tb operacions d 'endewante/ll, impedil1l-se aLel el 
complimenl de I'anicle 14.2.01 de la LOFCA. 

9.- S'han produii rewrds en el 49% dels COl1lraCleS d'o
bres, sense que s 'hagin juslifica/ les callses, i /lO S 'han imposa/ 
penalilzaciolls per demores als conlmetis/es. 

10.- El resulul/ no {inancer dc la IÚ/tlidació de /'exercici. 
capúols 1 a 7, presenta 1111 dCfici/ IO/I¡{ ¡fe 12.73/ miliollS de 
pesseles. 

11.- Exisreixel1 dI/bIes r(/ol1allln I'Ollrc la Cl/pllCiltU de de 
volució i pagal7le/ll d 'illleressos per pan de 1'/lIsrillll Balear de 
Sanejamenl. 

12.- S 'ha abusa r del sisrcma de cO/llmcració elireclCl. se/lSC 
acreditar la realilzació de -/es .Res/ioll~ U'[?lalllelllaries qll e 
garanteixen la concurrcncia l7lúlÍlJla el ·oferles. 

Les ofertes aporlades CtI e/s procediments d 'adjudicació 
eSI11CI1/aIS /lO disposel1 del scgcl/ del Regis/re d 'el1lrada el1 
I'organisme eflcarregm de la se 1'11 recepció. incomplinll'article 
18 .e l del RCC. 

En aql/eSlS ¡ipus de COlllraCles 110 s 'han obcingUl baixes 
representalilles, en contra del 26"(, de baixes en els casos 
d'adjudicació per subhasw, o de t'l / c;.'o en les adjlldicacions 
per concl/rs. 

S'ha abusal de la cOlllrauació (robres addicionals se/ISC 
acreditar I'e,rislcncia de la sela Ilecessi{a{ o cal/ses Iccniqllcs. 

Es 1'11 aprovar /In projecle ti'obres complememaries amI> 
anteriorÍlat a l'adjudicació del comraC/e principal. 

BI El Parlamelll de les lIIes Balears reprol'a els incompli
mel7lS Icga'-~ i {e, anonwl ies compwbles de/eC/ades pel Tri/m
nal de Comples en el Comple Ceneral de la Comwútat Au
r(moma de les llIes Balears, 

Palma, a 17 de febrer del 1995. 
El pOr/aveu: 
Pere Sampol i Mas." 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. j Srs. Diputats. Comen<;arem, 
simplement, esmentant el que definiríem com a pecala minu
la. Només són petits incompliments de llei, irregularitats 
manifestes. que destaca e l Tribunal Constitucional. en el seu 

informe anual, sobre la liquidació deIs pressuposts de 
1991. 

Feim notar que el Tribunal ha analitzat la gestió del 
cn~~dit de 12.000 milions de pessetes per les pluges tor
rencials. Analitzada la gestió, e l Tribunal ha arribat a 
posar en dubte la necessitat de la quantia d'aquests cre
dits, 12.000 milions. No només aixo, sinó que ha denun
ciat I'incompliment de la llei de finances, quan ni més 
ni manco que 5.119 milions de pessetes s'incorporaren 
a I'exercici quan ja estaven caducats. A la vegada, el 
Tribunal ele Comptes posa de manifest que 4.611 milions 
sofriren una modificació de credit sense la preceptiva 
cobertura financera. 

En segon Il oc. i només destacarem els aspectes que 
consideram més importants. el Tribunal ha cletectat, i 
adve rtit , una argúcia pressupost<lria , que cacla vegaela 
cien unciCl 111 els gru ps de I'oposició el mant la trami tació 
elels pressuposts. El Govern té tendencia a inflClf les 
inversions i disminuir les eles peses corre nts Dones bé, 
segol1s el Tribuna l. l'an y 1991, s'i mputaren 960 Illili ons 
a inversions, quan. en realitat. e ren capítol 2, és a dir , 
clespeses en béns corrents i de serveis. 

C01l1 també ha cletectat el Tribunal, I'endeutament 
contret, en realitat, pel Govern,l'any 1991, que no era 
ele 4.406 milions de pessetes, que figuraven a la liquida
ció de pressuposts, sinó que en realitat es formalitzares 
i disposaren drets per valor de 16.500 milions de pesse
tes. S 'amagaren 12.094 milions ele passius financers, 
contrets a I'exercici ele 1991. 

A la vegada, el Govern no va sol'licitar autorització 
al Parlament per concertar autoritzacions d'endeutament 
per valor ele 7.500 milions per despeses d'inversió. Tam
poc no es va fer constar en els projectes cl'inversió el seu 
finan~ament en operacions ci'endeutament, incomplint 
la !lei organica de finan <;a ment de les Comunitats Auto
nomes. 

Totes aquestes cosetes. incompliment de la llei de 
finances, de la LOFCA, etc., deiem que eren pecata 
minuta, perque el tema realment polític ele l' informe 
del Tribunal de Comptes és I'analisi deIs contractes, 
procediments c1'aeljudicació. i altres qüestions . 

Analitza el Tribunal els contractes analitzats mitjan
<;ant subhasta, mitjan<;ant concurs i els adjudicats direc
tament. Fiscalitza tres contractes, adjudicats mitjan<;ant 
subhasta i, en paraules textuals, se sorpren, fins i tot el 
propi Tribunal, de la reduida utilització d 'aquest siste
ma que, no obstant aixo, té el cadcter d'ordinari, junta
ment amb el de concurso Fa constar que les baixes obtin
gudes mitjan<;ant el sistema de sub hasta són el 26% de 
la suma total deIs pressuposts de contracte. 

Quant als contractes adjudicats per concurs, les bai
xes obtingudes rep resenten el 11 % ele 1<1 suma total deis 
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pressupo.sts de co.ntracte. Vet aquí, pero, que examinats els 
co.ntractes adjudicats directament -ri 'examina 38,37 d 'aquests 
per un import superior a 25 milions-, destaca que el total 
adjudicat per aquest sistema és el 62%, i fa constar que no 
s'han o.btingut baixes representatives, cosa que po.sa de relleu 
I 'escassa econo.mia de gestió deIs fans públics aco.nseguida 
mitjan<;ant la utilització d'aquest sistema. 

Una vegada fiscalitzats cadascun d'aquests cantractes, 
posa de manifest el següent: na s'ha acreditat la realització 
de les reglament<hies gestians, a fi de promaure la co.ncur
rencia mínima d'ofertes. És a dir, la contractació per adjud i
cació directa és un sistema legal, si va acompanyat e1'una 
urgencia raonada, i es respecta la concurrencia. DifÍci lmen t 
es pot respectar la cancurrencia si no es promou aquesta 
demanant un mÍnil1l de tres o.fertes. No només aixo, sinó 
que, fins i tot, els mencionats co.ntractes tan soIs no eluen el 
segell e1el I-egi stre el 'e ntrada. 

Si continualll an :llitzant el proceeliment ele contractac ió , 
ens ha cridat molt l'atenció una qüestió. Diu, él la pagina 51, 
el Tribunal: tant a 1 'informe ele supervis ió del projecte cor
responenl. el cOlltracte núm. l . com en altres elel eleparta 
ment hidraulic ele la COl1selleria eI'Obres Públiques. es va 
posar ele manifest la falta ele justificació ele la capacit:lt hi 
clraulica ele l'abra projectacla en relació amb les <lvingucles 
pI u via ls previsibles. deficiencia d'especial transcendencia ... 

EL SR. PRESID ENT: 

Sr. Sampo!. un moment, per favo.r. Jo vo.ldria fer l'obser
vació que S0111 a un debat ele les pro postes de resolució. Jo 
entenc que el debat ele l'informe del Tribunal de Co.mptes 
s'ha fet dins comissió. Si jo veig que s'esta fent el elebat 
so.bre I' informe del Tribunal de Comptes, no elonaré tom en 
contra i, una vegada feta la intervenció, passaré elir~ctalllent 
a votació les pro.po.stes de resolució, perque entenc que aquí 
es reprodueix un debat que, marcadament, s'havia el'haver fet 
clins comissió. En aquest cas, jo entenc que el torn c1'inter
venció que tenen els grups és per presentar les propostes 
co.ncretes de reso.lució. Repetesc que si es continua fent el 
elebat de I 'informe del Tribunal ele Co.mptes, que ja esta fet, 
i no l'objecte, ara, fer-Io, una vegada defensaela la pro.posta, 
no obriré tom en co.ntra i passaré a vo.tació directament les 
pro.po.stes ele reso.lució. Po.t continuar, Sr. Sampo.!' 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sí, Sr. President. És que les pro.pastes de reso.lució ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampo.l, do.n per supo.sat que el debat "de l'informe del 
Tribunal de Co.mptes, esta fet dins comissió. En aquest cas, 
aquí, no. venim a debatre l'info.rme del Tribunal de 
Co.mptes, és una feina fet dins camissiÓ. En aquest cas, aquí 
venim a debatre les propostes de reso.lució co.ncretes. 1 fins 
ara, al lIarg de la intervenció que he sentit, no he observat 
cap pro.posta de reso.lució concreta. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, és que, respectuo.sament, les propo.stes 
de resolució presentades són, textualn¡,ent, les conclusi-
on5 del Tribunal de COlnptes. ''':# 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, no ho veig així. Jo veig que s'esta inten
tant fer, eI 'aquest debat ele propo.stes de reso.lució, un 
subterfugi per dur a terme un elebat que s'hauria d'ha
ver fet dins comissió. Entenc que no és el lloc opo.rtú 
fer aquest debat dins el pIe. Li prec que co.ntinu"i en 
aquest sentit i, sinó, sapiga que, una vegaela fet el torn 
ele elefensa per pan ele cadascull deis portaveus, passaré 
directament a votació les propo.stes d'acord amb l'article 
171.2.1-10. puc fer perfectalllent. Continui', Sr. Sampo.l. 

EL SR. SAMPOL 1 ¡\ItAS: 

Gracies. Sr. President. 

(Remo,. de I/elis). 

Intentarem defensar les propostes de resolució i. evi
dentment. m'ho posa elifÍcil el SI _ PI esiclent, pero inten
taré cenyir-me a la qüestió . 

Una de les propo.stes ele resolució fa referencia a la 
constatació del Tribunal dei s co.ntractes el'obres adjueli
cats directament. Alnostl'e entenelre. i a la elarrera de les 
propo.stes el e reso.lució els proposam reproval' una prac
tica del Govern detectada pel Tribunal de Co.mptes, que 
té unes conseqüencies, realment, molt negatives per a 
J'economia de la Comunitat Autono.ma de les Illes 
Balears, perque, amb aquesta utilització deIs contractes 
el'o.bres adjudicats directament. pensin que, ele 32 Co.11-
tractes eI'obres per valor ele 1.533 milions de pessetes. les 
baixes o.btingudes, simplement varen suposar una menor 
despesa d 'un mi lió de pessetes. És a elir, vostes valo.rin 
si ha ele ser repro.vable aquesta actuació del Govern, 
com els proposam a la no.S11-a pro.po.sta de reso.lució 
final, que, ele 1.533 milions ele pessetes. c011tractats eli
rectament, tan so.ls es va obtenir una des pesa d'un milió 
de pessetes. Aixo amb I'agreujant que no s'ha respectat 
la mínima concurrencia a tres empreses, com és pre
ceptiu en la contractació clirecta. Observam que -i ho 
deiem abans- adjudicar directament no significa adjudi
car a elit. 

També, i ho. feim co.nstar, és una actitud que el Par
lament de les Illes Balears hauria de reprovar que, fins 
i tot, s'arribin a adjuelicar co.ntractes, co.m per exemple 
el co.ntracte núm. 33, amb po.sterio.ritat a l'execució de 
les o.bres. Aquest és un cas mo.lt curiós. És a dir, s'adju
diquen les o.bres, s'executen les o.bres, perdó, i, una 
vegada executades les obres, s'adjudica el co.ntracte. 
Realment aixo ja mereixeria qualque co.sa més que una 
repro.vació . Reco.neixem que avui esta m molt moclerats. 
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Q uanl al lerminis d'execució, també veim -i cree que 
aixi> és una actitud que el Pa rlamenl hauria d censurAr- que 
no s 'i mpo e n pena lita t per la demora de les obres, és a d ir, 
no s'acrediten miljanc;ant le con sponents actes ele recep ió 
la finalització de le obres ,orre ponenLS a ba tants co nlrac
tes i, no obs tanl aíxó, I overn ra deíxad . ele l eves 
funcion i no imposa penali tat . r la I reguma ería : qui n 
per rega lar I que no és eu? QLI ' ón: aclm in islradors O n 
propietari ? Aqu la ' una concepció fonamenta.l. 

O'aquí que no estranyi que, anys més tarel, s'hagi proelu
'it la situaciá elel túnel ele Sáller, quan el mateix Tribunal ele 
Comptes eletecta que s'han produ'it retareis considerables 
sense que s'hagin acreditat les necessaries prorrogues. 

Finalment, quant a obres aelclicionals, veim que també el 
Govern abusa ele la contract;¡ció el 'obres aeldicionals sense 
que s'acrecliti I'existencia ele necessit;¡ts Iloves o C<lUses t(~c

níques, Vei1l1 també que els IJI'eus e1els contractes el 'aquestes 
obres extraorelinaries, oscil'bren entre el 19 i el 20e ;" Signifi
ca que els proiectes finals ten en Lln;¡ Illoclificació, un incre
ment substancial. Fins i tal. el projecle ele I;¡ carrelera Cam
pos-Por/'eres va sofrir una Illoclificació e1el 76°; respecte ele 
I'obra principal. 

En definitiva, Sres, i 51'S, Dipulars, -les propostes el e reso
lució que els hem presentat, simplement só n una reproeluc
ció textual de les principals conclusions a les qUClls ha arribar 
el Tribunal de Comptes. Crec que no es pot negar I'evidenci
a, 

Finalment, els proposam una proposta de resolució polí
tica, és a dir, les pro postes ele resolució presentaeles es podri
en resumir en dues: una, constatClr les conclusions Cl les qUClls 
ha arribClt el Tribunal de Comptes, i dos, en funció e1'aquesta 
estirClda e1'orelles important que els ha pegat el Tribunal, que 
el Parlament reprovi I'actitud de la Conselleria e1'Economia 
i Hisenela i del Govern i, com él mínim, que no ho tornín a 
fer mai Illés, Moltes gracies , 

EL SR, PRESIDENT: 

Gdcies, Sr. Sampo!. Passarem a les pro postes ele resolu
ció elel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té la paraula el 
Sr. Alfonso. 

"E{ Grup Parlamel1Ulri SOCIALISTA. d'acord amo el que 
preveu l'anicLe 169 del Reglamelll del Parlamellt de les llles 
Balears, presenta les proposles de resolució següenlS, com a 
conseqüencia de l'lnforme relatiu a/s resultals de la fiscalit
zació del Comple General de la Comunital AUlónoma de les 
llles Balears per a l 'exercici de{ 1991. 

l. - El Parlamene de les llles Balears lamenta constatar, i 
ho ve fene des del 1983, la reiteració de/ Covern de continuar 
generan/. greus irregularitats comptables i de coneraclaciolls 
adl7liniseratives, referene a l'execució deis pressuposlS genera/s 
de la COl11unital .4 ueónol7la. 

2.- El Parlament de les llles Balears fa se ves les con
cLusions i recomanacions de l'lnforme del Tribunal de 
Compees de l'exercici del 1991 i insta el Covern de la 
Comunital a solucionar les irregularitals detallades a 
l'informe esmenta/ i en especial: 

2,1. Ha de posar en aplicació immediata el Pla ge
nera/ de complabililal. 

2.2. Ha d'estab/ir un sistema so/ven/ de seguimel1/ I 

c0l11rol deis programes pressuposlaris . 

2.3. Ha de pressupOSUlr i comptabilitzar correClamen/ 
{es dislÍnces panides de despeses, especialmene {es 
referides a dcspeses COrrelllS i lrallsferencies corren/s, 
quc es comptabifitzcn COI11 illversio/lS i erallsferencies 
de capiw/, desl'irlUanl la realiwl i el pressuposl i el 
com{Jlc generaL L 'anj' /991 aqlles/es irregu{aritals 
.taren dc 960 mi/ions dc pesscles en e/ cap 1'10 { Il i de 
932 miliolls el7 el dc /rnmfcrcncies correl1ls. 

2.-1 . a ine/ollrc Cl/ la cOl71pwbiliwl e,nrapressllposraria 
les operacions d 'cndclIwlIlcl11 ({ clln !ermini -/8.550 
milions el /991- i a re/rc '1/ comples al Par{amenl. 

1.5. A ine/Ol/rc a{ comlJlc de Tresoreria e/s saldos deis 
complcs reslringils -./U nliliolls- i a cOl71plir estricta
mell/ /'obfigació ({l/e! e/s saldos d 'aIjUeSl; COl7lpLeS 
sigllin nuls al final de I 'exercici, 

2,6. A complir d 'ulla manera eSlric/(¡ I'obligació d 'in
e/ol/re en els projecres d'ill\'ersió e{ fina/1(;amenr amb 
operaciol1s d 'en delllal1len 1. 

2,7. A denunciar les irreglllaritals en I'execució deis 
con/racees d 'obra referi/s a{ compl imen/ de rerminis 
d 'execLlció. imposal7/ C/1 e{ seu cas pena/irzacions 
adeqllades, 

3. - E{ Parlamelll de les llIes Balears cons/aw la injlls
liticable successió d'irreglllari/aLS cn la cOlleractació ad
minislra/iva d 'obres i serl'eis i insta c{ Covan de la Co
munita/ a des/errar immedialame/llles practiqucs posades 
de manifesl ti l 'Informc del Tribunal de CompLes, que 
han SUpOSal imponan/s perdues economiques per a la 
COl11unita/ i entre les quals destaquen: 

3./. Abús de la conlracLació direcea, que només entre 
els expedients examinats ha suposal una perdua eco
nómica de, si més no, 250 milions, i en el conjunt 
d'inversions de la Conwnital, de més de 1.500 mili
O/1.S . 

3.2_ No realÍlzar més conlraclacions direcles amb una 
única oferta. 

3.3, No realiezar més pracllques administratives 
iUega/s, COI7l el Iraccionamen/ dc projecles, conside
racions d'llrgencia sense justificació. di/acions a la 
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lranÚlaeió de fons de credit eXlraordinari per pal'liar els 
danys de les pluges del 89 i del 90. Evitar que es repeleixin 
les greus irregularilals en les obres addicionals o modifiea
cions d 'obra, que han suposal incremenlS moll importanls 
en relació amb el contraele inicial, de les quals el Tribunal 
de Comples no ha troba/ justificació en la majoria deis 
casos. 

3.4. No perme/re retards en l 'execueió de les obres, sense 
les eorresponellls prorrogues, i en els pocs casos en que 
s'han concedit, sehse existir juslificació, tÚ informes /ec
mcs. 
Aquesta práctica, habizual a la Comunital, ha lengu/ cOllse
qüencies gravúsimes en algun pro/ecle, C0111 el de la cons
trucció del Túnel ele Sóller, per aixo s'ha d'erradicar 
immedia/ament. 

3.5. L 'enorme grape/III de les irregulariw/s en les obres 
addiciol1als i modificacions, ja ql/e el Tribunal 110 IIi ha 
{roba! jusufic({ció a la IJwjoria. significal1l els in cremen/s, 
Cjtwn/iw/s mol/ importal7/s cn re/oció amb el con/raClc 
inicial. 
Destaca el Tribunal dos casos cspecialme/lI grells: 
- El complemelllari referi/ a la carretera de Campos-Por
reres de 53.525.-119 pesse/es en que el pro/ecle tccnic de 
la modificació de I'obra es 1'11 afJrol'ar amb anteriori/a/ a 
la firma del cOIl/raete inicial. 
- El refornw/ refai/ al prol'eii71ell1 d'aigües de Sine L/ de 
376 .116.792 pesse/es que pretenen justifican/-ha com /lna 
nwdificació d 'obra, qual1 el ma/eix Tribunal consta la ql/e 
és L/na obra cOl1lpletatnen/ dislÍnta i independen/. 

4. - Alenem que el Tribunal de Comples ha constata/ I'exis
/e.ncia d 'irregulariw/s compwbles conlÍnuades i la mallca 
generalitzada de l 'Informe d 'advertencia corresponell/ per 
part de la fn/ervenció General de la Comwúta/ Autonoma, el 
Par!amel11 de les fLies Balears insta el GOl'ern de la COlllllllÍLal 
({ cessar de forma immedia/(l I'inren'encor general de la Co
mUni/(l1 AllIonoma per la se\'l7 absolwo ineficacia i laüll/d 
admillis/ratil'(/ ell els seus quefers. 

Palma, a 17 de febrer del 1995, 
El porwveu: 
Josep Alfonso i Villanueva." 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Intentaré no 
reproduir -encara que és inevitable, en certa manera- el 
debat que varem tenir en comissió sobre I 'informe del Tribu
nal de Comptes, encara que jo voldría fer aquí I 'excepció 
que és inevitable que certes argumentacions, tretes en aquell 
debat, serveixin per donar suport a l'argumentació de les 
propostes de resolució. 

L'informe del Tribunal de Comptes de 1991 ens ha duit, 
COI11 a primera proposta de reso]ució, a constatar i lamentar 
la reiteració que té el Govern de la Comunitat Autonoma 
ele mantenir un conjunt importantíssim de greus irregulari-

tats comptables, de mancances comptables i de contrac
tacions administratives realment impresentables quan es 
refereixen a l'execució deis pressuposts de 1991. 

Lamentam constatar aquesta realitat, perque també 
constatam que, a I 'any 1992. 93 i 94, la situació, per 
desgracia, i com veuran els diputats els propers anys, no 
ha millorat en absolut. 1 aixo suposa, Srs. Diputats , una 
molt greu responsabilitat. Responsabilitat que no po
drem carregar a la persona del Conseller d'Economia i 
Hisenda, perque no era Conseller en aquest moment, 
I'any 1991, pero que se li podra carregar a I'any 1994, 
pero sí que hem ele carregar la responsabilitat el 'aquesta 
reiteració amb aquestes greus irregularitats al President 
de la Comunitat Autonoma, que sí era el mateix I'any 
1991. primer semestre, i rally 1991. segon semestre. 

La segona proposta ele resolució 110stra. Srs. Diputats , 
d'entrada fa seves les recomanélcions i conclusions del 
Tribunal ele Comptes, i elemana que el Govern les CO!11 -

pleixi, j, sobretot, una successió de recoman:lcions i 
conclusions que nosaltres consieleram absolutament 
fon¡¡mentals. Per que el Govern, l"any 1991. i enguany, 
encara, no ha POS¡¡! en marxa el pla ele cOll1ptabilitat'l 
Per que el Govern, que es eliu moderno que posa en 
marxa els EDIs. que tot el clia parla e1'autopistes ele la 
informació -ele les altres, cl'Obres Públiques, en parla 
poc-, que eslá donan! o volent elonar la imatge ele ser el 
més avan¡;at en tecnologia, és incapa¡; ele posar en 
marxa el pla ele comptabilitat general') Per que') Quan 
qualsevol ajuntament petit. ele 1.000 habitants, ja I' ha 
posat en marxa. Quan l'ajuntall1ent de Palma, molt ll1és 
complicat que la mateixa administració autonomica, fa 
tres anys que el té en marxa. Té poques explicacions a 
¡¡ixa. 1 jo no vull pensar malament, no S0111 malpensat, 
én general. Jo crec que és perque no prenel1 seriosa
ment, quan el Tribunal ele Comptes els diu que és im
possible, COl11 a qualsevol empresa, tenir una comptabili
tat clara si no hi ha un pla ele comptabilitat per particlél 
doble. És il11possible. Aixo ho diu així ele ciar, I'any 89, 
I'any 90 i I'any 91. 

Recorcl, i supos que vostes també ho recorden, que, 
em sel11bla que era I'any 1989, ja fa anys, o 88, .ia fa 
anys, el Conseller el 'Hisenda e1'aquells moments va pujar 
a aquesta tribuna, quan ens va presentar els pressuposts, 
i ens va parlar, durant hora i herbes, hora i temps, de la 
pressupostació per programes. Ho recorclen? Jo crec que 
mo[ts diputats ho recorden. 1 quasi quasi ens va renyar, 
el Conseller Sr. Forcacles, perque nosaltres discutíem 
els pressuposts administratius, i no discutíem els pressu
posts per programes. Dones bé, resulta que a l'any 1991, 
tres o quatre anys ja de pressuposts· per programes, el 
Tribunal de Comptes diu que no hi ha cap sistema sol
vent que permeti fer un seguiment seriós del pressupost 
per programes. Érem ( ... ) nosaltres, J'any 88, o resulta 
que el Conseller d'Hisencla ens venia una moto, I'any 
8S? Una moto que no comprarem i que el Tribunal de 
Comptes ha trobat que no és ni un vespino. 
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Si hi ha pressupost per programes, Sr. Conseller, que hi 
hagi un seguiment solvent d'aquest pressupost per progra
mes, que es pugui debatre, seriosament, com s'executen els 
programes i, sinó, que es retiri, que voste ja fa molt temps 
que no en fa cas, deis pressuposts per programes, encara que 
els presenta, i logicament tampoc no hi deu tenir massa 
intereso Pero si hi és, hi ha d'haver un seguiment solvent, i 
si no hi és, ja no haurem d'anar a cercar que el Tribunal de 
Comptes ens digui: posjn control a aigua seguiment. .. , que 
aixo funcioni. 

No entraré en la tercera part el 'aquesta proposta, que és 
allo tan bonic que sernpre ens fa e l COllseller de dir: el pres
su post c1'inve rsions és el 52%, o e l 56%, o el 50 X{}6, i quan 
ve la liquidac ió ve am b les rebai xes. i resu lta d'inversiOlls és 
el 48 S'lo, i e l pressupost ele elespesa COITent ha augmenta t el 
que ha baixat el pressupost per invel·sions. Pe ro hi ha molt 
més. e l press upost de despesa cor renl. i ho cliu el Tribunal 
de Co mptes. s'executa pr:'tc tic:1lllent:11 I 00 {:·o , i e l pressu post 
e1'ill vers ion s s'executa al 68%. 

fvloltes transferencies i moltes irregularit:1ts en I~l COl11pta 
bilització. El Tribunal ele Co mple') ja les e1iu: com ptabilitzen 
960 milions ele capítol 2, i 932 milions ele tl'ansferencies 
corrents com ,1 invers ion s i tran sfe ren cies ele cap ital. No ha 
dic jo-: els-ho he clit moltes vegacles. pelo avui. aquí, a I'an y 
91. els ho c\iu el Tribunal ele Comptes. 

I nosaltres els demanam que pressupostin correctament, 
que ho facin bé, que no passa res. Jo no crec que ningú no 
els discuteixi transferencies corrents qU:1n sigui utilitzaeles 
per interes social, per ajuc\es a pa',sos e1el tercer món, per 
qüestions socialment adequades. i ningLI no els discutid 
des peses corrents quan siguin necessaries . No importa camu
flar les despeses, no importa amagar i elir que hi ha més 
inversions. No. Hi ha activitat pública per millorar els serveis 
socials, per millorar els serveis a la COl1lunitat, sigui per 
c1espesa corrent. sigui per transferencia corrent o sigui per 
transferencia de capital. Per tant, no alllaguin, comptabilitzin 
bé. 

Un tema reiteratiu. El Conseller se n'ha anat, pero m'ha
gués agradat que I'hagués escoltat. Un tema reiteratiu, en 
aquesta Comunitat Autónoma. Des de I'any 83, I'any 84,85, 
c\eim el mateix, Srs. Diputats. Per favor, deIs endeutaments 
a curt termini hi ha d'havel: un coneixement per part del 
Parlament. Encara que es comptabilitzin extrapressupostaria
ment, com esta previst, se n 'ha de donar compte al Par/a
ment. És impresentable que la societat d'aquestes illes, és 
impresentable que els diputats el 'aquestes illes, hagin de co
neixer que a l'any 1991, el Govern, en operacions successi
ves, i jo ho admet -és una al'legació que fa, el Tribunal no la 
rebutja, i jo li admet-, fa operacions de credit per valor de 
18.550 milions de pessetes, deis quals, a finals d'any, queda
ven pendents 3.000 milions. És impresentable que el ParIa
ment no ho sapiga. 

De la mateixa manera que és impresentable que no es 
compleixi la unitat ele caixa. A finals d·any. en comptes el'al-

tres Conselleries, queden 40 milions de pessetes. La 
unitat de caixa rompuda. 

Recorden, Srs. Diputats, quan, parlant de deute pú
blic , o d'operacions el'endeutament, que sempre es diu 
que seran per a inversió? Ho han ele recordar. Les ope
racions el 'endeutament d 'aquesta Comunitat Autónoma 
i de totes les administracions públiques, s'han de fer per 
invertir. El Tribunal de Comptes diu: no hi ha manera 
de coneixer si un projecte el'inversió es paga amb opera
cions d'endeutament. Ningú no ho pot saber. La caixa -
que ja eleia anteriorment que no és una caixa única-, en 
aquest cas, és una caixa única. Tots els doblers dins un 
caixó, i es paguem inversions ele elespesa corrent amb el 
mateix. El Tribunal ele Comptes no troba la possibilitat 
ele fer-ho. Nosaltres eleilll que sí . que s'ha d 'acomplir 
aixo. Que si hi ha 5.000 milions d'enc1eutalllent per 
inversió, han de se r 5.000 l11ilions c1'endeutal11ent per 
inversió . 1 els projecles d'inversió que es financien amb 
eneleutal11ent. han cI'est~r comptabilitzats així. 

I entralll en la tercera propost:1, que són contractes 
d 'o bra . Recorc1en que I':lny passat hi va haver un debat 
públic impol·tantíssil11 sobre I'actuació c1el Govern autó
nOI11 respecte ele la contl'actació eI'obres. El Govern ·ele 
1:1 COll1unitat Autónoma, la contractació fonamental 
c\'aquest Govern, és per contractació directa. Més del 
85% deIs contractes que fa, d 'obres i serveis, són per 
contl'actació elirecta, amb I'agreujant, inconvenient, o el 
que li vulguin dir. que moltes d'aquestes contractacions 
directes no acompleixen els requisits Illínims exigits -
gravíssima irregularitat- per aquesta contractació elirec
ta. No hi ha les tres propostes. Quan hi ha les tres pr'o 
postes, no hi ha la (oO.) el'entrada. De vegades, les pro
postes arriben després del contracte ... Actuacions abso
lutament impresentables que, nosaltres. a la tercera pro
posta ele resolució, deim que se suprimeixin absoluta
lll en t. 

Perque també els hem ele dir. Srs. Diputats, que, en 
contractació per concurs, la Comunit:1t Autonoma s'es
talvia, -en principi, i després entrarem a la segona part
el 26% e1el preu de contracte. En concurs, segons I'ana
lisi e1el Tribunal de Comptes, s'estalvia el 13% i en con
tractació directa, que s'estalvia'l Amb tots els milions 
analitzats, un milió de pessetes. el 0%, O i busques. el 
0%. Impresentable. Hem gastat, per no tenir una agilitat 
administrativa -i no vull fer altra suposició- entre 1.500 
i 2.000 milions ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Alfonso, per favor. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Acab, Sr. President. ... entre 1.500 i 2.000 milions de 
pessetes de més en les inversions de la Comunitat Autó
noma . 
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Apart d'aquestes irregularitats, jo vull acabar, -els reco
man que lIegeixin les nostres pro postes de resolució, perque 
no les puc explicar totes- hi ha un reformat, que resulta que 
no hi ha obra inicial, hi ha un altre reformat, que es contrac
ta abans de contractar 1'obra, reformats contractats abans de 
contractar l'obra. Déu meu! És que no sé a quin cap cap. 
Devia estar feta 1'obra ¡a, pero no estava contractada. Deu 
ser aixo. És realment e~pectacular, gravíssim, el que diu el 
Tribunal de Comptes i el que nosaltres reprodui"m a les 
nos tres propostes de resolució. 

Acab. Nosaltres no podem exigir la responsabilitat ade
quada -perque no ho permet el reglament- al President de la 
Comunitat Autonoma, que és el responsable d'aquests casos. 
No volem exigir la responsabilitat política de la seva dimissió 
al Conseller, perque aquest Conseller no és responsable 
cl'aquests comptes. 1 hi ha un responsable d'aquests comptes, 
per no haver fet les advertencies aclequades i en el seu mo
ment, per no haver evitat que aquestes contractacions fossin 
tan irregulars, per no p05(\1" en Illarxa, obligatorialllen1. el pla 
general de comptabilitat. I aquesta persona és I'interventor 
de la COl11unitat Autonoma. Un interventor, que actua amb 
la laxitud que ac tua I'actual interventor de la COl11unitat 
Autonoma, Sres. i Srs. Diputats, no pot continuar. El Govern 
I'ha ele cessar, i aquesta és la nostra proposta de resolució. 

Sres. i Srs. Diputats, el Govern Cañellas duu 12 anys de 
Govern. No hi ha cap informe del Tribunal de Comptes que 
no detecti un conjunt importantíssim d'irregularitats. Si són 
perdonables per faltes administratives, per dificultats, etc. els 
primers anys, als dotze anys aixo és imperdonable. El Go
vern del Sr. Cañellas, el Sr. Cañellas és, en definitiva, el 
primer gran responsable de les irregularitats i il'legalitats en 
la cOl11ptabilitat i en la contractació administrativa de la 
COl11unitat Autonoma. Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Per presentar les propostes de reso
lució del Grup PP-UM, té la paraula la Sra. Salomo 

"El Grup Parlameluari PP-UM, d 'acord amb el que prel'ell 
{'anie/e f 69 del Reglamel1l del Parlamelll de les llles Balears, 
presenw les proposles de resolució següencs, com a conse
qücncia de I 'Informe relatiu als resultals de la fiscalilzació 
del Comple General de la COlHunilal AUlonoma de les llIes 
Balears per a l'exercici del 1991, 

1.- El Grup Parlamel1lari PP-UM insta el Govern de la 
COlHunilat Autonoma a: 

a) Que procedeixi a l'estudi de la necessital i conveniencia 
d'establir indicadors per a l'avaluació dels pressuposlS per 
programes. 

b) La realilzació d'un eSludi comparat sobre l'aplicació 
del Pla General de Comptabililat a les comunÍlalS aUlonomes, 
aixJ com del COSI que suposaria la seva implalllació en el pla 
de desenvolupamel1l de la xarx.a infornu1.lica. 

c) L 'eliminació deis problemes que impedeixen la 
fiscalilzació previa de les nomines de personal. 

2.- El grup Parlamentari PP-UM constata que no 
s 'han registrat anomalies en els procediments seleclÍus en 
materia de personal ni hi ha irregularitals significatives 
en la contraclació d'obres, serlleis i subminiSlramel1ls. 

3.- El Grup Parlamellwri PP-UM dóna supon al 
crÍleri mantengut pe! GOI'em respecte de les operacions 
d 'endeutal11ent, regislra/ll COI11 drelS reconegUls els re
cursos que /lO corresponen a l'exercici pressuposlari, 
praccica que ha suposal un eSlalvi en les despeses finan
ceres. 

.J.- El Grup Parlamenwri PP-UM constata la millora 
quanl a la sÍlllació de l'elldeu{ament necessari COI1Cenal 
amb l'!nsliulI Balear de Sanejamcnt Ubasall) i insta el 
COllern de la C0I1111nÍlal Alllonoma a continuar en aqlles
ta millora progrcssil'a per I'aplicació de la L/ei 9/1991. 

de 27 de nOI'embre, del crlllon de sanejamelll. 

5.- El grup Parlamen/ari PP-Ul\1 insta el GOI'em de la 
ComunÍlal AUlonoma a la publicació en e! BlIllle/l' Ofi
cia l de la CAIB de l'fnforme de! Tribunal de Comples de 
{'any 1991, ai.d com de les resolllciolls que siguin apro
\'ades en el PIe al respecle. 

Palma, a 17 de febrer del 1995, 

La portaveu: 
Maria Salom i ColI. " 

LA SRA. SALOM I COLL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Estam 
aquí, el Grup Parlamentari elel PP-UM per presentar les 
pro postes de resolució del nostre grup a I'informe del 
Tribunal de Comptes, i dic Tribunal ele Comptes, i no 
del Tribunal Constitucional, COI11 s'ha elit aquí, de I'ally 
1991. 

Evidentment, és un informe que correspon als 
comptes de la nostra COl11unitat ele ja fa quatre anys, 
cosa amb la qual, en certa manera, ja ha perdut I 'actuali
tat que hauria de tenir, sobretot tenint en compte que, 
per part de la Conselleria d 'Economia i Hisenda, abans 
de I'estiu, quan es va tenir coneixement d'aquest infor 
me, es va convocar una roda de premsa, a la quaI es 
varen convocar tOt5 els mitjans de comunicació, radio, 
televisió i diaris, i el Conseller va donar complida infor
mació de quins eren els comptes de la nostra Comunitat 
i quina era la valoració que es feía de l 'informe del 
Tribunal de Comptes de I'any 1991. I la conclusió era 
clara: la conclusió que fa el nostre grup, í que així es 
reflecteix a les propostes de resolució, és que és un 
informe que permet considerar la gestió del Govern 
Balear de l'any 91 com un informe bastcll1t positiu en la 
seva gestió. Dins el món privat, si a una empresa priva
da li demanaven que valoras aquest informe de gestió, 
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el nostre grup, i crec que tots, haurien d'arribar a la conclu
sió que es tracta d'un informe d'autotoria, en aquest cas, o 
d'un informe del Tribunal de Comptes favorable a la gestió 
feta pel Govern Balear i amb una serie d'excepcions que es 
poden resumir. De tot aquest totxo que és 1 'informe del 
Tribunal de Comptes, les excepcions es poden resumir, Sres. 
i Srs. Diputats, en cinc punts, amb un sol ( ... ), cosa amb la 
qual nosaltres hem intentat reflectir, a través de les nostres 
cinc pro postes de resolució, aquestes cinc recomanacions que 
fa el Tribunal de Comptes de I'any 1991. 

En ell primer punt deim que el nostre grup parlamentari 
ha d'instar el Govern ele la Comunitat que faci un estueli 
sobre la necessitat i la conveniencia eI'establir els indicadors 
per a I'avaluació economica e1els pressuposts per programes . 
Que pretenem amb aixo'? SOIll cOl1scients que. per part elel 
Govern Baleal', I'any 91, i en anys successius. ja hi ha un 
control i un seguilllent elels pl'ogr~lme~ pressupostaris . El Cjue 
no hi ha, fins a la elata, és un:1 \'aloració economica deis 
mateixos, pero aixo no s'ha ele consideral' ni Ull IJI'oblema ni 
una irregularitat. ja que aixó passa a totes les COlllunitats 
Autonol11es de I'Estat esp::lnyol 

En aquest mateix sentit, tal11hé hel11 eI'afegi l' que, quant 
::1 la valoració economica per programes, no hi ha, Sres. i Srs. 
Diputats, cap obligació legal ni un:l ele fer-ho. cosa amb la 
qual és una recomanació que es pos:] en aquest informe elel 
Tribunal ele Comptes, és una recoma nació generica que fa 
el Tribunal a tots i cadascun deis informes que fa de totes les 
COl11unitats Autonomes ele rEstat espanyol. Per tant, no hem 
ele considerar aixo com un punt neg:ltiu, sinó únicament COLll 
Ulla recolllanació, perque I 'Estat considera que el l11és ieleal 
és que hi hagi una valoració economica.clels programes, pero 
en cap cas no és una obligació legal. 

A l'apartat l.b de les nostres recomanacions, feim refe
rencia que el Govern Balear i el Conseller eI'Economia i 
Hisenela, en aquest cas, havia ele Fer un estudi comparat 
respecte ele l'aplicació o no elel pla general ele comptabilitat 
pública a les e1istintes Comunitats, veure quin és el cost, que 
suposaria, per a I'economia ele les nostres illes, aplicar o no 
aquest pla general de comptabilitat pública. Nosaltres creim 
que és interessant fer aquest estueli, pero, en tot cas, respecte 
e1'aquesta recomanació que figura a J'informe del Tribunal de 
Comptes, també s'ha ele dir que no hi ha cap obligació legal 
ni una que el Govern Balear apliqui el pla general ele 
comptabilitat pública. La nostra lIei ele finances no ens hi 
obliga. El Govern Balear té la facultat o no de posar-lo en 
marxa, i jo crec que, elins el seu esquema ele feina, elins les 
seves prioritats, esta previst que, en un termini mig o lIarg, 
es posi en marxa el pla general de comptabilitat pública 
pero, en tot cas, s'ha de dir que aquesta segona cOiistatac~6 
o recomanació de I'informe del Tribunal de Comptes no és 
obligatoria per part del Govern de la nostra Comunitat Au
tonoma. 

A I 'apartat I.c, el nostre grup insta el Govern de la Co
munitat a eliminar tots aquells possibles problemes que fan 
que sigui elifícil la fiscalització previa ele les nomi nes elel 

personal. En tot cas, hem de fer menció que I'informe 
del Tribunal de Comptes de I'any 91, en cap cas no diu 
que hi hagi anomalies o irregularitats quant a la selecció 
del personal de la nostra Comunitat Autonoma. I aixo 
va bé, quant, en aquest Parlament, hi ha hagut una serie 
de debats sobre política de contractació, uns debats 
agres, i jo, aquí, vull constatar que, elins I'any 1991, el 
Tribunal ele Comptes no ha vist cap anomalia quant a la 
contractació del personal. 

En el tercer punt, el nostre grup, el Grup Parla
mentari Popular, elóna suport, i així ho eliu clarament, 
el criteri mantingut pel Govern respecte de les operaci
ons eI'encleutament i, en aquest cas, el Govern ha regis
trat com a dret reconegut els recursos que no correspo
nen a I 'exercici pressupostari, i aixo, I'Informe elel Tri
bunal ele Comptes ho reflecteix a les seves recomanaci
ons. I nosaltres creim que aixó. aquesta practica, que als 
distints grups ele I'oposició 110 els sembl::l oportuna, i el 
Tribunal ele Comptes ho cOllsielera COlll una recomanaci
Ó, nosaltres creim, el nostre grup parlamentari, que aixo 
ha slIposat un important estalvi per pan elel Govern 
balear, un estalvi que ha superat fins i tot els 1.000 
milions de pessetes i que nosaltres creim que ha redun
elat en un benefici per p::lrt elels ciutaelans ele les nostra 
comunitat autonoma, en tanJ que la nostra aelministració 
s'ha estalviat llloltíssims ele eloblers en teme3 ele costs 
financers, i aixo ha suposat un major grau eI'eficiencia 
i d 'economia per part ele la gestió pública de la nostra 
comunitat auto noma. 

Quant al quart punt ele les nostres recomanacions, 
constatar una millora quant a I'endeutament concertat 
amb l'lnstitut Balear de Sanejament i instam en aquests 
J11oments, a través eI'aquesta recoma nació, al Govern ele 
la COlllunitat a continu::lr amb la millora progressiva 
quant a I'aplicació del canon. Nosaltres creim que a un 
\lloment determinat el Govern balear va ser valent, va 
posar en marxa una política molt agressiva ele construc
ció ele depuradores i, per aixo, va ser necessari que 
l'Ibasan s'endeurEis bastant, per construir i posar en 
marXil un munt ele depuraelores, tota una xarxa ele depu
raelores a tots els municipis, per aconseguir una finalitat 
importantíssima per a Balears, i és que ni una sola gota 
d'aigua bruta se'n vagi a la \llar sense depurar, i, per 
aixo, el Govern va haver ele fer illlportantíssimes inver
sions a través ele I 'Ibasan i per aixo I 'Ibasan es vii endeu
tar, es va endeutar molt i per aixo es posa en marxa un 
canon de sanejament el 'aigües, per intentar pal'liar la 
greu situació per la qual passava I'Ibasan. 

I qll&~~ a~ délrre~ punt, el p~nt cir...que, e~ r!c~t:=.-e g:~p 
parlamentari insta el Govern de la Comunitat que publi
qui al Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma aquest 
informe del Tribunal de Comptes de rany 9], i de la 
mateixa manera, també publiqui les propostes de resolu
ció que avui aquí aprovarem els elistints grups parla
lllentaris d'aquesta call1bra, 

I 
J 
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] jo, Sr. President, per acabar, només dir que si féssim, i 
amb aixo m 'agradaria reptar els distints grups, si féssim un 
estudi comparatiu amb les distintes comunitats autonomes 
sobre els distints informes que ha emes el Tribunal de 
Comptes de I'any 1991, si tenguéssimla sort de tenir aquest 
estudi comparatiu, jo crec que tots nosaltres ens hauríem de 
treure el capell davant l'Informe del Tribunal de Comptes de 
I'any 1991, de la nostra comunitat autonoma, i no tendríem 
més remei que dir al Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, 
enhorabona. Sr. Conseller, pel control, per la netedat i per 
la transparencia amb que ha presentat els comptes de I'any 
1991. Moltes gnicies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr;icies, Sra. Salom. El Grup Parlamentari MIXT, que no 
ha presentat propostes, tendra una intervenció de fixació de 
posició de cinc minuts. Té la paraula, Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN : 

Gnicies, Sr. President. Na utilitzaré els cinc minuts que 
m'ha concedit per fixar la postura, bé, pertany al Grup Mixt, 
pero puc dir eI'aquest eliputat, com a representant del Grup 
Mixt a la Comissió eI'Hisenela i Pressuposts. No hem presen
tat cap praposta de resolució i respecte rJe les que han pre
sentat els altres grups, la postura eI'aquest diputat sera I'abs
tenció. 1 explicaré per que. 

En el cas ele les propostes de resol ució, tant del PSM i 
EEM com elel Grup SOCIALISTA, podríem resumir, com 
ha fet el Sr. Sampol. portaveu del PSM, que ha dit que hi ha 
moltes propostes de resolució pero que es podrien resumir 
en dos, i jo he recordat els manaments de la llei de Déu, i 
vertaelerament és així. un, el primer, que a les lJeis de Déu 
és que estimaras 'a Déu sobre totes les coses, i en aquest cas 
és, sera fidel a la ve¡-itat sobre totes les coses, i la veritat és 
que hi ha tota una serie de constatacions de totes les anoma
lies que el Tribunal de Comptes va trobar l'any 91, pero el 
segon punt en que es poden resumir totes aquestes propostes 
de resolució i seguint amb el mateix paral'lelisme, si no ho 
record malament, és que estimaras el teu proxim com a tu 
mateix, i respecte del que es presenta avui aquí. en el segon 
punt es condemna d'una manera més o manco suau l'execu
tiu. els responsables, fins i tot es demana un cessament d'un 
alt carrec. Jo crec que, no és que hagi prescrit, perque han 
passat quatre anys, pero sí hem de dir que d'aquesta legis
latura només en té una part, aquests comptes, i, per tant, 
d'alguna manera els responsables en la major part no són els 
mateixos, i, a més, és indubtable que aquest segon punt 
hagués dit unes recomanacions al Govern, si hagués estat 

- així, l'hauria compartit, ara, aquestes condemnes, francame
nt no les compartesc. 

1 pel que fa Hl Grup Popular, al primer punt, també esta 
molt bé, estima Déu sobre totes les coses, pero el segon punt 
que ells presenten no el puc compartir tampoc, i per aixo 
m 'abstendré. No, perque al segon punt diuen, i m 'estimaré 
a mi mateix tant o més que a Déu, i aixo no pot ser, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Passarem a la votació de les pro
postes de resolució. Votarem en primer lloc ... Sí, Sr. 
Sampol, per que em de mana la paraula? 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Per saber que hem de votar, Sr. President. Concreta
ment, la proposta de resolució núm. 5 del Grup Parla
mentari PP-UM, ens agradaria saber que és que votam, 
perque ens insta a aprovar la publicació al ButLleu' 
Oficial de la Comunilat Autonoma de I 'Informe, i no 
sabem si s'ha de publicar tot aixo ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampal, jo vaig fer I'observació que la Mesa de la 
Comissió ha qualificat la congruencia de les propostes, 
en conseqüencia, si les pro postes plantejades són con
gruents amb el debat que hi va haver dins comissió, que 
jo supos que dins comissió hi va ha ver un ampli --debat 
sobre totes aquestes qüestions, les pro postes de resolució 
que varen plantejar els distints grups parlamentaris són 
congruents, perque així la Mesa de la Comissió ho va 
dictaminar, amb el debat que hi va haver en ~l seu mo
ment, en conseqüencia jo entenc que aquestes propostes 
de resolució, sobre el fons de la qüestió qui s'ha de 
pronunciar és el Pie, i, en conseqüencia, les sotmet a 
votació perque sigui el Pie qui es pranunci"i. 

Es fara la votació per ordre de presentació al Regis
tre, i, en conseqüencia votare m en primer 1I0c les pra
postes de resolució núm. 868, presentades pel Grup 
Parlamelltari SOCIALISTA. 

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

Senyores i senyors e1iputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen') 

23 vots a favor, 28 en contra, 4 abstencions. Queden 
'rebutjades les pro postes ele resolució presentaeles pel 
Gru p Parlamentari SOCIALISTA. 

Sí, Sra. Salom, per que em demana la paraula. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President, per una qüestió d 'ordre. M'a
gradaria aclarir al Sr. Sampal respecte ... 

EL SR. PRESIDENT: 

No, Sra. Salo m, no hi entrem. Crec que he deixat el 
tema suficientment cIar, no entrem en aquesta qüestió, 
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la congruencia esta qualificada i és el Pie qui s'ha de pro
nunciar sobre el fons de la qüestió, no correspon ni a la 
Mesa ni als diputats en particular donar una interpretació 
concreta sobre un punt, el PIe aprova o rebutja i per envant. 
No entrarem aquí a debatre aquesta qüestió. Li prec que 
s'assegui, Sra. Salom. 

LA SRA. SALOM I COLL: 

Era per explicar el que aprovam .. _ 

EL SR. PRESIDENT: 

Li prec que s'asseg ui, Sra. Salom . 

Propostes ele resolució elel GrujJ Parlamentari PSfVr 
EE!\1. 

Senyores i senyors eliputats qu e voten a favor. es valen 
posar elrets, per favor? Gracies, pod en seure. 

Senyores i senyors eliputats que voten en cont ra. es valen 
posar drets, per favor? Gracies, pod e n seure. 

Senyores i senyors diputats que s'a bstene n'J 

23 vots a favor. 28 en contra. 4 abstencions. 

Passam ara a les pmpostes ele resolució del Grup Parla
rnentari PP-Ui'vl. 

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

Senyores i senyors diputats que vote n en contra. es vo len 
posar drets, per favor') Gracies, poden seme. 

Senyores i senyors eliputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 23 en contra, 4 abstenciolls. En conse
qüencia, q ueelen aprovades les propostes ele resol ució n u 1l1. 

871/95, presentades pel Grup Parlamentari PP- UM, 

IV.l) Debat de l'esmena a la totalitat amb text alternatiu 
RGE núm. '.789/95, presentada pel Crup Parlamentari 
MIXT, a la Proposició de lIei RGE núm. 338/95, relativa a 
modificació de la Llei 8/1986, electoral de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears. 

I passam ara al quart punt de I'ordre elel dia, que corres
pon al debat de les esmenes a la totalitat amb text alternatiu. 
Comen<;arem, en primer Iloc, peí !'esmena a la totalitat amb 
text alternatiu núm. 789, presentada pel Grup Parlamentari 
MIXT a la proposició de \Iei 338, relativa a modificació de la 
Liei 8/86, electoral de la Comunitat Autonoma. 

Té la paraula, per fer la defensa de I 'esmena del Grup 
Parlamentari MIXT, 338, el diputat Sr. Vidal i Juan . 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputaeles, senyors 
eliputats. Després de quatre anys de preautonomia, del 
79 al 83, amb un Conse ll General Interinsular format 
per 24 membres, 12 de Mallorca, 6 de Menorca i 6 d'Ei
vissa i Formentera, paritat corregiela, alerta!, que va 
funcionar perfectament, I'any 1986, ja avan<;ada la pri
mera legislatura autonómica, concretament el 26 de 
novembre, aquest parlament aprovava, mitjan<;ant un a 
eSlllena que va prosperar al projecte legal corresponent, 
el sistema electoral que ha estat vigent fins ara, contin
gut a I'article 12 de la Ilei en qüestió. Article que consta 
de tres apartats. i que precisa ment els dos primers foren 
objecte d ' un fort debat i un agre enfrontament e ntre els 
dos grups majorita ris d'aquesta cambra, el socia lista i el 
popular; aquells, elefensant J'esmena que va prosperar, 
3mb la complicitat. si se'm perlllet I'expressió . deis regi
o nalistes que no prestaren. en tal oportunitat, el supon 
que atorgaven habitualment a l Grup Popular i que per
metia. fin s i tot. el m3ntenilllent del Govern, la qual 
cosa suposa, actualment la elistribució territorial eI'escons 
que hi ha , i, per pan deis populars, propugnavem -clic 
propugl1é1vem- la tes i que s'establís e l s istema previst al 
pacte ele Bellver de I'a ny 1977. i que té adoptat I'a lo'a 
comunitat insular de l'Estat , Canaries, on s'aplica, en 
aquest aspecte, la paritat corregida entre les illes o sigui 
que la suma deIs diputats elegits pel conjunt ele les illes 
menors, ha de ser igualo paregut a l nombre deIs que 
corres ponen a I'i lIa major. 

Aleshores, el Grup Popular es trobava amb minoria 
majoritaria o majoria minoritaria, COl1l vulguin, i la seva 
voluntat i els seus vots no foren suficients pel que he dit 
abans. Aquest diputat que els parla era lIavors el porta
veu del Grup Popular i no fa falta recordar-ho, en 
aquesta ocasió, no va fer Illés que elefensar el que sem
pre havia propugnat la seva formació política, fent 
bandera de la teoria esmentaela que, per cert, li va pro
porcionar, almenys a les Pitiüses i conseqüentment al 
conjunt ele la Comunitat Autonoma, les dues primeres 
victóries electorals, els anys 79 i 83, ja que els votants de 
les illes menors, principalment, premiaren la postura 
adoptada en aquest . tema, fonamental per a la nostra 
autonomia. Recordin. I'any 1981. tant els inelependents 
el 'Eivissa i Formentera, representats aleshores per tres 
membres del Consell General Interinsular, dos deIs quals 
avui som aquí i un altre, un ele Formentera, com els 
membres ele Coalició Democratica, que alguns són aquí 
i al tres no, entre els quals es comptava I'ara Molt Ho
norable President de la Comunitat Autónoma, Sr. Ca-
faeHas, i l'a~tl!al eU1·odiput2t del ?P ! alestores sé!tador, 
Sr. Matutes', es negaren, ens varem negar a signar el 
projecte de l'Estatut d'Autonomia i després, al Congrés 
de Diputats, Coalició Democratica es va abstenir, no va 
votar en contra, perque la polemica qüestió de la re
presentació territorial va quedar ajornada, pendent d'u
na lIei electoral d'aquest parlament. una lIei que va tenir 
el desenlla<;; esmentat i que pe r fer pal esa la nostra c\is-
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:onformitat va motivar que tots els diputats pltlUSOS del 
3rup Popular ens absentassim d'aquesta sala de sessions per 
m cert espai de temps. Varem ser sis diputats concretament, 
jos deis quals som ara aquí. 

Han passat més de vuit anys, la veritat és que ningú fins 
Ha havia expressat o renovat disconformitat amb el que 
j isposa aq uell article 12 que en els seus apartats 1 i 2 varem 
ha ver d 'admetre, quan ara, el Partit Popular, sÍ, precisarnent 
ua sí que compta amb els vots suficients, anuncia que modi
ficara I'article en qüestió, i sorprenentment hem vist com la 
modificació proposada no es refereix als punts 1 i 2 de I 'arti
ele 12, o sigui I 'atribució i distribució territorial deIs escons 
d'aquest parlament. que varen ser el 86 objecte de disputa, 
sinó que es proposa la modificació en relació amb I'únic 
apartat amb el qual tots hi estiguérem d'acord, el tercer, que 
estableix com a percentatge mínim per optar a l'accés a l 
Parlament. el .3% deIs vots emesos él cadascuna de les quatre 
circumscripcions electoral. 

Aixó. aquest canvi, he de dir ja perque quedi ciar, que per 
a Eivissa i per a les iHes menors és irrellevant. peró sorpren 
precisament que quan es parla de modificar el sistema electo
r,lI. no es modifiqui e l que tant va costar defensar i, torn a 
repetir, segurament, perque no hell1 de ser oblieladissos, si el 
senyor president que .durant dotze anys ha estat governant 
aquesta cOl1lunitat autónoma, li deu haver defensat aixó, 
sobretot de cara a l'electorat ele les Pitiüses, aixo que avui 
nosaltres proposal1l aquí. Per aixo aquest eliputat, C0111 a 
representant ele la FIEF. forc;a autóctona ele les Pitiüses, es 
permet presentar aquesta eS111ena a la totalitat amb text alter
natiu a la l1lodificació del sistema electoral vigent que, no 
nosaltres, sinó el PP, ha presentat al Parlament, la modifica
ció s'entén. 1 I 'esmena a aquesta modificació que ha presen
tal, a través eI'una proposició ele Ilei, el Grup del Partit Po
pular, també es presenta en termes que I'article únic eligui 
que "el Parlament ele les llles Balears és integrat per 61 
diputats elegits a les quatre circul1lscripcions electorals": 
apartat 2, que "Ies atribucions eI'escons a les distintes cir
cumscripcions electorals sigui la següent: 31 a I 'illa ele Ma
llorca; 15 a la de Menorca: 1.3 a la d'Eivissa i 2 per Formell
tera". 1, finalment, que "I'atribució d'escons es faci en la 
forma establerta a I 'anicle 163.l.a) i següents de la L1ei Or
gánica de regim electoral general, a cadascuna de les quatre 
circumscripcions electorals de les nostres illes ". 

Per tot aixó, crec que, amb coherencia al que va defensar 
un determinat grup, avui majoritari en aquesta cambra, amb 
coherencia i no hem d 'oblidar que en política es poden vari
ar moltes coses, peró els principis fonamentals d'una filosofia 
política haurien de manten ir-se, crec que avui el Grup Po
pular tendra un· vot més, i aquest vot si és a favor d'aquesta 
esrnena a la totalitat no vendra d'altra banda, vendrél d'a
quest diputat que els parla. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Altres grups que vulguin interve
nir? Pel Grup PSM i EEM, Sr. Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PON S: 

Sr. Pre ident. enyare i se n r ' diputa . De d'una 
acti tud ele profund respecte per I inicja tiva del Grup 
Mixt lefen ada pel r. Viclal, el grup del PSM i EEM no 
donara sup rt ~I la eva esmena a la lOtalitat. 1 no per
q u pensem que n seria on, tillleional, com algú ha 
vO lgUl fer vcure en els darr r temp a trllvés d'a lgun 
mitja de comunicació, sinó per u ' creim ineeramen! 
que no r oldria res o qua i res respecte de la probl ma- _ 
lica que pateixen les nostres i11e ni ap rtaria re tampoe 
a i"estrucLUració ele la !lostra comuni tat. 

La no. tra és, en elubte, senyores i senyors diputats, 
una comunital d complexn e truclUració de ' del punt 
de vista po lític, aclrn ini tratiLl. 1" discon tinu"itat geogra
rica inherenl í.11 fet in ular en ha marc.H profunda111ent 
i ha exigit un tractarnent diferencial pel que Fa :.1 I'es
tructura que, a partir ele I" aprov ció le I"E ta tut eI'Au
tonomia. havia de donnr (un ¡lIes, 011 e ls 110 tres 
cOllciuwelal1 no e enten ele cap manerél balearics, eom 
e enten ca talan o ba e el ciUladan le él léllUtlyll ""O 

eI'Euskadi. ixí , I'E tatut recLlII aquesta realitat que, 
d"'1ltra banda, havia es tat ja reconeguda a la onslilllció, 
élnicle 141.1, amb la conseqüel11 cre.ació el I c I1sell s 
in uJar de Mallorca. cI'Eivi a i -ormenlera i de Me
norca. 

Els consells insulars són, de fel. la base que hauria de 
ustel1Lar la noSlra c rnunitat fent po ible, en tant que 

assum i in lo te le mpeten ¡es que e l permet l'Esta
tut i que . n tOle le qu lé o !'ot arribar a len ir la 

Ol11unitat. fent possible -dic- I"aplieació del p rincil i 
q ue em elllb ln de élda vega la mé la cla u ele la on 
lrucció de la nOSlra au tonomia, ell rincipi de la ubsidi 
:-tritat. que tOl allo que es pugui rer eles cl"una illa, e a 
lir ele l"un consell. no es raei des ele! con.i1l111 ele le ' 

ille , é dir des elel overn ele In 'Ol11unitat, i ho de
iem així <.le c iar qurtl1 'aprovava I'E tlltut i ho hem 
co ntinuéll reivindicanl ele lI é1vo r ' en~a , I'aul 11 mia de 
les lile Balear 'ha ele 'ustentar amb 1' ~IUlOI1 rnia de 
cadascul1él de I~ ille n era I'eina adequada per 
construir un país. 

cen, Sr. Vidal, que, com deiem fa poc, en e l debat 
ele la inlerpel' lació obre la políti e< de con ells insulars 
del Govern, ha avanc;at rnoll po encara e n aquesl 
eamí. És cen que 0111 l110lt enfora ele poder consi.derar 
en la practica eJs con ell in ular com els governs de 
cadascuna de les ¡lIes. com els defineix l'Esta tut, s'ha 
avanc;at rnolt poc perque ens h m trobat amb un grop 
que é el centralisrne d'un govern i del grLlp que ti dóna 
suport, que per po r de erdre quotes de poder han pre
ferit manlenir I con ell en una consideració de min -
ria eI'edat. atribuint-Ios les competencies amb comptago-
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tes, planyent-Ios el finan<;ament necessari per executar-Ies, i 
cercant. a més a més, fórmules de control que convertien els 
consells més en un virregnat que en una altra cosa i, per 
suposat, no els convertia en els governs reals de cada illa. 

1 fixi's bé, Sr. Vidal, que mai, mai a la breu história de la 
nostra comunitat, no s'ha produi't una reacció a nivell parla-

( mentari de votar-se alguna proposta des d'una postura d'illa, 
mai els diputats de I'illa de Menorca, per posar un exemple 
que m'atany a mi mateix, no han votatjunts en contra d'una 
actitud també en bloc o de bloc deis diputats de l'illa de 
Mallorca, i que mai. mai els diputats de les illes menors, no 
han juntat els seus vots per enfrontar-se en bloc als diputats 
de I'i!la major; perque els vots, Sr. Vicia, són producte de les 
posicions polítiques que defensa caela grup, i aquestes un 
reflex, quasi sempre, quasi sempl·e. ele les ieleologies subjél
cents dan'era caela partil. darrer,l caelJ grup pJrlamentari. 
Votam segons afinitats polítique<;. nu ~egons orígens geogl~
fics i, fins i tol, les clausules ele <;:llvJguJrcl:l Cjue l'Estatut 
consagra en el sentit eI'exigir I'emissió cle vOl de forma se
parada, de tal manera que per :lprovar-~e eleterminJeles lIeis 
es fa necess:lri comptal' amb 1':lprovació Ill:tjoritaria deis 
diputats ele dues illes cOlllputats ele forma separacl:l , mai no 
han produ'it I'emissió cl'un vot que rompent la unitat de les 
formacions parlamentaries es pogué, illterpretJr com el vot 
en bloc (runa illa en defensa d'uns intel'essos lerritorials. ni 
quao s'han aprovat els pressupost~. no ha succe'it, ni quan 
s'han aprovat les diferents Ileis d'atribució de competencies 
als consells insulars, algunes de les quals han estat, i així ho 
hem denunciat des d 'aquesta tribuna. un vertader atracament 
a lIei armada contra algun consell. contra algun:l illa al cap 
i a la fi. 

1 és que, senyores i senyors diputats. la clau cle les votaci
ons en aquest parlament esta, no en l'origen geograFic deis 
diputats, sinó en la ideologia ele cadascuna de les fOl"ces que 
han concorregut a les eleccions. Així. quan helll hagut de 
votar la protecció o no cI'una area natural cl'especial interes, 
no s'ha clonat el vot deIs diputats eI'una illa partielaris, inde
penelentment elel seu color polític, ele la protecció. i des 
d'una altra illa, partielaris tots ells de clesprotegir. La batalla 
en favor de l'autonomia de cada illa, senyores i senyors dipu
tats, no esta avui en la qüestió de la representació paritaria 
cle cada illa a aquesta cambra, esta en I'actitud deis cliferents 
grups respecte de la concepció que ten en cadascun d'ells de 
quin ha ele ser el papel' que han de jugar els consells insulars, 
i aquí, dins aquesta cambra, hi ha grups c1arament insularis
tes i n'hi ha d'altres que no creuen en absolut en els consells, 
per molt que s'omplen les boca amb paraules buides. 

1, em pot creure, Sr. Vidal, que a l'hora de defensar Me
norca, Mallorca, Eivissa o Formentera, aIla que compta,2. 
realment és el model que cadascun deIs grups parlamentaris 
tenim de la Mallorca, Eivissa, Formentera o Menorca que 
volem, i entre aquestes diferencies, s'hi compta, no ho dubti 
tampoc, la del nivell d'autonomia que creim, que entenem 
que ha de tcnir cada illa, i aquí es tornara a reproduir el 
mateix esquema, les diferencies les marca, no l'origen geo
grafic, sinó I'adscripció política. No es pot parlar en aquest 

parlament d 'uns menorquins insularistes contra uns 
mallorquins centralistes, la realitat ens ha demostrat que 
alió que sí hi ha és uns grups insularistes conven<;uts i 
uns al tres que defensen coses ben diferents, en bloc, en 
bloc. 

La qüestió no és, per tant, Sr. Vidal, i cregui ' m que 
li ho dic des del profund respecte que em mereix voste, 
el seu gru p, el seu taranna polític, la qüestió no és si 
eivissencs, formenterers i menorquins junts tenim tants 
diputats com els de Mallorca, la qüestió és quina políti
ca defensara cadascun deIs diputats que tengui presencia 
en aquesta cambra, i, si li serveix el 'exemple, li puc ben 
assegurar que aquest eliputat que els parla, menorquí i 
insularista convenc;ut. no ha tingut mai cap problema, 
no ha trobat mai cap entrebanc en els companys de grup 
elegits a fvlallOl"ca per defensar el que ha cregut just, i 
molt manco encara quan s'ha referit a la política el'atri
bució ele competencies als consells insulars, ningú al 
meu grupo Sr. Vida), no ha dubtat. sabent que era jo que 
haviJ ele elefensar la posició del PSM i l'EEi'v1 clavant 
aquestes qüestions, perque est~velll cl'acord tots sobre 
quin és el paper que han de jugar els consells, de quina 
forma s'ha eI'estructura, en suma. la Comunitat Autono
ma ele les 1I1es Balears, perque est~vem d'acorel amb un 
projecje de país, i aquesta és la c1au. 

M'ha de reconeixer, Sr. Vidal, que en aquesta cambra
hi ha grups que tenen un projecte de país, i duen des
prés propostes més o manco endevinades per cercar la 
construcció d'aquest país, i d'altres que tenen una con
cepció provinciana elel que ha ele ser la nostra comunitat 
autonoma, i aquesta és la diferencia, i aquesta actitud es 
dóna en bloc, no segons !'origen per illes, per zones 
geografiques. 

El debat a aquesta cambra, senyores i senyors dipu
tats. independentment del nombre de diputats que s'ele
geixin a caela illa, continuara essent polític, reflex cl'uns 
posicionaments ideológics, i aquests no coneixen de 
compartiments estancs ni de limitacions geografiques. de 
tota manera, Sr. Vid al, cregui'm, malgrat la diferencia 
de plantejaments en aquesta qüestió, continuarem coin
cidint, voste i Ilosaltres en la lIarga batalla per fer deIs 
consells insulars aquells governs de cada illa de que 
parla I'Estatut, i deis que ta~ enfora estam en aquests 
moments. I en aquest propósit, llliri voste com són les 
coses, hi haura coincidencia de diputats eivissencs, me
norquins i mallorquins, en contra de la posició de di
putats eivissencs, mallorquins i menorquins que de cap 
manera no volen que els consells siguin aquests governs. 

1, per su-posat, que ningú no ha d'entendre que vo
tant en contra d 'aquesta esmena a la totalitat quedi 
oberta alguna possibilitat, per mínima que fos, que el 
nostre grup donés suport a la lIei que el Grup Popular 
ha presentat per modificar la Llei electoral de la nostra 
comunitat autónoma, que ningú no tengui el més mí
nim dubte que el nostre grup esta frontalment oposat a 
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aquesta proposta que ha dut el Grup Popular, que no hem 
dubtat a qualificat de cacicada amb el suport parlamentari . 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila . Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
el Sr. Tur i Torres té la paraula. 

EL SR. TUR 1 TORRES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Vida!. dir-li 
d'entrada que he de reconeixer que la se va proposta és cohe
rent amb la postura que ha vingut mantenint a tota la seva 
trajectoria política. vagi, per tant, el meu reconeixement des 
eI'aquesta tribuna j davant aquesta proposta. 

Evidentment, en I'actuació política és important ser 
coherent, i voste ho és i per aixo presenta aquesta proposta. 
i llosaltres, que també ho somo no la hi podem votar, no la 
hi podem vota r perque en el seu moment vam manifestar els 
nostres criteris i en aquest moment hem de continuar, pen
sam el mateix perque creim que el temps ha acabat per do
nar-nos la raó. 

-
En el debat de l::l llei electoral, en el seu moment, qui 

s'atrevia a donar lli<;ons de coherencia política?, i voldria 
citar , en aquests moments, anat al Diari de Sessions. el vice
president del Govern d'aleshores. Sr. Huguet, que en el seu 
discurs, en el debat d 'aquesta lIei deia: "són raons elementals 
de decencia en una trajectoria política les que ens obliguen 
a ser coherents amb els plantejaments i amb les promeses 
electorals que varem fer a I'hora de defensar la paritat i la 
realitat social política, economica de les nostres illes". Deia 
tam bé que "la coherencia no és en aquest país una virtut 
preuada ni practicada per sector importants de la classe polí
tica. on s'ha de dir ben ciar -deia- que la impudor amb que 
s'inverteixen programes de partit, I'alegria amb que s'incom
pleixen promeses electorals i fins i tot la gosadia amb que 
s'exerceixen polítiques en contra deIs plantejaments ideolo
gics propis, han configurat una moneda corrent de dubtosa 
etica", i continuava. 

Per tant, vull reconeixer en aquests moments la coheren
cia de vos te en fer aquesta proposta en aquest parlament, 
perque és evident que, per desgracia, la coherencia no sem
pre és moneda corrent dins la nostra classe política. 

Pero, per que es planteja en aquests moments aquest 
debat?, aquesta seria la pregunta; perque es pretén modificar 

. __ .una llei.eleetorili;.uaa !I€i-que de ca~ manma·no- havia·creat 
malestar -en la seva aplicació, fins i tot el Partit Popular que 
ha dut aquesta iniciativa en aquest parlament, reconeix a 
diferents mitjans de comunicació que no hi havia cap neces
sitat de modificar aquesta lIei en aquests moments. Per que 
es pro posa, per tant, la modificació d'una llei que no ha 
suscitat cap problema en la se va aplicació, i, per tant, no hi 
havia cap necessitat de modificar-la?, perque. en qualsevol 

cas, s'hauria d'haver fet des del consens de totes les 
forces polítiques amb el temps necessari i suficient per 
estudiar-la, per mi llorar-la, si és que era millorable, per 
discutir si feien falta tots aquests plantejaments que avui 
es tornen a suscitar aquí, pero, de cap manera, en 
aquest moment i d'aquesta forma, perque no hi havia 
cap necessitat . 

Per tant, jo preguntaria, no hi havia cap necessitat, 
aleshores és que responia als resultats de determinades 
enquestes electorals?, o, millor dir, és que respon aques
ta modificació, en aquest moment, al resultat de deter
minades enquestes electorals? Fa pensar que sí, fa pen
sar que raons electorals, interessos partidistes, han con
tribui't avui a dur aquesta modificació i, per tant, a_ 
suscitar aquest debat. Estam massa acostumats en aques
tes illes que es plantegin molts de temes des del punt de 
vista partidista i responent a interessos més partidaris 
que no institucionals. 

1, en el seu moment, quan es debati precisament la 
Uei electoral, es va arribnl' a plantejar o a pretendre 
intercanviar si un diputat 'lllés per Formentera o dos 
més per Eivissa , evidentment només responia a qües
tions electorals i partidistes aquests plantejaments. I 
altres reformes de lIeis tan importants que ha costat tant 
treure endavant en aqueslparlament. que s'han modifi
cat d'un cop perque interessaven únicament i exclusi
vament a un determinat partit, vull recordar la LEN o, 
ara mateix, la lIei de la reforma de la Uei electoral que 
debatem. Per tan1. és evident que aquest debat avui no 
s'hauria d'haver reprodui't aquí i que voste, perque li 
ha convengut j és coherent amb la se va postura, ha 
aprofitat I'ocasió per treure aquest debat altra vegada 
damunt la tribuna, un debat que evidentment estava 
superat i que hagu é e l<ll millar que no es tornas a 
treme. perque eviclen lmenl el temps, a part que hi ha 
una sentencia I I 011 titucional que també confirma la 
situació absolutament legal i correcta de I 'actual lIei, el 
temps -com deia- ho havia superat. En qualse.vol caso la 
culpa no és de voste, Sr. Vida!. sinó de qui ha propiciat 
aquesta reforma d'una manera unilateral. 

Nosaltres, evidentment, ja ho vam dir en el seu mo
ment i ha continuam manteninl. no estam en absolut 
d'acord amb el plantejament que es fa de la paritat que 
representa un enfrontament entre illes, d'illes menors 
contra l'illa majar o de l'illa major contra les illes me
nol'S. La practica, evidentl11ent , ha clemostrat que a ixo 
no pa a, que en la hi toda d'aquest parlamenl mai no 
' han posat d acord uns dipulats de diferent partits 

d'una iIla per votar en contra de postures d'una allra 
illa, evidentment la política e fa des del partits políti
cs i no des deLs terr itoris. E l temps, per tan t, ens dóna 
la raó i per aixó, en aquest moment, podem mantenir la 
mateixa postura que varem mantenir fa nou anys, per 
aixo podem ser coherent en aquests moments amb el 
que hem vengut dient en aquest parlament pel que fa al 
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repartiment d'escons en aquest parlament en la historia que 
'"' duim d 'autonomia. 

Jo crec que en aquest moment seria important, i ha hem 
vist en el primer debat que hem celebrat avui, superar aquest 
debat i desviar l'atenció cap a altres temes que són molt 
importants i que vénen precisament regulats a I 'Estatut, que 
I'Estatut ens marca el camí. Jo crec que en aquest moment 
),important són els ciutadans de les llles Balears, és que 
sigue m capaºos d'atracar l'administració cada vegada més a 
aquests ciutadans, que capiguem eles de les institucions que 
anam fent a poc a poc, fer que els ciutadans de Mallorca, de 
Menorca, d'Eivissa i de Formentera estiguin més satisfets 
amb la gestió que fan les se ves institucions i que tenguin més 
facilitats per resoldre el problema eles eI'aquestes institucions. 
Evidentment, les consells insulars són I'assignatura pendent, 
més que no si paritat o no parit:ll . 

Els consells insulars han ele ser, COlll s' l1:1 I'epetit tantes 
vegades, els pilars basics de la 110Stl a autonomia. han ele ser 
els que atraquin I'administració als nostres ciutaclans, és, 
sense cap dubte, crec jo , una ele le5 qüestio ns que més preo 
cupa avui els nostres ciutadans. i 1110lt Illés qu e temes COI11 s i 
la representació a aquest parl amelll és una o una altra ele les 
diferents illes. 

En qualsevol cas li vull reconéixer una cosa, Sr. Vida\. 
que sí que és ver que cleterminats partits van fer una gran 
bandera d'aquest tema, que en vall treure un fruit electoral 
i que ara, si no donen supon a la seva proposta. evielentment 
s'ha de considerar com un frau als electors en aquell mome
nts. pero que, en qualsevol caso repetesc. ucc que és un 
debat superat i seria interessant que girassim I'atenció cap a 
un altre costal. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tul' i Torres. Pel Grup PP-Utvl, el Sr. Jaén 
i Palacios, té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Sr. Presidente, señoras y sellares diputados. Consumo este 
turno, más que como un turno en contra, como un turno de 
fijación de posiciones que evidentemente es en contra de la 
enmienda que el Sr. Vidal presenta a nuestra iniciativa par
lamentaria en trámite en este parlamento. Iniciativa que se 
presenta bajo una perífrasis muy curiosa y que textualmente 
dice así: "Se hace constar que esta iniciativa no cuenta con 
el parecer unánime de todos los miembros del Grupo Mix
to", Yo creo que hubiera sido más corto consignar que tal 
respaldo sólo lo tenía de quien firmaba la propuesta. Hago, 
por tanto, esta intervención, Sr, Vidal -esos gestos que usted 
hace son muy significativos-, hago por tanto esta intervenci
ón, Con la cortesía política que merecen todos los diputados 
y muy especialmente el Sr. Vidal, por razones que él ha 
expuesto en su intervención desde esta tribuna, No lo hago, 

n 

desde luego, desde una visión ni insularista ni personal, 
sino desde una visión general que nuestro grupo com
parte en este momento. 

Pero quiero ya adelantar que estas dos enmiendas, la 
que ahora debatimos y la siguiente, en definitiva, tienen 
el mismo fin, uno, el primero, es eliminar la barrera 
electoral del 5%, que el Sr. Vidal ha reconocido que en 
su actual redacción es irrelevante, dos, modificar el 
número de escaños de las circunscripciones electorales, 
si bien hay que decir que el sentido aquí es distinto, 
mientras unos proponen la elevación de los escalios en 
según qué circunscripciones, otros opinan todo lo con
trario. Y así, por ejemplo, el Sr. Vidal propone incre
mentar la sobrerepresentación, repito la sobrerepresen
tación de las islas menores hasta el punto que un voto 
emitido en Formentera tenga el valor de ocho veces más 
que un voto emitido en Mallorca , Porque esos son los 
Índices ele representación poblacional que una vez cal
culados actualmente es el 2'6 y el que el Sr. Vidal pl'O
pone, que seguramente no sabe, es del 7'6. 

Nosotros defendemos mantener la presente configu
ración de las circunsuipciones electOl'ales, no sólo en su 
ámbito territorial, que es obvio, sino también en los 
valores del índice ele relrrción poblacional que en el 
momento presente tienen. No es por tanto la magnitud 
ni el tamaño del distrito electoral, si se me permite 
utilizar el nombre de distrito como palabra más ele 
significado en el régimen anglosajón, y decir que noso
tros no estamos por esa variación, aun a sabiendas de 
que en las circunscripciones electorales pequellas la 
proporcionalidad es mucho menor que en las grandes. 
No hay ( ... ) otras razones para no ser reiterativo, que 
después tendremos ocasión de exponer en la siguiente 
enmienda a la totalidad. 

Iniciar un debate de esta n:1wraleza es volverse a 
preguntar y reabrir temas de cuáles se consideran polí
ticamente ideales C0l110 índices de representación, cuán
tas circunscripciones tiene que delimitarse y qué factores 
de corrección tienen que plantearse principalmente en 
Mallorca, y de forma muy concreta, en la ciudad, en 
Palma, que representa el 53% de la isla. 

Yo pido disculpas a sus sello rías si no me remito a 
la prehistoria electoral de esta comunidad autónoma, 
porque remontarse a los años 70 en política y en esta 
materia es remitirse a la prehistoria, por eso tampoco 
me referiré a la paridad, que es una cuestión que ya está 
zanjada y resuelta, y asunto sobre que nosotros no pen-
sarnos !"eabrh~. POí- E:~(¡ jv3téH,{lerú:; la enrnlenda, la pro
posición de ley que hacemos al artículo 12 afecta sola
mente al apartado tercero, porque si la intención hubie
se sido otra, hubiésemos modificado otros apartados. 

Yo creo que la tesis paritaria y la dicotomía de ciUlat 

¡pan Jorana, de islas mayores y de islas menores , son 
temas que ya no se discuten, ni figuran desde luego 
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como compromiso electoral en el momento presente, porque 
lo importante, y aquí creo que hemos coincidido más de un 
portavoz, no es ese asunto, sino el tema de la subsidiariedad, 
ese es el tema realmente importante, tema que exige que a 
los consejos insulares se les traspasen cuantas competencias 
sean necesarias, necesarias, y ahí está el artículo 39 que hoy 
se ha citado en más de una ocasión. Y nuestro compromiso 
para los próximos elecciones ya está fijado en el programa 
electoral, aprobado por los órganos colegiados de gobierno 
del partido e incluye una gran cantidad de esas competencias 
para el próximo mandato legislativo. 

Yo creo que esa acusación que se hace aquí de consenso, 
que ustedes la repiten en más de una ocasión, yo no quiero 
entrar en el debate. porque estamos fijando posición, no es 
cierta, no se puede repetir más de una vez que la Ley electo
ral fue por consenso. eso no es cierto, no lo repitan más, 
porque cuantas veces lo digan. yo saldré diciendo todo lo 
contrario. y digo la verdad porque esa es la verdad que figura 
en el Diari de Sessiol1s. y se nos ha acusado, en más de una 
ocasión. ele abrir esa especie de caja de Panclora donde vien
tos '! tempestades, en la mitología, estaban allá contenidos. 
Yo creo que esto no abre la caja de Pandora, por cierto, 
Pandora, hijo ele Prometeo y primer hombre hecho de barro, 
como todos nosotros. según sabemos. Lo que lamento es que 
Pandora, que en términos latinos significa regalo de todos, 
pues no sea la ley electoral eso, un regalo de todos, porque 
no hubo consenso antes ni lo hay ahora. 

Creo. por otra parte, en resumen, señoras y señores dipu
tados, que hubo una voluntad del legislador entre la dicoto
mía entre territorialidad y población, yel legislador manifes
tó su voluntad en favor del primer criterio. y, por tanto, 
nuestra propuesta única. que la recuerdo, afecta a la modifi
cación de la barrera electoral, lo demás no contará COIl el 
concurso de nuestros votos para modificarlo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Por tanto, Sr. Vida!, me 
hace unas expresiones. no sé, el Diari de Sessiolls no recoge 
esas expresiones, pero me gustaría que las recogiese. No sé 
cómo tengo que ser más claro. La postura de nuestro grupo, 
la fijación de posición que he hecho en este momento sin 
entrar en el debate, porque me parecía que 110 era el mo
mento, ( ... ), es que no le damos apoyo a su propuesta, yo 
creo que es bastante clara y bastante contundente en las 
expresiones que he utilizado C01110 usted ha defendido su 
propuesta. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. En tom de replica, el Sr. Vidal té la 
O"paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputadcs, senyors dipu
tats. S'ha dit ja abans, pero hi estam d'acord, és una qüestió 
de coherencia, per dir-ho en bon catala [hal is de qüesliolI, 
perque vertaderament Ull el que ha d'escoltar aquí .. .. o 

sigui podent, jo de bona fe, sortir triomfant amb tots els 
vots del Grup Popular i el meu, ara resulta que em qued 
tot sol, pero ciar, és una qüestió de coherencia, perque 
tots els altres grups que han intervingut abans aquí, han 
esta coherent amb el que han defensat sempre, i, en 
canvi, el grup majoritari del qual esperava el suport, no 
ha llu"it per la seva coherencia, és més, el Sr. Jaén -que 
jo ara el cit perque ell em deia el Sr. Vidal, perque 
podria dir el portaveu en aquests moments del Grup 
Popular, si ho recorda abans era adjunt a aquest que els 
parla, que llavors era el portaveu el que els parla avui-, 
dones el Sr. Jaén ha dit que el Sr. Vidal proposava ... , 
no, jo Ji agrairia que digués sempre que el Sr. Vidal ho 
pro posa en nom de la FIEF, pero el Sr. Jaén el que ha 
expressat aquí, ho ha fet exactament i calcat, i, si no, 
voste que diu e1el Diari de Sessiol1S, jo li remet a voste 
i a tots, calcat a les tesis, o sigui ha parlat en nom del 
PSOE i fins i tot, thm is [he qi¡eslioll, hi tornam, e1'Unió 
Mallorquina, miri per on. Ciar. voste és el portaveu del 
grup que es continua client PP-UM, no és ver?, pero no 
amb les prime¡'es sigles. no ha estat coherent, amb les 
clarreres sí, perque en aquella oportunitat, i e1'aquí 
voste ha fet unes referencies a una altra esmena a la 
totalitat a la qual vos te hi esta més prop que a la que ha 
estat sempre prop. almenys .si nD ens varen enganyar, 
escolti. podria clonar-se el cas que hi hagués hagut coses 
que nosaltres de bona fe hi picassim, no ho sé, jo vull 
pensar i vull continuar creient amb persones i sobretot 
en cleterminades persones. Pero voste no ha estat cohe
rent. 

luna altra cosa, voste ens ha explicat el de la caixa 
de Pandora, voste fa uns comentaris didactic, culturals 
que són interessant, ha parlat de barra. no, no deia bar
ra. deia barro. sÍ, i jo li dic una cosa, obrir la caixa de 
Pandora. no l'hem obert nosaltres, aquest acudit no és 
nostre. aquí, jo, ]'únic que faig és, sense violencies, 
sense cacicades, estic tot sol, quines cacicades puc fer?, 
sen se cacicades, I'únic que vull que s'obri és una urna 
que esta dins aquest parlament i que avui en dia, el Molt 
Honorable Sr. President de la Comunitat Autonoma, la 
té molt ama, perque esta en el despatx de cortesia. 1 
vull que pensem en el que diu aquell document que no 
és altre que el Pacte de Bellver i que Ji varem voler ser 
fidels i que aixo, torn a repetir-ho, aixo va donar. el 
triomf al centre-dreta, conservadors, AP, el que vulguin 
dir-li, el que sigui, pero a la filosofia política que no
sal tres defensavem, i, per tant, nosaltres no hem estat els 
que hem obert la caixa de Pandora, pero sí I'urna, no 
violentament, es pot obrir, no romprem el vidre, pero 
cree que és el moment, ja que han volgut tocar aquest 
article 12, sistema electoral, que s'obri. 

1 no voldria ser descartes amb els que han estat co
herents, pero així mateix els vull aclarir algunes coses, 
ells estan en les mateixes, i jo també, i, per tant, com 
que els que hi haurien d'estar no ha defensen, jo de
fensaré el que havíem defensat sempre. Vostes diuen 
una cose¡ qlle mereix una consideració elemental. han di! 
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que no vota per ill~, que es vota per partits. bé, aixó ja se 
... sap I.es i!les no voten. en referendum (al vegada í, pero 

aquí, en aque la cambra no, pero alerta. tenguin en compre 
que segons sigui el pes de cada illa din aquesta cam ra , fin 
i lol din cada partit, e l en tit del Val p l 'er un O I'altre, i 
aixo no m'ho poden negar mai, perque, bé, hi ha coses que 
de vegades per molt de pes específic que tenguis, si no li 
dónes tot el pes, com deia aquella senyora d'Eivissa que 
venia amb un avió d'aquells petites, que deia que havien 
arribat perque no li havia donat tot eLpes, si no li dónes tot 
el pes, segurament aquest pes específic ele forma més o 
manco acol1loelatícia, no hi sera , pero jo recorcl que els 
senyors del Grup Popular ele 1'¡lIl v 19R6 varen votar a favor 
d'un pes específic que hi havi¡¡ Cjue tal vegacla alguns ele 
vostes, t¡¡1 vegaela 3mb tota la r¡¡ó. el consideren fin s i lot 
pesat. Alerta. 

Al Sr. Tul' també li he ele fer una obse rv¡¡ció com he fet 
al Sr. Triay respecte del que e1iu e n selllpre. CJue v¡¡ren votar 
.... i ara vostes diuen Cjue el CClll<;titLIcional va cion;1r una 
repassael3 i CJue, per tant, el sistl'm~1 é~ el que est:1 a r~1 vigent. 
no el de la paritat corregiela . E<;colli. el Constituciunal I"únic 
que va interpretar és a veure si 1:1 impug n~lció lJue s'ha via fet 
era raonable, o sigui si tenia un es b:lses juríeliques pe r im
pugnar allo, pero escolti, si en :llJuell moment h¡¡gués triom
fat la tesis contraria, que és la que defen~(ivem, dic clefensa
vem, perque ja no es clefensa. elefensiivem alguns o tots, 
lJavors , els clels grups. doncs, i vos tes hag uessin recorregut al 
Tribunal Constitucional. els hagu és elit el mateix. 

Bé, ja per acabar. perque s'ha obert el Ilum vermell, 
m'agradaria poder parlar molt més, pero vull dir una cosa. 
Jo no sé, fins i tot la elicotomia que hi h;:¡ d'aixo, ara la treu'1, 
ara') Vos tes el que volen en aquest tema, com CJue els és 
incomode, el que dei a aquell senetari eI'un ajuntament ele 
I'illa eI'Eivissa, quan una cosa arribava alla eleia, a aixo carpe
laSSO, ;:¡ra vostes, a aixo carpcwsso , No, carpcwsso, no, no 
anira endavant, pero carpcwsso, no. 1 fins i tat vostes ho 
fan, estan d'acord amb en Gra eI ' Arros, que era aquell de
magog cl'Eivissa que cleia que hem ele Iluitar contra les propi
es idees, i vostes, per mantenir el Iloe. ara lluiten contra les 
propies idees, facin-ho. hi tenen perfecte dret. 1 bé, queda 
ciar -acab, Sr. President- que jo en la elefensa d'alguna cosa 
per ser coherent, em qued tot sul, pero esper, senyors dipu
tats de tots els grups. que estic tat sol només avui aquí. i que 
a les Pitiüses no hi quedilré 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Intervencions en contrarep!ica a la 
intervenció del Sr. Vidal? Sr. Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Vidal, li hem reconegut al 
principi i li hem de tornar a reconeixer ara, la seva ha estat 
Una actitud coherent i davant aquestes ilctituels un s'ha ele 

treure el capell, el capell político Jo estic d'acord que 
qui ha obert la caixa deIs vents no ha estat voste, qui 
I'ha oberta ha estat el Grup Popular amb una pro posta 
oportunista que ha cercat únicament el benefici partidari 
per damunt del benefici de les IIles, per damunt de 
plantejaments més importants, i aquesta és la clau del 
debat que avui es produeix en aquesta cambra, Sr. Vidal, 
no ho dubti. És aquesta la qüestió. Amb una actitud que 
nosaltres no hem dubtat, i ho he dit ja eles ele la tribuna 
quan feia la primera intervenció, a qualificar de caciquis
me amb el suport parlamentari corresponent, perque els 
parlaments poelen aprovar, cle vegades. Ileis poc demo
cratiques, i aquesta n'és una, una lIei que proposa, im
peeleix, quarta. anul·la, limita J'accés a la cambra cle 
representació popular a determinats grups en raó eI'un 
Ilistó graciable que avui el grup majoritari o que eletenta 
la majoria en aquesta cambra clecieleix per mantenir-se, 
sigui com sigui , al poder. 

Pero m'ha ele reconeixel, SI". Viclal, que 1i1 historia 
ens hauria ele servir per reflexionar sobre les posicions 
políliques que caelascLI defensa . Des ele I'illa ele Menorca 
i eles ele les ¡Iles cI'Eivissa i FOllllentel'a es va produir al 
principi, al moment ele l'aprov<1ció ele l'Estatut eI'Auto
nomia, una actituel recelosa respecte de COIl1 es construi
ria aquest país, una actitud recelosa que va fer possible 
a un moment determinat, i em referesc al moment de 'la 
segons república, que no tinguessin a les nostres illes un 
estatut e1'autonomia, perque era ben cert que els ciuta
dans menorquins i els ciutaelans eivissencs pensaven en 
aquells moments que possiblement era preferible patir 
el centralisme que s'exercia eles de Maelrid que patir-Io 
quan s'exercís des de Mallorca. i és cert que així pen
saven . Pero han succe"it coses ele lIavors en~a, i s ' ha 
elemostrat, Sr. Vida!. que qui condiciona el sentit del vot 
deIs representants deis ciutadans a les IIles no és I'ement 
geografic, sinó que és la política ele cada grup di1r!'era 
la qual hi ha sempre una ideo logia, i els exemples que li 
he posat des de la tribuna, Sr. Vidal. són certs. No hi ha 
uns diputats menorquins que actuin en bloc defensant 
polítiques proteccionistes elelmeeli natural. per exemple, 
en contra deIs diputats d'una altra illa que defensin 
actituds agressives contra el medi natural. No ha estat 
així mai i difícilmenJ succeira una situació com aques
ta. Ni els menorquins en bloc són més proteccionistes, 
ni els eivissencs en bloc són més agressius contra la 
natura. Hi ha grups, hi ha partits, partits j grups parla
mentaris, evidentment, que tenen actituds diverses, acti
tuds absolutament encontrades que es reflecteixen dins 
aquesta cambra per tota una serie de qüestions lIigades 
a la política, Iligades a la ideologia que, com deia, és 
subj2.~e!tt dErrer?. ·:s.dascun deIs par~.it5, darr~rG. ;:0.,-1;7,;;· 

cuna de les forces polítiques. 

1 permeti'm, Sr. Vidal, que insisteixi en la darrera 
qüestió que he intentat explicar també des d'aquesta 
tribuna, la qüestió en aquest moment a les nasO'es jlles 
no esta en la representació paritaria o no, O sigui, a 
obten ir, segons la nostra idea, el mateix pes quanl a 
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nombre de diputats de les illes anomenades menors respecte 
de la majar, sinó que els diputats que siguin presents en 
aquesta cambra, els grups que tenguin la majoria en aquesta 
cambra tenguin una actitud clarament partidaria de la subsi
diaritat. Perque ha hem de tornar a repetir una i una altra 
vegada, no hi haura una autonomia en aquestes illes , no 
construirem el país mentre tots els ciutadans de les Illes se 
sentin representats per aquesta autonomia, i aixo només es 
fara quan en aquesta construcció, quan estructurem poIítica
ment i administrativament aquest país en base a l'autogo
vern de cadascuna de les Illes . 

A posta quan vam redactar l'Estatut d'Autonomia, a posta 
quan es va apmva r la Llei de consells insulars varem intentar 
ser molts conscients tots que havíem de parlar sempre deIs 
pobles de les IIIes, perque és aquesta I 'actitud que hauríem 
de defensar. Per tan1, Sr. VicIal, la qüestió és que els ciuta
dans de les IIles es deixondeixin i aprenguin que han de votar 
els grups, els partits que tenen posicions clarament insularis
tes en contra cI'aquells que tenen avui aquí la majoria , en 
aquest moment, que tenen una act itud absolutament centra
lista i en contra d'aquesta icIea que jo li plantejava de país. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Sr. Tur i Torres, té la paraula. 

EL SR. TUR I TORRES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Vid al, evidentment, coherencia 
entorn a aquest tema, voste ha ha dit, jo crec que té to.ta la 
raó, i li vull fer a saber una cosa, mantenir aquesta postura 
que avui ens permet ser coherents, als socialistes ens va cos
tar en aquell moment, a Eivissa sobretot, aguantar molts 
d'improperis i insults, fins i tot se'ns va arribar a tatxar de 
tra"idors. Si donam per bona aquesta premissa, que jo mai no 
la vaig considerar seriosament, sinó que pensava que formava 
part del debat polític, una mica desorbitat que hi havia en 
aquell moment, pero si donam per bona aquesta premissa. 
hauríem de constatar que ho són doblement els que en feren 
bandera electoral en aquell moment i en tragueren un profit, 
i que ara no han complit, per tant han enganyat. 

'. 

1 aixo precisament deis que, en aquell moment, en el 
debat d'aquesta lIei, s'atrevien a donar lIi~ons de coherencia, 
i vull acabar lIegint un fragment del portaveu, en aquell 
moment vice-president del Govern en aquest debat: "sempre 
ens podrem presentar -deia el Sr. Vice-president, Sr. Huguet
davant el nostre electorat i davant el poble balear amb la 

- cara ben alta, .per haver dir el que faríem i haver fet allo que 
varem dir". 

Sense comentaris, Sr. President. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur Torres. Sr. Huguet, per que em 
demana la paraula? 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Jo crec que és una al'lusió clara ... 

(Aldarull a la sala). 

Només és un segon ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Huguet, a vos te I'han citat ... 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Li demanaria al Sr. Tur que acabas de lIegir tota la 
intervenció. 

EL SR. PRESlDENT: 

Sr. Huguet, a vos te I'han citat. ha estat objecte de 
citació, pero no I'han al'ludit, no I'han al·ludi1. 

Té la paraula el Sr. Jaén. 

(Aldarull a la sala) . 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Yo creo 
que el Sr. Orfila, que ha tenido la ocasión de preceder
me en los turnos, ha reiterado en su segunda interven
ción, cuál es la cuestión. y la cuestión es la que es: 
transferencias a los consejos insulares. cuestión de subsi
diariedad. eso lo ha dicho, lo ha repetido, y yo también. 
y nuestro grupo lo ha asumido en más de una ocasión. 

El Sr. Vidal, portavoz del Grupo Mixto, ocasional en 
este momento. representante de la FIEF, si quiere al
guna cosa más se la puedo añadir, no sé, si quiere al
guna cosa más, en temas de coherencia, yo no le quiero 
discutir ninguna cosa de esas, pero también ha de com
prender que en según qué momentos hay cuestiones que 
no se tienen que reabrir porque son cuestiones que 
pasan a un segundo plano en un momento, y aquellos 
temores, recelos, heredados de la antigua Diputación 
Provincial, eran ciertos, históricos, hemos hecho aquí 
referencia a ellos, por el Sr. Orfila, desde el año 30. 
Pues en estos momentos no son los que eran, el tiempo 
ha mitigado todas estas cuestiones. 

Pero que el Sr. Tur salga aquí a la tribuna, y des
pués, desde el escaño, dé lecciones de coherencia, desde 
su grupo y desde el Partido Socialista, es demasiado, es 
demasiado porque ustedes ... 

IAldarull a la sala) . 
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EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Jaén, procuri fer la contrareplica a la intervenció del 

Sr. Vid al. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Así lo haré, Sr. Presidente . Desde aquí se han dado 
lecciones de coherencia, yo creo que hay temas en la historia 
de este país recientemente , y hace algllnos aJ'íos, que sólo el 
tema de la OTAN, el tema del Consejo Económico y Social. 

IAldarull a la sala) . 

Son temas que desde luego no se pueden calificar de 
coherentes. 

Esta reforma es una reforma. SI'. Ol·fila. después lo discu
tiremos. porque vamos a ser [;ll1lbié n reiterativos . 

IAldorull a {a sala) . 

E L SR. PRESIDENT: 

Un momento Sr. Jaén, per f(lvor . Prec silenci als cliputats . 
per favor. Continu'i. Sr. Jaén . 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS ' 

Es una reforma tan democriÍtica C0l110 cualquiera la que 
nuestro grupo propone, C0l110 la que propone el Sr. Vidal o 
la Sra. Munar después en su enmienda a la totalidad. Por 
tanto, no adjetiven ni hagan cosas descafeinadas de asuntos 
que no lo son. 

Por otra parte, yo creo que la analogía con Canarias, que 
casi se presenta como una identidad , es una analogía bas
tante equivocada . Y si se hace esta comparación tiene qu e 
hacerse en todos sus términos, porque Canarias no tiene el 
artículo 39 que tenemos aquí. y, por otra parte, yo creo que 
Canarias tiene lo que nosotros llamaríamos una trampa de 
león. electoral, que consiste en el 3% de barrera electoral en 
toda la comunidad autónoma, no en una isla, sino en toda la 
comunidad, en las siete circunscripciones, hay que sacar el 
3% de allá o en 20% por isla. Por otra parte. Sr. Vidal, venir 
aquí para hacer esta analogía que usted hace en su expo
sición de motivos, y allá explica, yo creo que hay una sin
gularidad en la configuración de los cabildos, tal es así que 
hasta los presidentes son aquellas personas que encabezan la 
lista que ha sido más votada, hasta ahí llega la singularidad 
del régimen canario, y además el nÚiT.cro de consej~ros en 
cada cabildo no es el mismo, incluso en las islas menores, 
porque, por ejemplo, en Lanzarote-hay 21, mientras que en 
Fuerteventura son 17, en Gran Canaria 27, en Tenerife 27, 
en Gomera 13, Sr. Vidal, no me diga que no, que lo he pre
parado esta mañana y lo he recogido bien, de consejeros de 
cabildos. y acabó, en La Palma 21 yen Hierro 11. Otra cosa 
son diputados, que Hierro tiene 3. no confundamos las cosas. 

porque una cosa son los cabildos, que usted lo sabe, y se 
votan en urnas distintas, y otra es el parlamento canario. 
Por tanto, analogía sí, pero si usted quiere incorporar 
el sistema canario aquí, incorpórelo en su totalidad, con 
barreras de león del 20% por isla. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén . Passarem ara, ido, a la votació de 
I'esmena 7R9 del Grup Parlamentari MIXT. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor') Gn'tcies, poden seure. 

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

Senyores i senyo rs diputats que s'abstenen') 

I vot a favor. 52 en contra. 1 abstellció. Oueda re
butjacla I 'esmena 78g. 

IV.2) Debat de l'esmena a la totalitat amb text alter
natiu RGE núm. 973/95, presentada pel Grup Parla
mentari MIXT, a la Proposició de !lei RGE núm. 
338/95, relativa a modificació de la L1ei 8/1986, elec
toral de la Comunitat Autonoma de les lIles Balears. 

1 passam al debat de I'esmena 973, presentada pel 
Grup Parlamentari MIXT a la Proposició de !lei 338, 
relativa a modíficació ele la Llei 8/86, electoral de la 
Cori1Unitat Autonoma de les IIles Balears. Té la paraul8 
per fer la defensa de I'esmena. la diputada Sra. Munar 

Riutort. 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

Sr. President, senyores i se nyors diputats. Si hagués
silll ele classificar la reforlll:1 que e n el seu moment ha 
presentat el Partit Popular í molt especialment el seu 
president, Sr. Gabriel Cúiellas, que tenia un gran in
teres en aquesta aprovació, I' hauríem de qualificar de 
menyspreu cap a Mallorca i cap als mallorquins, i aixo 
no són simplement paraules ni és simplement de
ma gogia. és una realitat que si segueixen en atenció . 
quedara demostrat. Es pretén aconseguir amb aquesta 
reforma, per part del Grup Popular i del Sr. Cañellas, 
una majoria que ells mateixos classifiquen com absoluta 
i dominant i aixÍ ho han dit alguns deIs seus represen
tants. Des ~'a!gu:-la d~p:1'~ada que ha d:~ que bé '!ai~a la 
pena posar-se vermella una estona, si amb aixo aconseg
uien una majoria absoluta, o algun diputat que a una 
emissora de radio ha dit que, qualque cosa hem de fer 
per garantir tenir una majoria absoluta. El que no ente
nem és, si diuen que la ten en assegurada, si diuen que 
les enquestes els són tan fa vorables, per que han de fer 
que es debati aquesta Ileí ar:> i aquí, i per que han de 
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fer que tots els mallorquins sapiguen que des del Partit Po
pular els van en contra. 

]0 crec que és clar, encara que sembla que no els importa, 
al Partit Popular, que aquesta Ilei és injusta per a Mallorca, 
que va en contra deis principis democratics, pero aixo sem
bla ser que no els importa, el mateix que haver-Ia de treure 
amb el diputat menorquí Sr. Peralta. Cree que es podria 
debatre sobre la conveniencia que aquesta lIei tengués un 
percentatge mÍnim de vots d'un 3 o d'un 5%, també cree 
que és discutible el moment en que aquesta modificació s'ha 
ele fer. i també el sistema paritari o el sistema majoritari o el 
ele proporcionalitat, jo crec que tots els sistemes són legí
tims. a pa'isos democratics de tata la vida s'usen indistinta
ment i. per tant, tot és opinable . Pero la realitat eI'aquesta 
c01l1uniwt, eI'aquestes illes, fa que en aquests moments hi 
hagi 59 diputats en aquest parlament, eI'aquests 59 eliputats 
hi ha un repartiment entre les ll/es que fa que n'hi hagi 33 
ele Mallorca. 13 de Menorca, 12 d'Eivissa i 1 ele Forlllentera . 
i fins ara hi havia un mínim per poder tenir representació. 
eI'un 3 '?"~ , i significava que tothom pareixia estar conforme 
amb ctquesta Ilei, amb aquesta proporció, i significava també 
que treure un diputat a Formenterct eren 900 vots, que treu
re'l a Eivissa eren uns 1.900, que a Menorca es necessitaven 
uns 2.100 vots, i que a Mallorca.ia se'n necessitaven més ele 
8,000. Significava que s'havien mig atesos els criteris paritilri~ 
i també els proporcionals, i que hi havia hagut una cessió de 
Mallorca en favor de Menorca i Eivissa, una cessió generosa 
que significa que hi havia en aquel! moment un talant de 
mocratic, tolerant, un dialeg entre les diferents forces. entre 
les diferents il/es. 

Ens hauríem ele demanar per que en aquests moments, 
des del Partit Popular es vol modificar aquesta llei, per que?, 
sí tenelria significat que l'hagués volguda moelificilr i donctt 
que ara tenia majoria al Parlament, encara que fos amb el Sr. 
Peralta. hagués defensat el tema ele la paritat. hem de re 
cordar que a un moment e1eterminat va ser un cavall de 
batalla elel Partit Popular , i ara que tenen majoria seria ben 
coherent que plantejassin aquí aquesta reforma: pero no, 
resulta que no és aixo el que interessa al Partit Popular en 
aquest moment, el que va dir en el seu moment, ara no li 
interessa. Que pretén?, es pot pensar que pretén que els 
partits minoritaris no tenguin representació al Parlament, 
crec que sí, que és possible; així no només atempten contra 
Mallorca i els mallorquins, sinó que a més atempten contra 
les l1linories. Pero jo crec que hi ha qualque cosa més, i crec 
que si manejam bé el sistema electoral, bé la !lei i la divisió, 
el que res pretén és tenir qualque diputat més, rascar qual
que diputat més i aconseguir entrar un diputat més a través 
del grup majoritari en contra d 'altres grups que tendran 

- molts més vots a un moment determiA-at-: J, <Nxo, no- és·just, 
no és democratic i atempta contra tots els principis, entre 
aquells que diuen un home, un vot, i moIts d 'altres que po
drÍem esmentar. 

Crec que el que queda ciar és que el Partit Popular amb 
aquesta proposta que ens fa penalitza tots els electors de 
Mallorca i ho fa eI ' una manera totalment injustificable, per-

que realment no hi ha cap justificació quan amb 800-
900 vots es pot treure un diputat a una illa, que a Ma
llorca se'n necessiten 8.000 i que encara no Ji sembli bé, 
Pero, a més del fons de la qüestió, que és totalment 
discutible, crec que haurÍem d 'atendre també a les 
formes, és ver que h i ha lleis electorals que tenen dife
rents proporcions, un 3, un S, la veritat és que la de 
1 'Estat té un 3 i I 'europea no té mÍnims, per tant hi ha 
més una certa tendencia en l'actualitat e1'anar cap a mí
nims que són més proporcionals i més representatius 
que no al contrari. Pero bé , com direl1l, és una cosa 
discutible. El que ja no és tan discutible és que aquesta 
modificació d'aquesta lIei es proposi a dos mesos vista 
d'unes eleccions. no hi ha cap precedent d'aixo a cap 
parlament ele les e1iferents comunitats ele l'Estat espa- _ 
nyoL cap no ho ha fet d'aquesta manera. Jo podria dir 
que el Govern e1el Partit Popular imposa ele qualque 
manera als mallorquins una llei , una 11l0dificació de llei 
que tan sois afecta Mallorca . i 3ixo ho hem ele tenir molt 
ciar, en contra de la l1lateixa voluntat de Mallorca, amb 
una persona ele Menorca que no se sap massa bé a qui 
representa i el que esta molt ciar és que és una proposta 
que poclríem qualificar ele desesperada a un moment no 
propici, a e10s mesas vista d'unes eleccions, i que no 
respon a cap ¿'ealitat, a cap necessitat i no respon tam
poe al que sempre ha defensat e l Pal'tit Popular que fins 
i tot. a un moment determinat no va votar l'Estatut 
eI'Autonomia per defensar la paritat, i un partit, AP en 
aquell moment, PP ara, amb aquesta excusa no va votar 
l'Estatut d'Autonomia . 

Ens preguntavem de ver que Luia el Partit Popular 
quan oberta aquesta capsa deis trons, el Sr, Cosme Vidal, 
logicament, molt coherentment, demanaria la paritat. 
Ens ho demanavell1 perque realment teníem curiositat 
per saber C0111, alla 011 varen dir blanc, ara dirÍem ne
gre, ] també ens demanavem si el presielent elel Consell 
d'Eivissa hauria estat escoltat pel seu grup i a un mo
ment determinat dirien que els senyors elel PSOE tenien 
realment raó en aguell moment. Realment tenÍem curi
ositat. Perque del contrari o donaven la raó al Partit 
Socialista o se'ls veia el plumero, i realment ha paregut 
una d'indis, 

Una última i jo crec que fonamental qüestió, el ma
xim organ d 'aq uesta iHa, de Mallo~'ca, és el Consell 
Insular de Mallorca, i el Consell Insular de Mallorca es 
va pronunciar dierrt, no a la modificació de la Llei elec
toral , pero sembla ser que el Partit Popular no atén el 
maxim representant del poble mallorquÍ, que Ji és exac
tament igual el que elJ diu i que, ates que té un vot del 
Sr. Peralta, pensa dur endavant aquesta modificació. 

]0 es tic segura, Sr. Cañellas, que a Mallorca no sera 
ben rebuda aquesta modificació, que la gent almanco la 
majoria se 'n ternera del que es persegueix amb aquesta 
modificació, i crec que seria interessant i que faria real
ment que ens creguéssim tots que terren enquestes me
ravelloses amb resultats espectaculars, si retirassin aques-

I ." 

." 

• 
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r ta lIei. En cas contrari, haurem de pensar que se sen ten real
~ ment empaitats i que ates que vostes no volen defensar ni 
• ,r , 

Mallorca ni els mallorquins, des d'Unio Mallorquina, i tan 
sois seguint la nostra obligació, ho farem. l, per tant, presen
tam aquesta esmena, on demanam una diferent distribució de 
les circumscripcions i que hi hagi 37 representants per Ma-

I Ilorca, 11 per Menorca, 10 per Eivissa i 1 per Formentera. 
.. D'aquesta manera pal'liarem el que vostes volen amb aquesta 

reforma que és perjudicar Mallorca, els mallorquins i les 
minories. 

• 

-

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Munar. SÍ, Sr. Peralta, té un torn 
d'al·lusions de tres minuts. 

EL SR. PERALTA ¡APARICIO 

Gracies, Sr. President. COIll VOqe cliu, silllplement per 
al'lusions, ja que crec que he est:lt al ' ludit clirectament en 
diverses ocasions, i nec que 18 fonamelltill ele totes és la que 
s'ha referit que 8quest cliputat. :Icluest menorlluí que no se 
SRp a qui representa. Crec que aquesta no és una qüestió a 
debatre per part ele la diputacl:l que ha pélrlat. nec que 1;1 

diputaela que ha parlat s'ha de ficar en les qüestions ele ca 
seva, no en les qüestions ele ca 'Is ':lIli"es, i a més la forma COI11 

s'ha parlat el'un menorquí. s'ha dit en un 10 certament cles
pectiu i encetant aquesta especie ele guerra que es vol ence
tar, a la qual jo no hi particip, per tallt. a les altres al'lusions 
que s'han fet elic que el meu vot no té res a veure amb cap 
guerra contra Mallorca ni contra els mallorquins, ni tan sois, 
encara que poelria tenir motius, contra Unió Mallorquina. 
Per tant, he ele elir, per acabar, que en el elia eI'avui, fins i tot 
a causa de l'esgotament que s'observa a I'oposició, no seria 
necessaria ni tan sois la meya presencia avui ni en aquest 
debat ni a l'hora ele la votació. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Altres grups que vulguin intervenir 
respecte de l'esmena plantejacla per la Sra. lVlunar'! Pel Grup 
PSM i EEM, Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la 
memoria que acompanya aquesta segona proposició de llei 
de modificació de la Llei electoral. justifica la seva presenta
ció amb aquestes paraules: "una vegada trencat el consens 
que va inspirar la redacció de la Llei electoral autonomica". 
Efectivament, així és, encara que el portaveu del Grup Po
pular ho negui. 

La modificació barroera de la Llei electoral presentada 
pel Partit Popular ha provocat la resurrecció de ve lis fantas
mes, de recels entre illes que avui ja creiem superats. Per una 
part, des de Mallorca es pro posa augmentar la representació 
mallorquina i disminuir la d'Eivissa i Formentera i la de 
¡vlenorca en aquest parlament; cI'altra banda, des el'Eivissa es 

proposa disminuir la representació de Mallorca i aug
menta la de Menorca i Eivissa. Ja hi som de bell nou . 
Aquest és el resultat de la irresponsabilitat, no deis 
autors d'aquestes elues propostes, sinó deIs qui donaren 
el sus de sortida a la carrera ele desproposits. Oui té la 
responsabilitat de governar, qui té la major responsabili
tat de posar pau, eI'escampar seny i coneixement?, qui és 
el maxim responsable de llimar els recels historics i 
cercar la cohesió deis nostres pobles, ha estat el causant 
cI 'aquesta passa enrera, el causant d'u n retrocés historic 
que ens retorna a fa deu anys. 

El que havia guanyat aquest parlament en deu anys 
ele votacions ideologiques i no territorials, es va perche 
el dia que el Partit Popular presentava la proposició ele 
llei ele modificació de la L1ei electoral. I el més trist és 
que aquesta modificació ero totalment injustificada, no 
existien amenaces c!'ingovernabilitat, ele fet, hem vist 
com progressivament clisminu'ien els grups parlamenta
ris en aquesta call1bra. Aquesta legislatura helll passat de 
sis grups parlamentaris a Cju:ltre, i les previsions electo
rals eren silllilars, COI1l a maxim es preveia un augment 
ele eliputats aclscrits al Grup I"lixl, pero no un augment 
ele grups parlamentaris que fins i tot ens fessin pensar a 
modificar el Reglament per recluir el temps cI'intervenci
ons, tot el contrari, clwm un procés ele caela vegacla més 
selectiu . Pero no, líi governabilitat ni intel'essos generals 
de país. L'únic motiu era el partidista, I'intent d'elimi
nar possibles adversaris polítics, aferrar-se al poder 
absolut, passant per damunt tots els obstacles que s'hi 
oposen . 

Senyores i senyors diputats elel Grup Mixt, de la 
Federació el'Independents el'Eivissa i Formentera i d'U
nió Mallorquina, comprenelll les reaccions que va pro
posar la proposició ele llei elel Partit Popular, i no els 
culpam per les elues iniciatives que han presentat avui, 
pero el PSlVI de Mallorca i de fI/lenorca no vol participar 
el 'aquesta bogeria col'lectiva. votam no a aquesta propo
sició, com hem votat no fa un moment a la presentada 
pel Sr. Vicia!, sense entrar en el contingut polític que 
ten en, simplement per una qüestió que creim ele respon
sabilitat política , 

Aixo sí, volelríem que la presentació d'aquestes clues 
iniciatives servís per a qualque cosa, com a mínim, per 
mostrar al Partít Popular i al seu presiclel~'t, al presiclent 
de les Illes Balears, el gravíssim error que significa la 
pro posta de modificació de la Llei electoral presentada 
de manera unilateral; pero encara confiam que finalme
nt, durant la tramitació, votin en contra i les coses tor
nü"! 21 SeU 119C, que mai més no parlem de wGdificar lc,:; 
regles del joc en funció deis interessos de cada partit. 
Senyors del Partit Popular, Sr. Cañellas, guanyin-se la 
dignitat que mereixen els que han de governar aquesta 
terra, guanyin les eleccions netament, sen se argúcies 
legals, anunciin la renúncia a augmentar el percentatge 
electoral mínim necessari per obtenir representació 
parlamentaria i oblidem tots aquest penós i lamentable 
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incident polític, recuperem tots el seny i la responsabilitat 
deixant de tiar el ressentiment d 'uns pobles contra altres 
pobles, 

Moltes de grac.ies. 

(El Sr, Vice-presiden¡ segon substitueix el Sr, Presiden¡ en 
la direcció del debal) 

E L SR, PRESIDENT: 

Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula la 
diputada Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

SI'. President. senyores diputades. senyors diputats. La 
L1 ei e lectoral ele la ComunitJt Autonol11<l ele les IlIes Balears 
resolgué al seu moment, de manera majoritariament pactaela, 
una ele les t<lsques pendents elel desenvolupament es tatutari, 
lJ clefinició elel sistema electoral pel qual s'havia de eletermi
nar la composició del Parlament de les Illes. I a ningll no li 
va fugir en aquells moments que aquesta era una de les qües
tions més decisives per a la convivencia política , perque 
aq uesta regulació havia de respond re..a Ulí sistema proporcio
nal per l1lanament elel mateix Es tatut el'Autonomia, pero a 
la vegaela havia ele preveure la combinació més juStil possible 
eI'exigencia democratica, d'igualtat ele vot de tots els ciuta
dans establerta a la Constitució i també al nostre estatut, 
am b I'exigencia el' una adeq uaela representació territorial. 
L'equilibri va ser difícil. va ser difícil per una banda perque 
no es podia deduir que la representació territorial fos més 
important que la personal, ja que aquesta constitueix l'essen
cia del sistema democratic: per altra, les IlIes tenen una certa 
identitat propia indiscutible respecte de la qual tambéjustifi
cal' I'establiment eI'un sistema de representació elels ciutadans 
de la Comunitat AutonomJ al Parlament que tingués en 
compte aquest aspecte territorial. En conseqüencia, fou 
necessa ri acceptar desviacions en la igualtat elel vot deis ciu
taelan s, pero sempre que no superessin els límits en que es 
podia anomenar la logica territorialitat. És a elir, la L1ei elec
toral va acol1seguir un pacte i un equilibri, equilibri i pacte 
que han funcional. El sistema de representació no ha generat 
ni ha creat per ell mateix, sinó per la manipulació política, 
que és eliferent , cap enfrontament entre illes, són uns altres.. 
els problemes que hi ha des de les IlIes, problemes que ja 
s'han especificat respecte de quin ha de ser el contingut per 
exemple deis consells insulars, organs del Govern o delegaci 
ons del Govern, pero no és a<;o el que eliscutim avui. 

Avui tornam a discutir la composició del Parlament, tor
nam a discutir. la Llei electoral, i per que s 'obre- U-fla aJ-tm 
vegada el debat, quan aquest equilibri i aquest pacte havien 
funcionat? S'obre aquest debat quan un partít, el Partit Po
pular inicia la travessa del recompte d'escons, i s'adona que 
pot manipular per pur interes partidista el possible equilibri 
polític que ha de resultar d'un repte electoral. Són només 
els membres del Partit Popular els que rompem, els que han 
romput aquest pacte i I'equilibri polÍtic aconseguit quan es 

va debatre i aprovar la Llei electoral, perque l'equilibri, 
el pacte establert a aquesta Llei electoral la modificació 
de la qual avui discutim, no només implica la distribució 
d'escons per illes, sinó que també es va discutir quan es 
discutia I'equilibri entre illes que una part important 
d 'aquest equilibri era la barrera electoral del 3%. Per 
tant, són vostes, membres del Partit Popular, són vos tes 
els que han romput el pacte, els que han romput l'equi
libri polític entre les IlIes per pUl' i dm interes partidis
ta. 

Per tant, hem de repetir u na vegada més que no són 
les esmenes a la totalitat que discutim les que motiven o 
poelen motivar enfrontaments, els enfrontaments sempre 
els ha provocat aquí la prepotencia elel Partit Popular,_ 
la manipulació partielista que fan de les institucions. 1 
enfront c1'a<;o, és clar, de vegades el cos demana guerr::l, 
insubmissió elavant aquestes postures prepotents totals 
utilitzant vots d'altres; pero, així i to1. al marge de tot 
a<;o. s'ha d'imposar la responsabilitat política ele go
vern . encara que els Illem bres del Partit Popular hagin 
perdut els papers amb la reforma ele la Llei electoral 
pro posada, encara que els membres del Partit Popular 
no sapiguen anar més enlla e1el que els assenyala i mar
ca l' interes del partit, molt per damunt la responsabilitat 
política de govern, a pesar de tot a<;o, de tenir el go
vern que tenim, no podem caure en la trampa d'aquest 
enfrontament entre illes que no existeix. És necessari, 
per tant, mantenir I'equilibri antic, l'equilibri primer de 
la L1ei electoral i, en tol cas, que la seva moelificació 
trobi justificacions més enlla ele les purament partidis
tes. 

Gra.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM , té la paraula e l diputat Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores 
diputados. Voy a intentar consumir mi tiempo para 
referirme a la propuesta que presenta el Grupo Mixto a 
través de la diputada Sra. Munar, y no lanzar acusacio
nes hacia otros grupos como se viene haciendo desde la 
oposición. 

Decía un politólogo francés, y yo creo que tenía 
mucha razón, que en la caja de los juguetes parlamenta
rios, el juguete más instructivo y hábil, aquél que es 
recomendado para largas sesiones de días de lluvia, es 
la ley electoral. La previsión metereológica, de momen
to, ha fallado, hoy no llueve, pero la sesión es excesiva
mente larga para dos debates de totalidad que eran abso
lutamente innecesarios, innecesarios, porque tenían la 
vía de una enmienda de sustitución en trámite de po-
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nencia y comisión, y con diez minutos, seguramente con la 
mitad, ya hubiéramos tenido bastante. 

Ya poco se habla de la barrera electoral del 5%, que era 
el objeto de nuestra modificación, sino que, como hemos 
visto en las propuestas, han ido por la vía fundamentalmente 
de cambiar, de modificar las circunscripciones electorales, 
con efectos muy distintos , como antes había dicho . 

Consumo este turno, C0 l110 es normal, para replicar a las 
intervenciones principalmente. como debe ser. de la propo
nente , y tengo que elecir que lo haré sin perjuicio ele esclare
cer algunos conceptos electorales que yo creo que están poco 
claros y desde luego no haré como 1:1 Sra. Munar, que yo 
creo que las cuatro o quintas p:ntes ele su tiempo se ha dedi 
cado muy poco a hablar de su propuesta v sí de otras mll
chas cuestiones qu e no venían :11 Cl,O . No pueelo olviel'lI'. :11 
Sr. Sampol, las referenci:1S que h:l hecho de cuestiones de 
dignidad y enfrentamiento entre k)<; pu eblos que vo ueo CJu e 
eso ya es tremendismo parlament:ll io qu e no está justificado 
por la hora. porque todavía son la\ ocho y diez v me parece 
que no es la hora ele desvariar. 

Pero el debate que se hace hoy es consecuencia. eviden 
temente. de una modificación propllest:1 por nosotros. J1locli -

-ficación sustantiva y que nosotro<; planteamos entre la dis
yunción que existe entre gobeJ nabilidacl y representación 
parlamentaria, pregunta que se la han hecho todos los trata
distas electorales y se ha impuesto en todos los sistemas elec 
torales. ¿Cuál era el límite y h8st8 dónde se tenía que in
corporar el pluralismo de 18 sociedad en la vida parlamenta
ria~ Este límite lo fija la Ley org:ínica del régimen electoral 
general en el 3o/e} por circunscripción. es decir. por provinci~: 
y en el 5%, porque hay que decir las cosas como son. en 
todo lo que afecta a las elecciones locales . Pero bueno, hay 
otras referencias que conviene reiterar. y es que ese mínimo 
del 5% se aplica en otros muchos sitios, no es aquí ningun8 
novedad. Así, por ejemplo. en Valencia y en Navarra se 
aplica el 5%, pero ese 5% se hace sobre el cómputo electoral 
de votos válidos emitidos en toda la comunidad autónoma. 
no solamente en una circunscripción. tienen el caso de Na
varra, en toda Navarra. como aquí se hace por isla y no por 
el modelo canario que, conviene repetir, del 20% de barrera 
electoral por isla , 20%. 

Yo creo con sati!;facción que y8 nadie discute con argu
mentos serios el tema del sistema proporcional, al menos 
aquí en esta Cámara, porque h8 sido calificado como ente
rrador de sistemas democráticos cuando se hacía referencia 
a algunas atribuciones de derribar gobiernos legítimos por 
la vía de la proporcionalidad. La Sra. Munar hacía referen
cia al sistema mayoritario, no es la cuestión, ni se puede 
implaü1:ax en Esp<iña este sistema porque la Constitución, 
como usted bien sabe, la Ley electoral ya lo fija evidentemen
te. 

Entrar en cuestiones de ,que el Parlamento sea la copia 
exacta de la sociedad, eso es imposible, imposible, no es fácil, 
desde luego, establecer una representación política funciona -

-

1, no es fácil, y que esté en perfecta correspondencia 
con esa voluntad que el electorado, que el cuerpo electo
ral expresa cuando se le consulta en las elecciones. Por 
tanto, nada de sistema mayoritario, porque eso ya está 
dicho. 

Y la referencia, sí, tengo que hacerla también a la 
Sra. Barceló . No hay ningún sistema electoral, ninguno 
que no actúe como factor deforman te de la realidad 
social, palabras de Duverger. ninguno, ningún sistema 
electoral existe que no actúe de esa manera. Esa es la 
realidad, porque un sistema electoral lo que hace, una 
cosa es el derecho electoral, un hombre , un voto, y otra 
cosa es el sistema electoral. que consiste en la traducción 
ele los votos en escaiios, sencillamente, eso de que un 
diputado unas veces son X votos en una c ircunscripción, 
en otr3 son Y votos. y en otra son Z. y perdonen que 
haya nombrado la letra X en estos momentos. 

Desde el Grupo Mixto , por tanto, se enmienda nues
tra proposición de ley, y se hace con la intención clara. 
con la intención clara. y hay que decirlo así. de que la 
barrera legal no sufra modificación alguna, es decir que 
se quede C01110 está . Yo creo. por tanto. que ese rasgo 
fundamental del umbral mínimo hCly que {"ijarlo, y me 
parece que la discusión no ha de ser incluso ni si es el 
3% ni si es el 5%, yo creo que eso incluso tiene poca 
entidad de discusión. La discusión es cómo se aplica el ' 
3% o cómo se aplica el 5%, y creo que antes ya lo he 
dicho claramente. En el caso ele La Rioja, por ejemplo, 
el 5% se aplica a toda La Rioja. en el caso de Cantabria 
se aplica a toela la Comunicl8d Autónoma de Cantabria. 
el 5%, en otros casos el 3% como es también, había 
dicho antes. en toda 18 comunidad. Por tanto, aquí ya 
está bien que esa barrera electoral del 3% solamente se 
aplique por circunscripción. vamos 8 aplicar un tope 
más alto. porque eS8 barrera es inexistente. esa barrera 
no tiene ninguna entidad, es e1ecir. no es bilrrera. 

Se habla en la exposición de motivos de asuntos y ele 
conceptos rel8tivos al e1erecho electoral. yo creo que el 
principio de representClción proporcional que se cita por 
ustedes en la exposición de motivos, el artículo 68.3 de 
la Constitución, de que un hombre un voto, eso es un 
principio, como antes decía, de derecho electoral, todos 
lo debemos compartir. pero sucede. como antes comen
tClba, que, por ejemplo, el 3% de los votos válidos emiti
dos en cada circunscripción electoral de provincia. en 
elecciones generales, tampoco afecta o solamente afecta, 
por decirlo así, a Barcelona y a Madrid, en el resto de 
las provincias, en el resto de las circunscripciones, no 
tiene ningUl;a validez. 

Su propuesta, Sra. Munar, ya la ha explicado, usted 
no, la ha explicado el Sr. Sampol, resulta que es aumen
tar cuatro escaños por Mallorca, disminuir Ibiza en dos 
y Menorca en dos también. Pero esto hay que explicarlo 
en términos comprensibles que el ciudadano entienda. 
¿Qué significa esto '7 Primero , que usted v su grupo, o 
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los diputados de su grupo o su grupo, del Grupo Mixto, 
están por mantener la actual barrera legal, barrera electoral 
que es una barrera liglh, porque no actúa de barrera electo
ral, barrera electoral que es inocua, que es inútil y que es 
inexistente y que, por tanto, la voluntad del legislador no se 
manifiesta en nada, porque esta barrera no sirve absoluta
mente para nada. Segundo, usted propone aumentar la cir
cunscripción de Mallorca en un 13% aproximadamente, un 
total de 4 diputados, porque así tiene la esperanza de que al 
menos uno sea de Unió Mallorquina. Y, en tercer lugar, el 
incremento que se aplica a Mallorca va en detrimento, por
que hay que decirlo así, yo no diré contra los menorquines 
ni contra los ibicencos, porque me parece que son expresio
nes que poca gente puede creer ya, pero sí que va en detri
mento, si se ap robara. del Partido Popular. claramente, por
qu e. según las encuestas. los resultados del Partido Popular 
en primer lugar. y del PSO E, previsiblemente, si existe de 
aquí::t las elecciones, que yo creo que sí. y además tiene que 
existir. sería el segunclo perjudicado. Por tanto. esas tres 
razones: usted quiere que la barrera electoral no exista. usted 
quiere que en Mallorca haya más diputados. porque así 
asegura uno, y. en tercer lugar , quiere perjudicar al Partido 
Popular en lo que pueda. en una lucha electoral. que es 
normal, y yo no le echo en cara. 

Pero volvamos a la representatividad y a ese ajuste que 
usted propone. No ha aportado ninguna cifra, yo creo que 
con rigor, porque al hablar de sistemas electorales no se 
habla de votos, de diputados en general, sino que se habla de 
población, pero. en fin, podríamos estar para la discusión 
con esas cifras que ha dicho , más o menos de acuerdo. Y es 
claro que, con datos de población del úio 93, a Mallorca se 
le asigna un diputado por cada 18.000 habitantes aproxima
damente. a Menorca le corresponde uno por cada 5.000 -en 
números redondos-o al igual más o menos que a Formentera, 
ya esta cifra le falta un poco en Ibiza para llegar a ser 7.000. 
Esta fue la distribución que se aprobó con los votos de Unió 
Mallorquina, aquí, en el Parlamento. y usted, aprovechando 
que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues entonces enmienda 
lo nuestro para introducir modificaciones. 

Sistema de representación proporcional de la Constitu
ción . La fórmula de Hont, una fórmula que conviene saber 
que tiene más de lOO at'íos, porque se aplicó en Bélgica para 
evitar la división del partido católico en aquel momento , es 
la que recoge, como antes decía la Ley electoral. Yeso signi
fica que su aplicación es claramente desproporcional, hay 
una sobrerepresentación clarísima de los partidos mayorita
rios en detrimento de los partidos minoritarios, y así, por 
ejemplo, en las últimas elecciones generales, el Partido Socia
lista obtenía un diputado con 57.000 votos, más o menos; a 

oo • • Esquerra Republicana de Catalunya le costó ·casi ·I90.DOO, y 
al Partido Aragonés Regionalista, 145.000, en números re
dondos. Esa es la realidad y ese es el sistema electoral que 
hay configurado, como aquí pasa igual. En términos genera
les, se dice que el PSOE tiene la cuota de representación del 
6'4% por encima de lo que le toda, y que Izquierda Unida, 
por ejemplo, tiene un -4'1 %, o, en palabras más desenfada
das. todo sistema electoral actúa como el alguacil de Rothin-

gam que roba a los pobres para dárselo a los ricos, es el 
sistema electoral proporcional que existe en este mo
mento y el que se aplica, con efectos, que es proporcio
nal, pero en muchos casos tiene efectos mayoritarios. Y 
eso, Sra. Barceló, no se puede interpretar como un 
efecto manipulador, porque ese es el efecto de que tra
duce los votos en escaños, yeso es lo que hay, no hay 
otra cosa. 

Yo finalizo, Sr. Presidente, y quiero hacer una consi
deración que creo que nadie discute, y es que hay una 
decantación del legislador hacia la estabilidad y goberna
bilidad en toelos los sitios, eso es clarísimo y, por tanto, 
gracias a eso se ha superado lo del mosaico de letras o 
sopa ele letras que se decía en términos coloquiales_ 
referido a los partidos políticos. Eso ha tenido un pago, 
y el pago es que el pluralismo político ha sido mas 
limitado, pero por algún sitio había que hacerlo . 

Sra. Munar, nuestra reforma ele la Ley electoral no 
va contra Mallorca. No empiece usted a identificar , 
seguramente equivocadamente. porque tal vez hay una 
manía persecutoria. que piensan que hay persecución 
política o electoral contra Unió Mallorq,!.lin~ no con
funda usted, eligo, Mallorca con Unió Mallorquina, no 
tiene absolutamente nada que ver. Lo que usted propone 
aquí, yo no se lo critico. no se lo critico, pero, en todo 
caso, lo que sí es claro es que esta reforma tendría que 
aplicarse de alguna manera si va contra Menorca y si va 
contra Ibiza, y no digo contra los menorquines y contra 
los ibicencos. sino contra la representación que en estos 
momentos ostentan. Yo eso lo comprendo, repito que no 
se lo critico, pero lo comprendo porque usted en Me
norca y en Ibiza yen Forlllentera -no le afecta- no tiene 
representación y lo entiendo. 

Gracias. Sr. Presidente . 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. Sr. Jaé n. Pel grup parlamentari pro
posant té la paraula la diputada Sra. Munar. 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT: 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. LI 
agradi o no li agradi, Sr. Jaén, la se va reforma sí va en 
contra de Mallorca i en contra deis mallorquins, i hi va 
per una cosa tan facil d'entendre com que amb 800 vots 
surt un diputat a Formentera, abans a Mallorca en ne
cessitaven 8.000, i voste vol que se'n necessitin 12, 13, 
14, dependra de la participació electoral que hi hagi. Per 
tant, Ji agradi o no li agradi va en contra de Mallorca j 

claríssimament a favor del Partit Popular. 

Pero miri, no em digui que jo el que entenc amb la 
meva proposta, pro posta motivada perque voste n 'ha 
presentat una altra, si no , jo no I'hagués presentada, si 
no m'hagués vist en la necessitat de defensar els inte-
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~ ressoS de Mallorca no ['hagués presentada, a pesar que abans 

I també les illes menors tenien una majo r representativitat, 
pero, com li deia, no he anat en cap moment a assegurar un 
determinat nombre de diputats per a Unió Mallorquina, 

~ 

perque jo, Sr. Jaén, encara que vos tes tenguin dubtes, i 
comprenc que les tenguin, perque mo[ts de vostes no pensen 
el mateix, crec profundament en el sistema democr,hic, i cree 
que són Mallorca i e[s ma[lorquins e[s que han de decidir 
quants de representants volen que tenguem els diferents 
partits po[ítics. Vos tes no pensen el mateix, i diuen que qui 
mal pensa és perque mal fa, i vos tes han fet malament po
sant una Ilei i adaptant-Ia al que són els seus interessos i les 
seves necessitats, per tant deixem que siguin els votants que 
diguin qui ha de tenir un determinat nombre ele represen
tants. 

En la seva intervenció he cregut que e l que va (Iir el Sr. 
Cañellas a un moment eleterlllin :¡l. que e ll volia una majoria 
absoluta i dominan!, era pOG¡ COS;¡ alllb el que realment 
voste delllanaria. Estic convin<;ucl:¡ que <;i pogué,>. demanilria 
el partit único 

Pel que fa al que ha dit voste que 110 es perjuclicava Ma
llorca, només pensi en una cosa. ~i I\lallorca és el 80% de 
I'electora t i Menor{:a. Eiviss,¡ i FOI'mentera. un ~O%, que 
justific3 que hi hagi tan poca eliferenciil de representants 
entre uns i els altres, que justitica que tan sois a Mallorca hi 
hagi 33 diputats enfront deis 26 ele Mallorca , Menorca i 
Formentera'l No hi ha cap justificació possible Illés que una, 
que era molt important i que vostes han romput. que és el 
consenso Gracies al consens eI 'aquel l moment s'han pogut fer 
moltes coses, i per a nosaltres era un motiu suficient COIll per 
estar-hi d'acorel. EI 'consens l'h<1n romput vostes i no nom és 
han romput el consens, sinó qu e s'han contradit, perque ara 
era el moment de defensar ,dio que deien vostes que defen
saven, ara que podien, era el mom ent ele defensar la paritat 
que va ser, segons vostes, el que e l5 va justificar per dir no 
a l'Estatut d'Autonomia. No ha contestat a aquestes pregun
tes i a aquestes incognites perque no hi ha resposta possibl e . 
El temps, de totes maneres. ens clonara o ens llevara la ril ó , 

Pel que fa al Partit Socialista em sembla molt normal que 
no ens voti la pro posta eI'Unió Mallorquina, és logic perque 
esta d'acord amb el que sempre ha defensat i amb el que va 
proposar al seu moment. 1 també entenem que el PSIVI, el 
Partit Socia lista de Mallorca guió E ntesa de l'Esquerra ele 
Menorca, no pugui donar suport a aquesta proposta, per 
coherencia política, perque realment hi creu o perque difí
eilment en el seu grup, ja que esta representat a Mallorca i 
Entesa de l'Esquerra de Menorca, podrien donar suport a 
una proposta que afectava part del seu grup, ho entenem 
perfeetament; pero, no obstant aixo, volem recordar-los que 
vostes, el Partit Socialista de Mallorca de qualque manera ha 
d 'entendre que, com a partit mallorquí, qualque cosa hem de 
dir i qua[que cosa hem de fer quan amb una reforma es fan 
ma[bé consensos, acords, pactes i, sobretot, es perjudica 
encara més minories, determinats grups que no tendran 
possibilitats d 'estar en aquesta cambra i, sobretot i molt 
especialment I'illa de Mallorca, 

En definitiva, la nostra pro posta és eonseqüencia 
claríssima del que ha presentat el Partit Popular que 
entenem que és únieament i exclusivament en interes 
seu i en contra, totalment, deis interessos de Mallorca. 

Pel que fa al Sr. Peralta, dir- li que ell no vol partici
par a la guerra, a mi em sembla perfecte que no hi par
ticipi. pero voste, Sr. Peralta, és el causant, voste ha fet 
possible aquesta guerra, Mallorca, les seves institucions, 
que són el Conse!1 Insular ele Mallorca, havia dit no a la 
reforma ele la L1ei electoral, i si no hagués estat per 
voste. Sr. Peralta, aquesta Ilei no s'hagués tret endavant, 
si no haguessin comptat amb el seu suport no I'hagués 
presentada ni tan sois el Partit Popular més Peralta. 

rvloltíssimes de gdcies. 

(El Sr. Presidelll reprcll la dirccció del debal J. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr . Peralta, voste no havi a intervengut en el debat, en 
Llllalsevol cas, aquí s'ha oben nou elebat, en conseqüen
Ciil té' un -to rn de contraelicc ions . 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. Presielent. Senyores i senyors diputats. 
Per a aquest tom ele contradiccions tene cinc Illinuts, la 
veritat és que seré molt més breu. Sra. Munar, Illiri, jo 
nec que a voste li passa com a un episodi de la historia 
d'Egipte, hi va haver un faraó que va voler anal' contra 
corrent i va voler, fins i tOl. eanviar la religió del déu 
Amon per la elel déu Aton, i 1<1 se va esposa, molt cone
guda a la historia, la reina Nefertiti, tots sabem com va 
acabar, esper que el clia 28 ele maig a voste, al seu grup, 
els passi el mateix que li va passar ,ti rei Aquenaton i a 
la seV3 esposa la reina Nefertiti. Moltes gdcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pera.lta. Pe! Grup Parlamentari PSM i 
EEM, torn de contrareplica, Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. 1 crellarem els dits abans de 
parlar, no fos cosa que també ens arribi alguna maledic
ció. La veritat és que no volíem intervenir en aquest 
torn de replica, creieiTo qUe ¡-'0 :¡éi·v'icíí.í. dit, pero, a.ixí 
j tot hi ha hagut dues petites al'lusions que mereixen 
una replica. 

Sra. Munar, I'únic que ti puc dir, i ja ho varem ma
nifestar a la presa en consideració de la proposició de 
Il ei de modificació de la Llei electoral presentada pel 
Partit Popular que sigui quin sigui el resultat de les 
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eleccions, si som aquí, passat dia 28 de maig, al primer perí
ode de sessions, proposarem la modificació de la Llei electo
ral per retornar a la situació anterior, i no vegi altre tipus 
d'interessos en la nostra postura d'avui. 

El Sr. Jaén, amb la seva veu melosa i cortes, m'ha acusat 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, Sr. Sampol, per favor ... 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

M'ha acusat de desvariar, Sr. President, ha dit que el Sr. 
Sampol desvarieja. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, efectivament, el Sr. Tríay em cliu que hi ha hagut un 
debat creuat entre tots dos. en aquest cas, hi pot entrar. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. I jo. la veritat, Sr. Jaén, i cortes
ment, no sé qui desvarieja més o qui aCIopta anit actitud més 
responsables. Que cadascú analitzi els resultats deIs seus 
actes. i avui estam en un resultat d'un acte provocat per 
vos tes. I jo no sé qui ha obert la caixa de Panclora, jo més bé 
diria que uns panderos han obert la caixa, la caixa deIs des
proposits , perque estam en un CÚl11ul de desproposits. 1, per 
una vegada, li he de donar I'enhorabona de la cita. la cita del 
saig de Nothingam, realment I'ha escollida que no podia 
venir millor. Efectivament, amb aquesta modificació de la 
L1ei electoral saquegen els pobles per donar-ha als rics, els 
rics seran més rics, els pobles ni pa ni aigua, ni existencia, la 
condemna a mort, amb la seva proposta. 

Jo, Sr. Jaén. i li dic amb tota la bona veu que puc tenir en 
aquests moments, volclríem que el Reglament del Parlament 
en ocasions com aquesta permetés expressar el mateix sentit 
del vot sentit e1el vot en dues votacions distintes. per no 
haver de coincidir amb vostes. 

Moltes de gracies. '. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampa!. Sra. Barceló?, no intervé. Sr. Jaén, 
el seu torn de contrareplica. 

·· .EL,sR. JAÉN 1 PALACIOS; -

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputa
dos. Sra. MunaT, no vaya recitar referencias hacia partidos 
únicos, porque la trayectoria democrática que la tenernos, yo 
creo que todos los que estamos aquí, no permite hacer discu
siones si uno es más demócrata que otro y, por tanto, me ha 
de disculpar que no entre por ahí. 

Sí quiero decirle que los sistemas electorales tiene 
dos criterios de fijar la circunscripción, uno es el territo
rial y otro es el poblacional, y así por ejemplo cuando 
nos fijamos en Soria respecto de Madrid, cuya población 
está más o menos en la relación de 1 a 50, pues el nú
mero de diputados no se fijan de esa manera. He dicho 
unos números porque me gusta hablar con propiedad, 
me gusta hablar de las cosas como son. Actualmente, el 
índice de representación poblacional de Menorca es el 
3'50, eso significa que un voto de Menorca respecta de 
Mallorca, es tres y medio; el índice de relación de Ibiza 
es el 2'7, y el de Formentera, el 3'71. Eso es voluntad 
del legislador, formulacla aquí. La propuesta que usted 
hace, esos índices resultan bastante inferiores, y noso
tros no compartimos, como tampoco compartimos la _ 
que el Sr. Vidal proponía porque en el caso de Formen
tera, la propuesta del Sr. Vidal era un voto de Formen
tera . ocho de Mallorca, eso nos parece exagerado. 

Contra Mallorca, usted insiste erre que erre en decir 
eso. En términos ele índices ele relación poblacional y 
COLllparando Madrid con Soria, que era el ejempro que 
antes ponía. el voto de un soriano vale 5 veces más que 
el voto de lino de Madrid. está muy pOL" debajo este 
índice, del nuestro. Y lo mismo pasa con Barcelona . Y 
anles ponía el ejemplo de como un diputado por Ma
drid cuesta electoralmente 145.000 votos, al igual que en 
Barcelona, en Soria, sin embargo, un diputado se elige 
con 31.500 sufragios. y en Teruel con 48.000. A ningún 
madrileño y menos a un catalán en los momentos en 
que estamos se le ocurre decir que la Ley electoral va 
contra Cataluña o contra Madrid. Sra. Munar, esas afir
maciones no se pueden hacer. 

Estamos en el asunto ele la barrera electoral, ustedes 
insisten en ese tema. la barrera electoral que hay ac
tualmente no funciona, porque. el Sr. Alfonso hace la 
pregunta, y la vamos a contestar, porque el número 
absoluto resultante de la aplicación elel 3% es inferior al 
número absoluto que se exige para sacar un diputado. 
por tanto. vamos a subir la barrera electoral, porque 
hace falta que las barreras ... 

(Aldarull a la sala) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats, ja que si comen<;:am afer 
intervencions des deIs escons, és impossible seguir míni
mament el debat. Sr. Huguet, per favor, calli. Deman a 
tots els diputats que procurin no intervenir en debats 
creuats, i va voste i hi intervé. Prec silenci als diputats, 
deixin parlar I'orador que hi ha a la tribuna. Continul, 
Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Intento ser didáctico, Sr. Presidente , porque son 
conceptos importantes que a la hora de fijar discusiones 
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importantes tienen que tenerse en cuenta. ¿De qué sirve una 
i barrera electoral del 3%, barrera [iglh, inocua, inútil, inexis

tente?, si, como antes decía no actúa como ese mínimo 
requiere. 

Yo creo que lo que intenta la Sra. Munar con esta pro-
,; puesta es una cosa muy clara, como peligra su escañ?, lo que 

intenta es salvarse ella a toda costa, pero yo ya he Visto y ya 
sé por los portavoces cuál será el apoyo que tendrá su grupo 
en esta propuesta, será el apoyo de aquellos que la defien
den, que son ustedes solos. Lo comprendo, no se lo critico, 
pero no nos pida a nosotros, a nuestro grupo, de cuyo redil 
parlamentario escapó, que le demos apoyo. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Acabat el cleb:n. ' " Sí. per que em de
mana la paraula, Sra. Munar" 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT 

Per intentar llevar el malefici. COIl1 a mínim o 

EL SR. PRESlDENT: 

No, Sra. Munar. 

(Riallcs) 

No, per favor, no té I'ús de la paraula. En qualsevol cas, 
jo entenc que tothom coneix el Reglament. hi ha hagut una 
primera intervenció on voste ha defensat l'esl11ena, els altres 
grups han intervengut, hi ha hagut una replica feta per vos
te, i ara, en aquests moments acabam els torns de contra
replica, no obrirem repliques i contrarepliques quan ja s'han 
fel. En aquest moment, amb la GaITera contrareplica del 
darrer grup que havia intervengut després de voste, es dóna 
per acabat el debat, aquest i tots els que es fan en aquesta 
casa. En conseqüencia, no hi ha Iloc a més intervencions i es 
passa a votació, Sra. Munar. 

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, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

2 vots a favor, 50 en contra, cap abstenció i un diputat 
que no ha emes ei seu voL En conseqüencia, qUeda rebuí:ja
da I'esmena a la totalitat amb text alternatiu núm. 973. 

1 esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Gracies 
a tots. 

-
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