El Govern de les Illes Balears expressa el seu condol per la mort de
Maximiliano Morales, Medalla d’Or 2007
La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, juntament amb la resta de
membres del Govern de les Illes Balears, manifesta el seu condol per la pèrdua de
Maximiliano Morales, Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma l’any 2007 com a
integrant de la Comissió Assessora per a la Reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears.
Qui va ser president del Parlament de les Illes Balears de l’any 1999 al 2003 va ser
un dels 10 integrants del que posteriorment es va anomenar Comissió de Savis. A més
de Morales, la comissió estava formada per Rafael Gil Mendoza, Francisco Tutzó
Bennasar, Román Piña Homs, Joan Font Servera, Alfonso Ripoll Escandell, Pilar
Ferrer Vanrell, Bartolomé Colom Pastor, Ignasi Ribas Garau i Félix Pons Irazazábal.
La creació de la Comissió Assessora per a la Reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears va arribar després de més de dues dècades de vigència de l’Estatut i havent
observat la possibilitat d’emprendre una reforma del text estatutari per aprofundir
en l’autogovern de la Comunitat Autònoma amb el màxim consens polític i social.
Aquesta Comissió tenia com a missió principal assessorar el Govern de les Illes
Balears en l’elaboració d’informes sectorials relatius a la reforma de l’Estatut. A
aquest efecte, es va integrar per persones de reconegut prestigi i trajectòria
professional contrastada en l’àmbit del dret, de la ciència política i de l’economia,
que en formaven part en representació dels diferents grups polítics. La tasca de la
Comissió de la qual va formar part Maximiliano Morales va culminar amb la
presentació de les seves Conclusions, a principis de l’any 2006; la posterior
aprovació del nou text al Parlament de les Illes Balears i, finalment, l’aprovació
definitiva per part de les Corts Generals.
Maximiliano Morales va formar part també de la comissió responsable de redactar
el text originari el 1983.
A la seva carrera política, a més de diputat autonòmic per Unió Mallorquina i
president del Parlament, també va ser vicepresident del Consell de Mallorca.

