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COMENC;:A LA SESSlú A LES 18 HORiES I 8 MINUTS. 

l.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Comen~a la Sessió. El punt primer de l'ordre del 
dia de la Sessió d'avui correspon, per acord d'aquesta 
Presidencia amb la Junta de Portaveus, al debat final 
i votació del Dictamen de la Comissió d'Economia, Hi
senda i Pressuposts, sobre el Projecte de Llei de Pres
suposts de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears per a 1983. Una vega da concIós el termini de 48 
hores a que fa referencia l'articIe 118 del Reglament 
Provisional d'aquesta Cambra, continuen vives diver
ses esmenes a l'articulat, seccions, disposicions addi
cionals, transitoria i exposició de motius. 

Esmenes que seran objecte de debat singular; així, 
dones, debatrem l'articulat de la Llei i cadaseuna de 
les seccions d'aquesta, a part de les esmenes. Per una 
altra baJílda, la Comissió d'Economia, Hisenda i Pres
suposts no ha manifestat la voluntat de formular la 
presentació del seu treball i si el Govern no fa ús del 
seu dret legítim a formular la presentació de la seva 
iniciativa, amb una intervenció que no excedira de 
quinze minuts, passarem a la lectura i aprovació, si 
aiXÍ pertoca, deIs diversos articles i seccions. 

Seguidament, i tot i aixo, d'acord amb la Mesa i 
la Junta de Portaveus, procedirem al debat de cadas
cuna de les esmenes vives; comen<;ant per la de l'ar
ticle 287, per la n.O 287, que defensara el Grup Parla
mentad Socialista. El debat se desenrotllara, o se de
senvolupara, amb un torn a favor, un torn en contra 
de deu minuts cada un d'ells, una replica, una contra
replica de cinc minuts cada una d'elles. El Govern po
dra intervenir quan ho estimi pertinent sense limita
ció de temps, podent contrareplicar-li per cinc mi
nuts i e11 contra replicar, per altra, sense limita ció de 
temps. En conseqüencia, procedim a iniciar l'examen 
i debat de l'article primer del Dictamen de la Comis
sió d'Economia, Hisenda i Pressuposts, per la qual co
sa la Secretaria Primera donara lectura a l'article pri
mer. 

SECRJETARIA PRIMERA: 
Article primer: S'aproven els Pressuposts Gene

rals de la Comunitat Autónoma de les IIles Balears 
per a 1983. En l'estat de despeses se concedeixen cre
dits necessaris per atendre el compliment de les obli
gacions per un import de 5.539.270.594 pts. 

L'estimació deIs drets economics a liquidar durant 
l'exercici munta al mateix import, amb la qua! cosa 
els Pressuposts' resulten nivellats. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
No tenint aquest artic1e esmena alguna, passam a 

la votació d'ell. Els Srs. Diputats que votin a favor, 
se valen posar drets, per favor. Secretari, vol procedir 
al recompte. Srs. Diputats que votin en contra, se vo
len posar drets, per favor. Secretari vol procedir al 
recompte. Poden seure, per favor. Srs. Diputats que 
s'abstenguin; no n'hi ha. 

S'aprova l'artic1e primer per 29 vots, contra 24. 

Passam a l'article segon, en el qual hi ha presen
tada una esmena, la n.O 287, pel Grup Parlamentari 
Socialista. Torn a favor, pel qual el Grup Parlamen
tari Socialista pot usar de la paraula durant deu mi
nuts. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
L'article 2 del Pressupost de la-, Comunitat AutO

noma, estableix que és a110 que forma part d'aquest 
Pressupost, i en el seu punt dos, ens diu, ho llegiré 
en castella perque esta en castella; «Los servicios esta
tales transferidos correspondientes a traspasos de 
competencias, funciones y servicios de la Administra
ción del IEstado». Nosaltres pretenim, en aquest arti
ele, afegir-hi un 'parraf' que diu: sempre que s'hagués 
produit la dotació económica corresponent d'aquests 
servicis transferits. Per que aixo? L'objecte és que 
en la nostra opinió, s'haurien d'establir a partir d'ara, 
a partir de l'any 1983, uns Pressuposts correctament, 
en la nostra opinió, formulats; en el sentit que creim 
que, tal com deiem en el debat de totalitat, no se po-
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den establir partides que la Comunitat Autonoma no 
tengui constancia clara que les podra, tant pagar com 
rebre; i aqui, segons la memoria presentada pel Go
vern de la Comunitat Autbnoma, ens han dit, ens 
diuen clarament en el Tom 3, que hi ha un conjunt 
de partides que estan en discussió amb el Govern de 
l'Estat, partides que en aquests moments se sap que, 
la gran majoria d'elles, no s'han rebudes, i que, molt 
possiblement, sobretot unes parts d'elles, no se rebran: 
aposta, nosaItres voldríem dir, sense intentar tornar a 
reproduir el debat de totalitat perque seria tornar en
trar en un tema que ja esta discutit, sí voldríem dir 
que, realment l'article 2.2. hauria de correspondre no
més al Pressuposts de la Comunitat Autonoma els ser
vicis transferits amb les consignacions precises. Si 
aquestes partides consignades que no estan rebudes 
per la Comunitat Autonoma i que possiblement no se 
podran rebre, pertanyen principalment al capítol pri
mer, al capítol segon, al capítol quart, 'sext' i 'septim'. 
1 si bé, en el primer i en el segon seria possible que 
se pogués entendre que eIs salaris percebuts pels fun
cionaris transferits, i que encara s'estan pagant per 
l'Estat i no per la Comunitat Autónoma, se podria en
tendre, entendre-ho molt a la llarga, que aquests sa
laris eren, 'perteneixien' a la Comunitat Autónoma, no 
podem pretendre el mateix en els capítols 4, 6 i 1, que 
corresponen a transferencies corrents, a transferen
cies, a inversions i transferencies de capital i que su
posen ni més ni 'menos' que 544 milions de pessetes, 
no podem 'pretenir' de cap manera que aquestes par
tides puguin venir aquí; i el mateix Govern ens ha diu, 
el Govern a la memoria, tercer tom, pagina quatre, 
ens diu, que no s"inclueixen' a la secció 32 els credits 
del capítol 4 i del capítol 7 per una interpreta
ció particular i abusiva de la metodologia emprada 
per l'Administració Central per calcular el cost deIs 
serveis, que enten l'Administració Central, són parau
les del Govern, que aquests capítols no formen part 
del cost efectiu. Nosaltres ens demanam si no estad\ 
passant aquí el que ja ha passat a Catalunya; una con
gelació de transferencies; i Catalunya hem de recordar 
que va esser un pacte DCD-Convergencia, en respecte 
al cost, a la valoració del cost efectiu de les transfe
rencies, pacte que el Partit Socialista s'hi va oposar 
perque creia que hi havia una diferencia d'uns 22.000 
milions; ens demanam si no estad\ passant o no ens 
podra passar el mateix aquí, fins al punt que, com en 
aquest moment e~ta passant a Catalunya, se pot tor
nar donar el cas que, perque, la reducció de les valo
racions fetes supera el deu per cent, podríem haver 
de tornar discutir els Pressuposts del 83; la reducció 
de 13.000 milions que, pareix que esta pactada, calcu
lant el cost efectiu que deia l'Administració de l'Es
tat, com a diferencia del cost efectiu pactat entre Año
veros i el Sr. Pujol, de cara a la valoració del 83; re
sulta que en aquests moments s'ha arribat a l'acord, 
o pareix que s'ha arribat a l'acord de reduir-Io en 
13.000 milions. Ens demanam nosaltres: No seria molt 
més corree te no caure en .J'error, per dir-ho de qual
que manera, error polític, de la Generalitat, i establir 
dins el Pressupost de la Comunitat Autónoma aque-

lles partides que realment estiguin consignades o creim 
segur que s'hagin de consignar o bé, la posició de con
signar partides damunt un calcul de cost efectiu, té 
com a objectiu un altre tipus de qüestions? Per aixo, 
el que nosaltres demanam que s'afegesqui i si les 
transferencies vénen a la Comunitat Autbnoma, l'arti
culat de la Llei, com tots veureu, estan perfectament 
clares la forma d'aplicar-Ies a cada una de les Conse
lleries, nosaltres demanam que, dins els Pressuposts 
se formin, per les transferencies efectives i consigna
des que faci l'Estat de la Comunitat Autonoma. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. El Grup que dona su

port al Govern pot fer ús del torn en contra. Disposa, 
Sr. Diputat, de deu minuts. 

JOAN VERGlER POCOVI: 
L'esmena que ens ha presentat el Grup Socialista, 

proposa condicionar la consignació pressupostaria, les 
dotacions corresponents al traspas de les competen
cies estatals, sempre que s'hagi produit la dotació pres
supostaria corresponent. 

1 aquí volem nosaltres recordar que el que el Go
vern ha elaborat és a aquests moments aixó que es 
discuteix en aquest Parlament, que són els Pressuposts 
de la Comunitat Autónoma, ihem d'entrar en el ca
pítol de previssions d'ingressos i 'gastos'. El document 
pressupostari és un acte de previsions i un mandat al 
Govern perque ho faci segons les mencionades, segons 
les previstes previsions, i en aquests moments existeix 
una serie de transferencies estatals acordades, valora
des i. publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat que 
han d'incloure's com a previsió en el document pres
supostari, el que passi una vegada, posteriorment, for
ma part evidentment, d'una segona fase del cicle pres
supostari, és a dir, el que podríem dir l'execució d'a
quell pressupost, que anira 'reflexant' la realitat de les 
operacions que se produesquin i en conseqüencia la 
forma en que s'han complit les previsions i el grau 
de desviació sofert; logicament, l'analisi de les opera
cions, realment fetes, i la comparació amb les previ
sions consti-tueix la liquidació del Pressupost, com a 
instrwnent de control del Parlament damunt l'Execu
tiu. Per aixó creim que no pot condicionar-se, al nos
tre 'modo' de veure les coses, una previsió com pre
ten l'esmena a alló que succeesqui després, en aquest 
cas, que se 'percebesqui' la dotació económica corres
ponent; amb un altre cas s'haurien de condicionar to
tes les previsions, els ingressos, a la 'recaudació' real 
o les dotacions de l'extinguida Diputació a la 'recau
dació' de I'impost de 'tratic' o els 'gastos' del primer 
establiment de la recepció de la dotació corresponent. 
Les previsions són així una cosa, i la realitat d'allo 
que succeesqui a l'exercici economic una altra, i aixo 
constitueix el punt de partida i l'essencia del sistema 
pressupostari democratic. En el moment de debatre 
una previsió, l'únic que se pot fer és analitzar el 'me
todo' emprat que, en aquest cas, ens pareix correcte, 
tenint en compte les transferencies acordades, l'esta-
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blert en el sistema, en el nostre 'Estatut d'Autonomia, 
el que diu la LOFCA en aquest cas, i les disposicions 
reguladores de traspassos. L'esmena que defensa el 
PSOE, pensam que intenta 'reflexar' una preocupació 
per a110 que passara en la fase d'execució d'aquest 
pressupost respeote a les dotacions economiques de 
rEstat, de l'estat corresponent als servicis transferits; 
i nosaltres ens demanam perque hem de tenir aquesta 
preocupació, per que aquesta preocupació del Partit So
cialista per un possible incompliment de les previ
sions, precisament, damunt els serveis transferits i no 
damunt la resta del Pressupost, quan les bases mate
matiques i jurídiques de calcul d'aquest pressupost 
entenem nosaltres que són correctes, que són 'irreprot
xables'; és possible que aixo s'hagi prodtÜt perque la 
Llei de Pressuposts Generals de l'Estat de 1983 consig
ni a la secció 32, per aquests 'gastos' transferits a la 
Comunitat Autónoma de les IIles Balears, una xifra 
més pe tita, inferior, 'hi ha que' insistir a aquest res
pecte algun deis punts que pensam que ja han estat 
de totes maneres suficientment exposats i discutits. 
En primer Iloc, 'ademés' de la secció 32, figuren en 
els Pressuposts de l'Estat unes altres dotacions corres
ponents a servícis transferits a la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears, a distintes seccions i capítols, 
particularment, les dotacions deIs capítols 4, 6 i 7. Se
g~n, el Pressupost de l'Estat per a 1983, no inclou ini
cialment la totalitat de les valoracions acordades a la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, del qual la 
mateixa Administració Central, s'ha oferit a rectificar, 
en una fase d'execució del Pressupost, i en part ja s'ha 
prodtÜt a través d'aquest any 'mediant' moHes i im
portants modificacions pressupostaries, realitzat per 
l'Estat. Tercer, les principals diferencies en els Pres
suposts de l'Estat se refereixen a les dotacions pel 
'pago' de sous de personal, respecte a les quals el 
Reial Decret 1958 de 29 de Juny pel qual s'aprovaren 
les normes de traspas de funcions que estableixen clara
ment que se transferiran a la Comunitat Autonoma i 
se donaran de baixa en els Pressuposts de l'Estat. És 
necessari 'aclarar' per acabar, que el Projecte de Pres
suposts Generals de l"Estat per a 1984, la dotació de 
la secció 32, per als mateixos 'servicis' transferits a 
Balears, ascendeix a 1.183 mílions, davant els 338 mi
lions consignats per a 1983; és una prova evident deIs 
nombrosos defectes tecnics pensam detectats i que el 
propi Estat ha subsanat per a l'any que ve, 'malda
ment', no en la sevi;l- totalitat, ja que no s'han 'incluit' 
les transferencies i inversions de reposició. Per tot aixo, 
nosaltres pensam que no podem acceptar l'esmena 287 
del Partit Socialista i demanam a aquesta Cambra que 
sigui rebutjada. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vol replicar D. Pep Alfons? Disposa de cinc mi

nuts per a la se va replica. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Nosaltres creim de veres que, si, uns pressuposts 

són un estat de previsions, d'ingressos i 'gastos' pero 
d'allo que no hi ha cap dubte és que aquest pressupost 

ha de suposar que aquests ingressos i aquests 'gastos' 
tooricament se puguin produir. El que ja no veim tan 
clar és que quan aquesta mateixa previsió d'ingressos 
i 'gastos', ens diu, com deia en el punt quatre de la 
memoria en el tom tercer que, és a dir, és una capar
rudesa de l'Estat no transferir les transferencies de 
capital, les inversions i les partides referides en el ca
pítol 7, quan és una caparrudesa de l'Estat que els 
funcionaris s' 'empenyen' en que no sigui així, fer 
una previsió damunt voler guanyar aquesta caparrude
sa, quan no s'ha guanyat a cap Comunitat Autonoma, 
ens pareix que com a mínim és un poquet exposat. És 
evident que hem de discutir les previsions, en aquest 
pressuposts, les previsions d'ingresos i de 'gastos' se re
fereixen a imposts locals, a certes taxes i, basicament, 
practicament, a transferencies de l'Estat; 'bueno', si 
és així, nosaltres creim que la previsió feta del 'tra
fic', posem per cas, la previsió feta deIs imposts lo
cals, esta ben feta, la mateixa memoria ens diu que ha 
estat més alta la realitat del primer semestre que la 
previsió, 'estupendo', nosaltres l'admetem, igual que 
haguéssim admes, si el Govern o el Grup Popular ens 
hagués dit, quines transferencies d'aquestes que supo
sa que vendran, apart deIs 380 i 'pico' de milions que 
estan en els Pressuposts Generals de l'Estat, ja s'ha
vien produldes, perque hem de tenir en compte que 
estam fent unes previsions amb 'datos' de deu mesos, 
i la cosa no és una broma, estam parlant d'un Pressu
post no sera molt important, pero és d'aquí a fi d'any, 
i d'aquí a ti d'any queden dos mesos i dies i les pre
visions fetes són de deu mes os. 

Si el Grup Popular ens hagués dit, d'aquestes trans
ferencies que nosaltres havíem dit que se· farien pero 
que no s'han fetes, que no estan consignades en els 
Pressuposts Generals de llEstat, s'han produi't mil, mil 
dos-cents mil cent, mil cinquanta, trenta-cinc, és igual, 
milions de pessetes, nosaltres haguéssim dit, 'bueno' 
és ver, és ver, que hi ha una logica dins aquestes pre
visions, pero com que aixo no ens ho han dit, en pri
mer Iloc, i en segon lloc, crec que, sobretot en el ca
pítol quart, 'sis' i 'set', aixo no es produira, aposta 
nosaltres, si manteníem l'esmena que suposa 400 i 'pi
co' mílions de pessetes, 544 mílions de pessetes, que 
se consignassin les partides que estaven dins el pres
supost. Per tant, sí Sr. Verger, Srs. d'AP, les previsions 
són allo que diuen els Pressuposts, pero aquestes pre
visions han de ten ir una base que pugui esser accep
tada i en aquest cas creim que no ho pot esser. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Vol contrareplicar? Acabada l'exposició se 

pass ara a la votació de l'esmena. 

Els Srs. Diputats que votin a favor de .¡'esmena, se 
volen aixecar per favor. Secretari pot procedir al re
compte. 

Els Srs. Diputats que votin en contra de l'esmena, 
se vol en aixecar per favor. Secretari vol procedir al 
recompte. 
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Poden seure, per favor. 

Els Srs. Diputats que s'abstenen, valen aixecar-se 
per favor. 

La paraula, amb 'arreglo' al Reglament la hi con
cediré a voste quan acabi la votació de l'article que 
ara hem de procedir a votar. 

Resultat de la votació de l'esmena, ha estat: a fa
vor 20 vots, en contra 29 vots, i abstencions 4 vots, en 
conseqüencia queda rebutjada l'esmena. Passam segui
dament a votar l'artide 2. 

EIs Srs. Diputats que voten a favor de l'article 2, 
se volen aixecar per favor. Volen procedír al recompte. 
Poden seure per favor. 
se volen aixecar per favor. Volen procedir al recomp
Le. Poden seure per favor. 

Els Srs. Diputats que voten en contra de l'article 
2, se volen aixecar per favor. Poden seure per favor. 

Els Srs . Diputats que s'abstenen; no n'hi ha. 

Resultat de la votació: s'aprova l'artide 2 per 29 
vols a favor i 24 en contra. 

Votat l'artícle, els Grups que no hagin interven
gut en el debat poden fer ús de la paraula si ho esti
men pertinent, conforme a l'article 89, per un perío
de de cinc minuts. Pot parlar, D. Sebastia Sena. 

SEBASTIA. SERRA: 
... tecnics capacitats, SIllO que més bé, el que ja 

manca és voluntat política en moltes ocasions, per part 
d'un Govem Central que sembla que no esta disposat 
a desbloquejar el terreny de les Autonomies, sinó que 
més bé esta bloquejant, i per aixo de cap manera po
díem subscriure l'esmena. Per altra banda, volem re
treUl-e al Govem del Grup Popular d'aquesta Comuni
tat Autónoma, allo que ja li varem retreure en el de
bat anterior de la L1ei de Pressuposts, que és el 
mono poli a la Comissió Mixta de Transferencies; no 
tomarem a retreure aquest tema, peró si que creim 
que és un tema d'imporUmcia política capital; una 
Comissió Mixta de Transferencies per coneixer en de
tall tota la problematica i poder esser solidaris tots '. 
els Grups per a construir una autonomia així com cal, 
no se pot monopolitzar per un Grup PoIític, sinó que 
ha d'esser compartida per tots els grups de la Cam
bra per saber en detall quines són les dificultats de 
les trans[erencies, no només en lleis, sinó també en 
qüestions economiques. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gdtcies, Sr. Sena Busquets. Pressuposant 

la Mesa que e1s Srs. Diputats tenen coneixement pro
fund del contingut deIs arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, i <) als 
quals no s'ha presentat o no hi ha cap esmena viva 
en aquest moment, els sotmetrem conjuntament a vo-

tació, arts. del 3 al 9 conjuntament. Per tant els Srs. 
Diputats que voten a favor d'aquests articles, se vo
len aixecar, per favor. Queden aprovats per unanimi
tato 

Passam a l'article 10, el qual té vives, 4 esmenes. 
La primera presentada baix el n.O 280, pel Grup Polí
tic Esquerra Nacionalista, P.S.M.; per defensar aques
ta esmena un representant d'aquest Grup, pot fer ús 
de l'escó. Disposa per aquest tom a favor de deu mi
nuts. 

SEBASTIA. SERRA: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Dipuatts, davant 

el tema deis sous, tema espinós, tema subjecte a pos
sibles demagógies, pero també terna subjecte a una ne
cessaria reflexió política, nosaltres hem cregut oportú, 
Esquerra Nacionalista, plantejar una esmena que pot 
scmblar dura. En aquest article 10, s'ha treballat molt, 
dins Comissió, dins Ponencia; s'ha arribat a acords 
parcials i a canvis de postures polítiques de diversos 
Grups Parlamentaris, aixo se veura a esmenes que vé
nen dan-era la d'Esquerra Nacionalista. Pero la d'Es
querra Nacionalista és molt rotunda en dos aspectes: 
primer, nasal tres creim que la nostra Comunitat Au
tonoma du pocs mesos de rodatge i creim que eIs sous 
que ens propasa el Govern són sous e1evats. No en
trarem en consideracions de comparar amb altres Co
munitat~ Autonomes, en la feina que se fa, etc. sinó 
que senzillament direm que creirn que són molt ele
vats en dos arguments claus; un és el fet que la nos
tra Comunitat Autonoma du pocs mesos de rodatge, i 
en segon lloc que, creim que una certa austeritat se
ria important que se donas des del Govern, des del 
Parlament, cap a tot el conjunt de pobles de les Illes 
Balears i Pitiüses. Aixo és la motivació fonamental d'a
questa esmena de reducció important de sous al Go
vern, pero al mateix temps també volem parlar d'una 
qüestió de concepte. No només nosaltres parlam de 
sous inferiors, sinó que parlam que eIs sous del Presi
dent, deIs Consellers amb cartera i deIs Directors Ge
nerals i Secretaris Generals Tecnics, no tenguin un 
complement que s'anomena d'especial responsabilitat, 
ja que nosaltres entenem que és suficient un sou i uns 
complements de tipus general, ja que un complement 
especial de responsabilitat ens fa dubtar des d'un punt 
de vista conceptual d'allo que són eIs conceptes deIs 
sous que pugui cobrar cada persona de la nostra so
cictat civil. Nosaltres no creim que sigui corree te par
lar d'especial responsabilitat, sinó que creim que és 
suficient parlar de sou, pagues extraordinaries, com
plement de destinació, complement de dedicació abso
luta aixo creim que és més que suficient, si parlam 
de dedicació absoluta, si parIam de gent que ha estat 
elegida o ha estat nomenada per una majoría per a un 
carrec d'importancia, creim que no fa cap tipus de 
falta parlar d'especial responsabilitat. Creim que tots 
els que estam en aquest Parlament i tots els membres 
de l'Administració ja tenirn implícitament una espe
cial responsabilitat. Per aixo Esquerra Nacionalista, 
reitera aquesta qüestió del complement especial res-



118 DIARI DE SESSIONS / Náril; 7 /25 i 26 d'octubre 1983 

ponsabilitat, una neeessaria austeritat que fa poes me
sos que aixo esta funcionant i, en definitiva, proposam 
que els_ sous quedin redllits de la següent manera: 
President, 3 milions anuals, Consellers amb cartera, 
2.500.000 milions, i Direetors Generals i Seeretaris Ge
nerals n~enies 2 milions de pessetes. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 

Graeies, Sr. Serra Busquets. Torn en contra, el 
Grup que dóna suport al Govern, D. Joan Verger. DlS
posa d'un temps de deu minuts. 

VERGER POCOVI: 

En primer lloc, jo voldria dir que s'ha volgut jus
tificar aquesta esmena per part del P.S.M. o d'Es
querra Nacionalista, dient-nos que duim poc rodatgc, 
que la Comunitat Au1onoma té pocs mesos de rodat
ge, i jo crec que aixo és un cas que ha passat a bas-
1an1s Comunitats Autonomes que pot esser que tenguin 
un naixement un poc més llarg, pero realment no mas
sao Jo crec que sí és necessari, 'maldament' aquí s'hagi 
volgut dir que no, entrar en comparació amb els sous 
de les altres Comunitats Autonomes, i és ben cert que 
els membrcs del Govem d'aquesta Comunitat Aut6no
ma, han fet, consider jo, un autcntic sacrifici quan, si 
miram els sous que 'percebeixen' els Presidents, Con
sellers, Directors General, i Secretaris Generals Tec
nics d'altres Comunitats Autonomes, realment estam 
situats molt per baix de la majaria de Comunitats 
Autonomes. 

Tenc aquí que La Rioja, per exemple, esta per 
baix de nosaltres, 'bueno', Cantabria i Extremadura, 
d'acord, pero, i la resta? Si-ens aturam a analitzar els 
sous d'aquestes altres Comunitats Autonomes, ens tro
barem que són molt més elevats que els rebuts o pro
posats a aquest Projecte de LIei. Tenim ben cIar que 
un alt carrec ha de ser una persona efiea<; amb una 
dedicació completa, sobretot i pensant i cercant aques
ta eficacia que tanta falta fa a aquesta Administració, 
a totes les administracions que hem conegut. A posta 
pens que els sous que s'han assignat seguint aquest cri
teri que cercam tots d'eficacia i dedicació no són alts, 
cerca m homes de 'valia', persones que, si en el sector 
privat tenen aquestes remuneracions 'más o menos' 
parescudes i 'incIús' moIt més aItes que aquesta, per 
que no, una persona que val, que li exigirem eficacia, 
per que no ha de tenir aquest mateix sou, un sou 'pa
rescut'. A posta pens que és necessari, que no se pot 
acceptar aquesta esmena, després amb altres esmenes 
que posteriorment ens presentaran diran que part d'a
quets sous se destinen a aItres atencions prioritaries 
que pugui tenir la Comunitat Autonoma; de totes ma
neres ja les discutirem quan arribi el seu moment, 
pero pens que, els sous assignats en aquesta Comuni
tat Autonoma són suficientment dignes pero també su
ficientment poe alts perque els donem com a bons i 
a posta jo deman que l'esmena 280 d'Esquerra. Na
cionalista sigui rebutjada. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Verger. Vol replicar, Sr. Serra Bus

quets? Té cinc minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Es-querra Nacionalista no dubta en cap moment 

que la pretensió del Govern que ha coHocat el Grup 
Popular és de l'eficacia. Indubtablement creim que hi 
ha persones que estan treballant; crec que aquesta 
eficacia s'ha de demostrar encara en molts d'aspectes, 
practicament en gairebé tots. Ara bé, nosaItres no dis
cutim el sou en funció de la feina feta des del nome
nament, sinó en funció del criteri que creim que se 
duen pocs mesos de rodatge, i que per a l'any 83 hagués 
estat un exemple dins tota la societat de les Illes que 
els sous fossin una mica més baixos; no és que nos al
tres volguem uns sous molt baixos, en absolut, sinó 
una mica més baixos. Dues coses més que Esquerra 
Nacionalista vol dir, un sacrifici; bono, sacrifici molt 
relatiu, perque nosaltres creim que en definiLiva, la 
feina política és una qüestió representativa, a vegades 
d'uns sacrificis, és indubtable, pero quan parlam de 
Govern hi ha d'haver una vocació, hi ha d'haver una 
eficacia per poder demostrar i, en definitiva, en aquest 
senLit, parlm- de sacrifici quan parlam del Govern 
creim que és una mica relatiu. I per altra banda s'ha 
invucaL el seclur privat, que pot ser que molta gent 
en el sector píivat- guanyas més; bono, és possible que 
hi hagi algunes individualitats i no ho dubtam, pero 
realment pensam que és una miqueta fort parlar que 
en el sector privat se guanya de fet molt més que els 
sous que, en aquest moment, s'esta posant el Govern 
Autonom i que nosaltres creim que de qualque manera 
és ver que hi ha gent que guanya bastant més, pero 
per terme mig, o mig alt, se guanyen coses pot ser més 
semblants a la proposta d'Esquerra Nacionalista que 
no a la del Govern. Grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra Busquets. Vol contrareplicar? 

Passam a la votació d'aquesta esmena. 

Els Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena, 
se valen posar drets, per favor. 

Els Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 
esmena, se valen posar drets, per favor. Poden seure, 
per favor. 

Els Srs. Diputats que s'abstenen, se valen aixecar, 
per favor. Poden seure per favor. 

Resultat de la votació: queda rebutjada l'esmena 
280, només tenim 4 vots a favor, 2U abstencions 

29 vots en contra. 

Passam a l'esmena 299 que defensa el Grup Par
lamen' ari Socialista Com deia, se debatra esmena per 
esmena i se debatra primer l'esmena 299. Té la parau
la D. Pep Alfonso Villanueva. Té deu minuts per 
exposar. 
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ALFONSO VILLANUEVA: 
Jo voldria 'antes' d'entrar en alIo que és l'esmena, 

fer una petita historia de com ha anat el tema d'aques
ta esmena a Ponencia i a Comissió. L'esmena és molt 
simple quant a formulació, l'únic que diu és, substituir 
ConselIers a l'article 10.2 ó lO.1b, diu: Consellers per 
Consellers amb cartera. Aixo significa que nosaltres, el 
que defensam és que eIs Consellers amb caracter exe
cutiu, els Consellers amb cartera, tenguin una retribu
ció, la retribució que fixa la Llei de Pressupost o Pro
j ecte de Llei de Pressupost, i els Consellers sense 
cartera no la tenguin. Pero, com deia, vull contar un 
poquet la historia de com va anar aquesta esmena. En 
el debat de ponencia, l'esmena presentada pel PSOE, 
pe! Grup Socialista, i l'esmena presentada pel Grup 
Regionalista, se varen acceptar amb els vots del Grup 
Regionalista, IEsquerra Nacionalista i el Grup Socialis
ta, i varem passar a Dictamen, a informe de la ponen
cia. L'esmena que va passar, juntament amb la nostra, 
ens feia una motivació interessant i que se me perme
tra que reproduesqui, sera: l'article 10.lb del Projecte 
de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Auto
noma per a 1983 assigna unes retribucions anuals al 
Consellers de 3.500.000 Pts., sense distingir si són Con
sellers amb cartera o sense cartera. L'article 33.2 de 
l'Estatut d'Autonomia per a le,<; IIles Balears, estableix 
taxativament que el nombre de Consellers amb respon
sabilitat executiva no .excedira de deu; i donat que, 
segons aquesta normativa, els Consellers sense cartera 
de la Comunitat Autonoma no poden percebre retri
bucions per incidir en la prohibició esmentada que 
fixa un límit de deu Consellers amb responsabilitat 
executiva, proposam la modificació del text del refe
rit article i exactament, el text se modificava que deia, 
Consellers amb cartera, amb un afegit que deia: el 
nombre de Consellers amb cartera, és a dir, amb res
ponsabilitat executiva, no excedira de deu, afegit que 
va quedar en l'informe de la ponencia que va passar 
a Comissió, a pesar que era repetir el que deia s'ar
ticle 33.2 de l'Estatut. Aquesta esmena, com tot5 els 
Diputats saben, és una es mena del Grup Regionalista. 
'Bueno' nosaltres ens va sorprendre que a Comissió 
s'arribas a un acord entre el Grup Regionalista i el 
Grup Popular que, el que se deía de «taxativament pro
hibit per l'Estatut» quedas en prohibit, pero 'menos', 
que a Comissió s'introduís un error tecnic que havia 
fet el Govern, i és veritat, que no havia 'incluit' en el 
Pressupost el Vice-President, al mateix nivell retribu
tiu que els Consellers, se va subsanar; i que s'assig
nassin uns sous als Consellers, només els sous i les 
pagues extres; sous que les llevaven de la retribució 
d'un Conseller normal, el 'destino', la dedicació i la 
responsabilitat; en definitiva, la prohibició que el Grup 
Regionalista, un cert moment, creia que era taxativa 
que no podia haver més de deu Consellers executius, 
ja no sabrem si executius són amb cartera o sense 
cartera, o quin tipus de Consellers són; aquesta taxa
tiva prohibició va quedar que era una prohibició per 
cobrar 'destino', dedicació i responsabilitat, i així els 
Consellers sense cartera s'han quedat sense 'destino', 
sense dedicació i sense responsabilitat, pero amb sou; 

amb un sou d'un milió tres-centes mil pessetes. Un 
sou que no sabem nosaltres com se pot menjar aquest 
sou 'bueno', sabem com el se podran gastar, suposam, 
alió que no sabem és com se justifica; quina fundó 
té el ConselIer sense cartera?, realment en té?, que 
ens la diguin; o és un 'mero' assesor, un assistent al 
Consell? Si és un assistent al Consell és obvi que se 
podrien veure altres formes de retribudó, dieta per 
assistencia, més alta que la del Parlamentari, no fal
taria més, pero dieta per assistencia, i no un sou. No
saltres creim que amb aixo l'Estatut d'Autonomia és 
bastant clar, i quan I'Estatut posava una limita ció al 
'número' de ConseIlers amb Cartera, era per dues 
raons; una, per no esser una Administració grossa, ge
gant; segona, per també limitar els 'gastos' de la Co
munitat Autonoma, perque ,els redactors de l'Estatut 
sabien positivament que la Comunitat Autonoma no 
tenia, o no tendria mai uns Pressuposts suficientment 
considerables. Per tant nosaltres creim i demanam que 
s'accepti la nostra esmena i el Govern establesqui una 
forma de retribució logica, per assistencia als Conse
llers sense Cartera, pero que no els do ni un sou, per
que el sou no s'ha de correspondre a cap .,. se corres
pon a una [llnció executiva i no a uns ConseIlers que 
no tenen ni funció executiva, ni tenen responsabilitat, 
ni tenen dedicació, ni tenen, una cosa molt curiosa, 
que és destí, no sabem on estan destinats. Res· mes. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. Torn en contra, el Grup Po

pular. D. Joan Verger, disposa de deu minuts per a la 
seva exposició. 

VERGER POCOV1: 
CreiÍn que és molt interessant que el Partit Socia

lista s'acosti a nosaltres amb la idea de contenir el 
'gasto' públic, la qual cosa és molt curiosa també, que, 
pensant en allo que va esser ¡'antic C.G.l. el mateix 
Grup proposava l'endeutament d'aquest 'ente' fóra 
preocupar-se excessivament per aIla on aniria aquest 
'gasto' públic; ens ha volgut venir a dir que els Con
sellers fora Cartera suposaran un 'gasto' que no té 
explicació i que no produira els efectes positius que 
nosaltres pensam que sí tendran damunt aquest tema, 
el tema de retribucions deIs ConseIlers, ens sorprén un 
poe que s'hagi tornat dur a discussió aquesta esmena, 
la 299, tenint en compte que va esser transaccionada 
a la Comissió, i que per cert, Sr. Alfonso, les Comis
sions serveixen, serveixen de qualque manera per 
aproximar postures, a posta hi estan; com he dit, 
aquesta esmena, aquest article va esser transaccionat 
respecte als sous deIs Consellers fora Cartera i res
pecte al tema del Vice-President. Jo aquí voldria fer, 
o voldria recordar el que diu l'article realment, 33.2 
que, tots ho sabem, que el Govern estara compost per 
un President, un Vice-President en el seu cas i els 
Consellers; el 'número' de ConseIlers amb responsabi
litat executiva no podra excedir de deu; i aquí sí que 
tenim un important principi legal, que ens impedeix 
fer un excessiu creixement del 'gasto' públic en aques
ta Comunitat Autonoma; perque quan establim que el 
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maxim 'número' de Consellers amb responsabilitat sera 
deu, allo que se conté realment, o així al 'menos' no
saltres l'entenem de fesperit de l'Estatut, és que se 
crein ConselIeries, no Consellers, sobretot ConselIeries 
amb un 'número' superior a deu, perque són les Con
selleries que ocasionen molts de 'gastos'; personal, edifi
ci, inversions, etc., etc. Pensam que un Conseller execu
tiu no és més que la representació física d'un departa
ment i si limitam el 'número' de departaments, pensam 
que realment hem delimitat 'seriament' l'explosió del 
'gasto' públic i crec que aixo és alIo important. De 
tates maneres, el que sí és cert és que l'Estatut no li
mita de cap manera l'existencia de Consellers sense 
cartera, que en aquest cas són quatre i que pensam 
que no ocasionen de cap manera un exorbitant 'gasto' 
de Comunitat; quan realment, compleixen funcions, 
d' 'apoio' al Conseller executiu al qual estan adscrits, 
suplint així la forma deIs Vice-Consellers que esta es
tablerta a moltes Comunitats Autonomes. De totes ma
neres, creim que aquest tema, per part nostra, esta sol· 
ventat, perque quan se va transaccionar l'esmena 
corresponent, se va rebaixar la retribució deIs Conse
llers fora Cartera de l'ordre d'un 60 % . 1 per un altre 
costat, he de dir que esta a punt d'entrar en aquesta 
Cambra la Llei de Regim Jurídic de la Comunitat, i a 
¡'articulat de la mateixa se podra introduir, si se creu 
procedent, una limitació deIs Consellers fora Cartera, 
que és alla on cree que és procedent discutir si n'hi 
ha d'haver molts, pocs, tres, quatre o deu, perque en 
aquets moments el que estam discutint és la Llei de 
Pressuposts i no una altra cosa. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Verger. D. Pep Alfonso, vol re· 

plicar? Disposa de cinc minuts. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
El Sr. Verger ens diu que, no sé si en nom del 

Govern o en nom del Grup Popular, no ho sabem per
que ens anuncia l'entrada d'un Projecte de Llei, nor
malment els solen introduir els Governs; el Grup Po
pular sí la introdueix, molt bé; ens diu que, aquí esta
vem discutint, es a dir, que seria procedent discutir 
els Consellers sense Cartera, amb Cartera o com sigui 
en aquest Projecte de Llei, perque aquí discutim Pres
suposts. Nosaltres Sr. Verger, del Grup Popular, no li 
hem discutit si han 'nombrat' tres, que no quatre, tres 
Consellers sense Cá-rtera, sinó que els paguin, que sí 
que és un! tema de pressuposts. Nosaltres estam dis
cutint un Pressupost, no els Consellers sense Cartera, 
aixo ha de quedar, d'entrada, clar. Ens ha posat un 
altre exemp!e, deIs Vice-Consellers de qualque Comu· 
nitat Autonoma; ens pareix molt bé, els Vice-Conse
llers, que nosaltres sapiguem, a cap Comunitat AutO
noma formen part del Govern de la Comunitat AutO
noma. Bé, hem d'aclarir una cosa, aixo és claríssim; 
aquesta esmena va estar transaccionada, pero no amb 
el PSOE, no amb el Crup Socialista, no amb el Grup 
d'Esquerra Nacionalista; ha estat transaccionada d'una 
forma bastant extranya, i crec que ha he deixat ciar 
quan parla va, amb el Grup Regionalista, que va passar 

d'una prohibició taxativa a una mitja prohibició, a una 
prohibició taxativa del 4() %, perque és el tema deIs 
sous. A nosaltres no se'ns ha donat cap argument ni 
jurídic ni economic per no haver trobat una forma de 
retribud6 si fan una feina, i aquesta feina, de moment 
nosaltres sabem que és la d'assistir al Consell de Go
vern; si fan una feina, no se'ns ha donat cap raó ni 
un per que aquesta forma de retribució no fos una 
altra. 'Bueno' nosaItres ens mantenim, per tant, en la 
idea que els ConselIers sense Cartera na haurien de 
tenir de cap manera un sou, sinó que s'haguessin in
ventat una altra forma de retribuciÓ. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes grades. Vol contrarepIicar? Disposa també 

de cinc minuts. 

VERGlER POCOV1: 
Just dues coses. Dir-li al Sr. Alfonso que realment, 

el nostre Grup esta molt 'enterat' deIs Projectes de 
Llei que presentara el nostre Govern; i en segon lloc, 
que els Vice-Consellers de les aItres Comunitats Auto
nomes, si no formen part del Govern, allo que sí és 
cert és que cobren. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Acabada la discussió d'aquesta esmena pas

sam a la votació d'ella. Esmena número 299. 

EIs Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena, se 
volen posar drets, per favor. Secretari por procedir 
al recompte. Poden seure per favor. 

Els Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 
esmena se vol en aixecar per favor. Poden seure per 
favor. 

Els Srs. Diputats que s'abstenen. No n'hi ha. 

Queda rebutjada l'esmena, perque només ha ten
gut 24 vots a favor i 29 en contra. I passam a l'esmena 
número 300 que ha presentat també el Grup Parla
mentari Socialista. Per defensar-la té la paraula el re
presentant d'aquest Grup, D. Pep Alfonso. Té deu 
minuts. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Aquesta esmena se refereix a dietes parlamentaries. 

Nosallres hem presentat una esmena d'addició a l'ar
ticulat que diu; «Els alts carrecs que s'especifiquen en 
aquest artic1e i que siguin a la vegada Diputats del 
Parlament Balear, no percebran les dietes corres po
nents a la seva funció parlamentaria». Aquesta esmena 
té una motivació molt clara i és que, és la motivació 
que ens ha duit a no votar en contra deIs sous deIs 
alts cauecs de la Comunitat Autonoma; i és que creim 
que els sous són suficients potser, en crets casos, casos 
deIs Consellers sense Cartera, més que suficients, pero 
que no hem d'afegir a aquets sous el 'cobro' de dietes 
per cada sessió parlamentaria que, en certa manera, 
esta dins les seves funcions; ens deia el Sr. Verger que 

-
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els Consellers han de tenir una dedica ció completa. 1 
nosaltres demanam que, ja que la Cambra pot regular, 
perfectament, quines són les dietes deIs parlamentaris, 
aquestes dietes deIs parlamentaris siguin les que ha 
regulat la Cambra, pero 'excluint' aquests parlamenta
ris que siguin alt carrecs. Un, de vegades, no pot sor
tir de fer números i, se'ns ha ocorregut fer un dllcul, 
una hipótesi de calcul, de quines retribucions perce
bria un Conseller amb Cartera que fos Diputat i que 
fas Conseller per Mallorca; aproximadament aquestes 
retribucions, dic que és un calcul estimatiu, crec que 
bastant més aproximat que aquells que ens han fet en 
el Pressupost, peró un ca1cul estimatiu; aproximada
ment uns 4.320.000 any, 'escluit' imposts, amb la qual 
cosa s'acostaria moltíssim al mateix calcul fet de cara 
al President de la Comunitat Autónoma. Nosaltres creim 
que aixó no és correcte, que no és correcte que, per 
la mateixa funció, la mateixa feina, hi hagi uns Conse
llers que cobrin 3.500.000 Pts. i uns Consellers que co
brin 4.300 .000 Pts. de 4.000.000 a 4.300.000, segons els 
casos, creim que aixó no és correcte i per tant, dema
nam que les dietes que, com a parlamentaris han de 
cobrar els Consellers i els alts carrecs de la Comunitat 
Autónoma siguin en aquell moment zero. No ens val, 
i ho hem de dir per endavant, que es digui que l'Es
tatut diu que percebran dietes; ¡'Estatut diu que se 
percebran dietes, pero que se fiJSaran pel Parlament; 
les dietes el Parlament les pof fixar d'una manera ·per 
é!quells Consellers, Diputats que no siguin alts carrecs, 
i als Diputats que sigui n alts carrecs no fixar-los una 
dieta; cree que és bastant important i ho volem re
petir, que un Conseller, membre del Consell de Ma
llorca tengui una retribució tan alta com el President 
de la Comunitat Autónoma. Ens pareix, com a mínim, 
excessiu. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. Pel Grup Popular, per aquest tom 

en contra disposa de deu minuts. 

VERGIER POCOV1: 
Realment aquesta esmena presentada pel Grup 

Socialista té una certa logica. Tenint en compte que 
si els soIs deIs alts canees, 'maldament' haguem dit, i 
ho tornam dir, que no són els més elevats de les Co
munitats Autonomes, 'al menos' sí que hem de dir que 
són dignes. De tates maneres, crec que hem de fer 
elues puntualitzacions; la primera és que hem el'evitar 
els agwvis comparatius que se podrien produir cntre 
els par[amentaris que formen part de la Mesa i que 
cobren dietes per assistencia a aquest Parlament, i els 
membres o els alls can-ees que també fom1ent part d'a
quest Parlament; i en segon lloc, pensam que a1l6 que sí 
és necessari, més que aricar-nos ara en aquest cas con
cret, és en el seu moment regular tates aquests percep
cions que rebran i cobraran el a[ts carrecs a través de 
l'oportuna llei d'incompatibilitats que en el moment 
oportú se presentara aquí; per aixo, i mentre no pro
duesqui la discussió i aprovació d'aquesta llei, pensam 
que és comenc;ar a posar barreres a una cosa que s'ha 
de fer, a una cosa molt 'seria 'i molt important com sera 

la llei d'incompatíbilitars; pcr alXO pensam que nosal
tres hem de demanar a aquesta Cambra que no ::;'ac
cepti aquesta esmena número 300 del Partit Socialista. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies Sr. Verger. Vol replicar, D. Pep? 

ALFONSO VILLANUEV A: 
Molt curtet. Se'ns ha fet una proposta i nosaltres 

volem demanar al Grup Popular si va en 'serio', és a 
dir, nosaltres no tendríem cap inconvenient, donat el 
sou de la Mesa, que les dietes de la Mesa tenguessin 
la mateixa consideració si els sous són 'parescuts'. De 
totes maneres se va arribar a un acord un~mime quant 
a aquest 'tipo' de retribucions, pero no tendríem cap 
inconvenient, sempre que fos general el tema. 1 només 
ja com a darrer de tot, dir-li que, estam discutint el 
Pressuposl del 83, que aixó no condicionara la Llei de 
Govem de la Comunitat Autónoma, el que sí condicio
nara són les retribucions del 83, no la Llei de Govern, 
nosaltres no creim, perque així ens ho va dir el Con
seller, no creim que aquests siguin uns pressuposts fo
namentals, basics de cara a les noves lleis, a les lleis 
que presenti aquí el Govem, o el Grup Popular o el 
Grup que sigui, sinó que són uns Pressuposts simple
ment de gestió, ens ho hem cregut; per tant, no creim 
que aquest pressupost condicioni res, ni incompatibi
litats, ni la llei de Govem. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. Vol fer ús de la paraula? 

Passam a la votació de l'esmena número 300, en 
conseqüencia: Els Srs. Diputats que votin a favor, se 
volen posar drets. Sr. Secretari vol procedir al recomp
te. Poden seure, per favor. 

EIs Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta es
m ena, se valen aixecar, per favor. Poden seure, per 
favor. 

Els Srs. Diputats que s'abstenguin, no n'hi ha. 

L'esmena queda rebutjada per tenir 24 vots a favor 
i 28 vots en contra. 1 passam a l'esmena número 301, 
també presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
per a la defensa de la qual té aquest Grup la paraula. 
Disposa de deu minuts. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Jo supos que el Grup Popular, quan ha parlat fa 

un moment, llegia també o havia vist també I'esmena 
que ara venia que era d'incompatibilitats i l'ha citada. 
'Bueno', ara toca l'esmena d'incompatibilitats. Nosal
tres demanam l'addició d'un artide, l'article 10 bis que 
té dos apartats absolutament distints, encara que van al 
mateix fi, que són incompatibilitats. Un, que se refereix 
a la percepció de retribucions, previstes a l'article 10, 
sera incompatible amb qua[sevol altre guany que s'hagi 
de satisfer acarrees públics, sigui quin sigui la natura
lesa d'aquest i el concepte retributiu; que creim que 
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esta 'total i absolutament' justificada; nosaltres pen
sam que la funció i la re tribu ció deIs membres del 
Govem, deIs alts carrecs del Govern, ha de ser una 
funció tan excIusiva, tan dedicada que no 1i ha de 
permetre de l'Administració Pública tenir altre 'tipo' 
de guanys. Aquí en aquestes Illes tenim un petit pro
blema, un petit gros problema, que hi ha Consellers 
que són Diputats, que són Consellers i tenen funcions 
públiques distintes, 'bueno', tenen funcions públiques 
distintes, pero nosaItres allo que demanam és que no 
percebin retribucions d'aquestes funcions públiques 
distintes. Aquest problema d'incompatibilitats ha estat 
un problema Ilargament debatut a nivell d'Estat Es
panyol, tan llargament debatut que ha decantat posi
cions molt cIares a uns 'puestos' i uns altres; en aquests 
moments practicament el Congrés ha aprovat ja una 
Llei d'incompatibilitats i també les postures han que
dat perfectament definides. En aquesta Comunitat 
Autónoma aIlo que queda bastant cIar és que un Con
seller, un Director General, etc., molt difícilment pot 
tenir diverses funcions; quant més aprop del poble, 
quant més aprop del ciutada estan les decisions, quant 
més pe tita és la Comunitat Autónoma, m és contactes, 
més interrelacions hi ha entre tots els membres d'un 
Govern, un Director General, etc., amb interessos con
crets, amb ·interessos coneguts, no propis, sinó interes
sos molt determinats; i aixo pot dur com a conseqüen
cia, en aquest Parlament ho hem sentit, que hi hagi 
carrecs d'interessos que són uns, que qualque Grup 
creu que són de la Comunitat Autonoma, i interessos 
particulars. Nosaltres creim que la funció és tan im
portant, la dels Consellers i alts carrecs de la Comuni
tat Autonoma, que no haurien d'estar mediatitzats en 
absolut per qualsevol 'tipo' d'interes privat, i a pos ta 
no haurien de poder percebre cap 'tipo' de retribució 
per aquests interessos p rivats. També hern de veure 
que en aquesta Comunitat Autonoma i en aquests mo
ments hi ha una feina molt important afer i a jo 
m'agradaria que m'explicassin com un Director Gene
ral d'una Conselleria, o com un ConseIler ()I com un 
Secretari Genera l Tecnic pot compaginar dues feines, 
una d'absorció absoluta o quasi absoluta, crec jo, que 
és la de Conseller o Director General, i l'altra, una fei
na privada, un despatx, etc., crec que és molt mal de 
fer i que qualcuna la fara malament i nosaltres es
peram que faci malament la del seu despatx, la del seu 
negoci i no la de la Comunitat Autonoma; pero no po
dem estar segurs d'aixo i a posta també demanam in
compatibilitats. Hem dit aquí, ja s'ha dit de ver quatre 
o cinc vegades i no vull esser reiteratiu, que els sous 
són suficients; 'bueno' el representant del Grup Popu
lar ha dit que aquests sous tenen dedicació completa; 
si tenen dedica ció completa i els sous són suficients, 
quin inconvenient hi ha en que no se puguin perce
bre retribucions, quin inconvenient hi ha en que sigui 
incompatible el seu exercici amb qualsevol altra fun
ció o activitat pública o privada? 1 més, també hem 
de dir, a vcure amem si el Parlament de la Comunitat 
Autonoma de les Balears, aquest Parlament i aquest 
Govern, sera 'menos' que la Junta de CoHegi d' 'Abo
gats', que ja, ha apro-vat que la feina d' 'abogat' és in-

compatible amb la del President de Govem de Comu
nitat Autonoma, Vice-President, Ministre, Secretan 
d'Estat, etc., afegint que ha ha aprovat afegint a l'Es
tatut general d'abogacia, quan diu: «y asimilados rle la 
Administración Pública, Central y Autonómica»; si 
aquest Parlament i aquest Govem se sent amb 'menos' 
possibilitats d'incompatibilitats que el Col·legi d' 'Abo
gats', nosaltres des del nostre Grup Socialista creim 
que el que no 'deu' fer un 'abogat' se pot declarar 
incompatible per aquest Parlament per qualsevol 'tipo' 
de professió. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula, pel Grup Popu

lar, D. Joan Verger, que disposa d'un temps de deu 
minuts per torn en contra. 

VERGER POCOV1: 
Realment, s'ha de reeonelxer que a la futura Llei 

d'Incompatibilitats s'hauran de regular moltes coses; 
una de les coses que es tic segur que se regularan sera 
que una persona no pugui cobrar dos sous deis 'fon
dos' públics, aixo cree que sí; en 'el demés ', jo perso
nalment tenc punts de vista molt diferents al seu, pen
sant que una persona, un Director General o un Se
cretari General Tecnic, pot fer compatible perfecta
ment la feina q~e li correspon com a Director General 
i com a Seéretari General Tecnic amb una feina de 
'tipo' privat o particular. De totes maneres no és el 
moment ara de dir si aixo se fara així o d'una altra 
manera, aixo, com he dit, ens ha dira la Llei d'Incom
patibilitats quan se presentí a aquesta Cambra. Crec 
que aquesta es mena, més que intentar llevar unes per
cepcions als alts carrecs, el que intenta ja és comen~ar 
a sembrar aquesta futura Llei d'incompatibilitats, i a 
posta jo pens que és quan se presentí aquesta llei alla 
on s'hauran de discutir tots aquets punts de vista. 1 
si el CoHegi d' 'Abogats' ha iniciat aquesta tramitació, 
me pareix molt bé, a al tres coHegis no ho han fet i 
també me pareix molt bé, i no pens que per aixo el 
CoHegi d' 'Abogats' ho hagi fet millor que els altres 
coHegis. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Verger. Per replica, vol usar la pa

raula? 

ALFONSO VILLANUEVA: 
'Bueno', jo li volía dir al Sr. Verger que tradicio

nalment han estat les lleis de pressuposts que han co
men<;at a parlar d'incompatibilitats, i quan no hi ha 
!lei d'incompatibilitats la cosa logica és que sigui en el 
'puesto' que la incompatibilitat toca, que és a la retri
bució, qua n se'n parli. A les retribucions en parlam en 
els pressuposts. 'Bueno' el CoHegi d' 'Abogats' no ha 
comem;:at a fer, ha ha fet, és a dir esta fet ja. Jo a no
saltres ens pareix molt bé que se parli de futures lleis 
i 'demés', pero d'allo que parlam en aquests moments 
és de retribucions , de pressuposts d'avui, i allo que 
demanam, és que avui, no d'aquí un any o d'aquí dos 
anys, avui se fixin unes ineompatibilitats de retribu-

-
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cions. Si el Grup Popular, com pareix, no hi esta d'a· 
cord, és tradicional també aquesta postura que no 
estigui d'acord, que ho digui cIar i no ens remeti a 
una futura llei, que ens digui, avui, ni avui ni una fu· 
tura llei, nosaltres estarem d'acord amb aquest 'tipo' 
d'incompatibilitats. 

I bé, en aquests moments, el Grup Popular i el 
Grup Regionalista tenen majoria; un altre moment pot 
ser distinto Després, quan nosaltres tenguem majoria, 
pot estar ben segur el representant del Grup Popular 
que a aquestes incompatibilitats sí les acceptarem. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso . Vol contrareplicar? 

Passam a la votació d'aquesta esmena 301. 

Els Srs. Diputats que votin a favor d'ella, se volen 
aixecar, per favor; vol procedir al recompte. Poden 
seure, per favor. 

Els Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 
es mena se volen aixecar per favor. Poden seure. 

El resultat d'aquesta votació és que l'esmena que
da rebutjada perque només ha tengut 24 vots a favor 
i en canvi n'ha tengut 29 en contra. Acabat el debat i 
votació de les es menes procedeix votar l'articJe la, tal 
com ha estat presentat per la Comissió d'iEconomia, 
Hisenda i Pressuposts. 

Els Srs. Diputats que voten a favor de l'articJe 10, 
tal com esta presentat, que s'aixequin, per favor. Po· 
den seure. 

Els Srs. Diputats que voten en contra de l'articJe 
10 que s'aixcquin, per favor. Poden seure. Queda, com 
a conseqüencia d'aquesta votació, de 29 vots a favor 
i 24 en contra, aprovat l'article 10 tal com esta presen
tat per la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressu
posts. El Grup Parlamentari que no hagi intervengut 
dins el debat, pot fer ús de la paraula per explicar el 
seu vot. Don Pep M.a Lafuente té la paraula. 

JOSEP M.a LAFUENTE: 
S1'. President, el Grup Regionalista vol puntualit

zar la seva forma de votar, perque en el Grup d"Es
querra i en el Grup Socialista s'han plantejat tres punts 
concrets que jo sintetitzaré. En primer lloc, diu el 
PSM que, els sous són excessius, en segon lloc, el Par
tit Socialis ta, manifesta que no compren com nosal
tres varem tenir una transacció amb el Grup Popular 
arribant a un 'consenso' d'un article 10 diferent del 
que nosaltres propugnavem, i en tercer lloc, planteja 
qüestions el'incompatibilitats. M'explicaré en nom del 
nostre Crup i donaré la raó de totes i cada una de les 
circumstancies d'aquests tres punts. Primer, hem de 
ten ir en compte que, la ciencia economica és una cien
cia emplnca, és a dir, és una ciencia d'observació; i 
essent una ciencia d'observació, la quantitat efica¡; o 

no deIs sous se veura després, i en definitiva, sabrem 
si aquests sous són efica¡;os o positius quan la labor 
feta per aquets Srs. Consellers doni un rendiment po
sitiu o negatiu. No és avui que hem de discutir l'efi
cacia de le quantitats eslablertes. uant al punt que 
varem votar, tenint eu compte una situaci6 e peci.al 
que nosaltre teníem dins la nostra ment, pergue pen
savem que el Consellers sen e cartera no podien per
cebre retribució de cap lasse, dins el 'seno' de la 
Comissió i la Ponencia varem posar unes circumstan
cies de manifestar dins la 'Taula' que, per via transac
cional, perque la transacció és precisament no tenir 
tot alIó que un creu que ha ele tenir, sinó arribar a un 
'consenso' en circumstancies mediatitzaelores d'acord 
amb l'article 115, perque té un 'cauce' legal dins el 
Reglament que ho estableix així; el Grup Popular va 
establir una circumstancia, una esmena especial cir
cumstanciaela que a nosaltres ens va convencer i varem 
votar a favor d'aquesta esmena i punto El tercer punt 
que parla de si el Consell General de l' 'Abogacia' o el 
CoHegi d' 'Abogats' té uns criteris d'incompatibilitats 
quant a ls seus m embre.; jo estic conven~ut que aixo 
no ha estat dins els p res upo ts de l Col.Jegi d' 'Abogats' 
no és un problema económic aquesl de les incompati
bilitats, sinó que és un prob¡ema típicament estructu
ral, i per tant, no és el 'puesto' una llei ele pressupqsts; 
jo 'ret' al Sr. Alfonso que me digui a quina' llei de 
pressuposts s'han establert 'tipos' d'incompatibililats 
en cap prus lel món; se fan lle i espccials d'.incompa
l.ibilitat . pero 110 di 0 $ una !lei ccooomica que ha de 
dil· xclu iva menl ci rcumsUmcies de 't ipo' obsenlatiu, 
circumst~lllcies empíriqucs, no normalive quanl a l'ac
titud de delerminades persones, aixo vendra amb una 
llei d'incompatibilitats, com és la que s'esta discutint 
avui en el Congrés, en el Congrés de l'Estat Espanyol, 
i com és la que s'esta discutint avui també dins el 
CoHegi d' 'Abogats' pero no amb una Ilei ele pressu
posts, sinó amb una llei e pecial d'incompatibilitats; 
és per aixo que no al tre també varem rebutjar aquest 
criteri deIs Grup ParIamelllari Socialista i votam a 
favor de la proposició que vare m fer, consensuada per 
via transaccional, d'ucord amb l'article 115, que per 
aixo esta, del Reglament. Res més. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Mol tes gracies de la seva explicació. Passam a l'exa

men, debat i votació ele I'article 11, al qual hi ha pre
sentada una esmena, la número 303, firmada pel Grup 
Parlamentari Socialista. Per a defensar l'esmena 303 té 
la paraula aquest Grup. 

Disposa de deu minuts per a defensar la seva es
mena. 

ALFONSO VILLANUEV A: 
Aquesta esmena, seré moIt curtet, perque és 

una esmena curiosa. És una esmena que ve com a 
conseqüencia de les sobrevaloracions, de l'article 2, í 
diu, dic que és curiosa perque diu I'article 11.2. «las 
retribuciones básicas y complementarias de los fUD<.:io
narios, personal eventual, contratado y laboral cedidos 
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o adscritos, transferidos desde la Administ:-aclón del 
Estado se fijan en las mismas cuantías y conceptos 
regulados para los haberes del personal ..lctivo en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983»; 
i afegeix, «dichas remuneraciones continuarán perci
biéndose en su caso de la Administración C~ntral hasta 
tan to no se transfieran a la Comunidad Autónoma las 
dotaciones destinadas a satisfacerlas, procedentes de 
los Presupuestos Generales del Estado». Jo, "arem fer 
una es mena de supressió perque la trobavem moIt cu
riosa; com la Comunitat Autónoma pot dir que conti
nuaran percebent-se les remuneracions de l'Estat als 
funcionaris quan vénen de l'Adrninistració Central? 1 
si no se cobrassin, és a dir, l'Administració Central no 
pagas, ha pagaría la Comunitat Autonoma, o obligaria 
a l'Estat apagar-lo? És 'desde luego' per a nO<;3It:-es 
un afegit merament descriptiu que vol dir als funciona
ris que no se preocupin, que si encara no cobren de la 
Comunitat Autonoma cobraran de l'Estat, pero que 3ixo 
és una cosa tan sabuda, és tan obvi i és tant passar-se 
voler-ho regular eles d'aquí, que creim que se pot su
primir perfectament aquest tros d'article, i que ño per
dria, en absolu t, gens l'articulat del Projecte de L1ei 
sinó que al contrari guanyaria i no diríem coses que 
realment no tenim ni per que dir ni podem influir en 
elles. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. Pel Grup Popular, defensa, 

torn en contra, D. Joan Verger disposa de deu minuts. 

VERGER POCOV1: 
Efectivament, l'esmena 303, proposa suprimir els 

següent paragraf, aquell que diu: «dichas remuneracio
nes continuarán percibiéndose, en su caso, de la Ad
ministración Central hasta tanto no se transfieran a 
la Comunidad Autónoma las dotaciones destinadas a sa
tisfacerlas procedentes de los Presupuestos Generales 
del Estado»; i efectivament, si l'Estat hagués donat 
compliment a a1l0 dispost damunt el 'pago' de sous al 
personal transferit, la veritat és que no s'hagués pro
dult la necessitat d'haver de clarificar aquesta qüestió. 
Com ja s'ha dit, quan s'ha xerrat de l'esmena 287, l'ar
ticle 11.1e del R.D. 1958/ de 29 de Juny de 1983, per 
la qual se varen aprovar les normes de traspas de fun
cions i servicis de l'Estat a la Comunitat Autonoma, 
disposa clarament, «que las dotaciones presupuestarias 
de los funcionarios serán transferidas a la Comunidad 
Autónoma y se darán de baja de los Presupuestos Ge
nerales del Estado». Per les raons que siguin, l'Estat 
no ha complit aquesta norma i s'ha produ'it, s'ha donat 
lloc a una situació d' 'incertidumbre' que, pot provo
car inquietud i que, de fet, n'ha provocada en molts 
deIs funcionaris transferi ts per no saber exactament 
de qui han de cobrar i la veritat que és una qüestió 
delicada que a la nostra manera de veure les coses ens 
pareix que és necessari donar-li un maxim esfor¡; de 
cIarificació. Per que? Simplement perque no se com
putin o no s'imputin a la Comunitat Autónoma aquets 
conflictes que se poguessin produir i que a certes Co
munitats Autonomes s'han prodult i que nosaltres pen-

sam que clarificant, que és ver, com ha dit el Sr. Al
fonso, que no suposa res nou, simplement intenta esser 
una elarificació d'alla on els funcionaris transferits a 
la Comunitat Autonoma cobraran els seus sous. La ve
ritat és que aclarir una cosa d'aquestes, que no suposa 
modificacions, pero que sí diu que aquests Srs. esti
guin tranquils, i crec que la tranquiHitat crec que val 
molt, crec que no suposa res, mantenir-ho en el text 
de l'articulat i per consiguient pensam que nosaltres 
l'hem de mantenir. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies Sr. Verger. Per replica ... No vol fer ús 

del torn? 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Nosaltres no volem tornar entrar en el debat de 

l'article 2, ni de l'artic1e 1, ni de les transferencies, per 
tan1 no entram, ens pareixia que anavem a entrar, pero 
no hi volem entrar. És ver que s'han de tranquilitzar 
aquests funcionaris que cobren de l'Estat i estan trans
ferits a la Comunitat Autonoma, pero jo crec que en 
deu mesas deuen estar bastant tranquils, si han anat 
cobrant. Per tant, la tranquiHitat els ha vengut donada 
per haver cobrat i supos que no per aquest article. 
Una cosa només a afegir, poquet; el Sr. Verger ens 
esta donant la raó que les transferencies estan sobre
vaIorades en el sentit senzill, que la part important del 
capítoI 1, aquesta part l'estan cobrant els funcionaris 
de l'Estat i no sé com la justificarem; no ro entram 
més. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Vol contrareplicar? Acabat el debat d'a

questa esmcna passam a la votació d'ella. Esmena nú
mero 303. 

IEls Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena se 
volen posar drets, per favor. Poden seure, per favol". 

Els Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 
esmena, se volen aixecar, per favor. Poden seure per 
favor. 

Els Srs. Diputats que s'abstenen se volen aixecar 
per favor. 

El resultat de la votació dóna: a favor de l'esmena 
20, en contra de l'esmena 29, abstencions 4, en conse
qüencia queda rebutjada l'esmena número 303, i pas
sam a la votació del propi artiele 11, tal com ens ha 
presentat la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressu
posts. 

EIs Srs. Diputats que voten a favor de l'article 11, 
tal com esta, s'aixequin, per favor. 

Els Srs. Diputats que voten en contra de l'artiele 
11, en contra de I'artic1e 11. 

Els Srs. Diputats que s'abstenen de l'artiele 11. 
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El resultat dóna: vots a favor 49, vots en contra 
cap, abstencions 4; queda aprovat l'article 11. 

I passam a la votació de l'article 12, el qual co
niexen vos tes i que no té cap esmena viva; en conse
qüencia, els Diputats que voten a favor de l'article 12, 
se volen aixecar per favor. Per unanimitat, poden seu
re, esta aprovat. 

Passam a la votació de l'esmena número 305, pre
sentada a l'article 13 pcl Grup Parlamentari Socialista 
i per a la defensa de la qual esmena té la paraula 
aquest Grup Parlamentari, i per ell, D. Pep Alfonso 
Villanueva, que disposa de deu minuts per a defensar 
la seva esmena. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Pareix que aquest debat de pressuposts només se 

tracta de dietes, salaris, sous, i crec que hagués estat 
molt més interessant debatre imposts i demés, pero, 
com que és un pressupost de gestió i per desgracia 
tenim poques competencies i encara no tenim imposts 
cedits, etc., no ens queda més remei que debatre allo 
que tenim, i no debatre una altra cosa. 

Aquesta es mena se refereix a un tema que és altra 
vcgada de dictes, i són, alIó que es diu en el Projecte 
de LIei, dietesl de desplac;:ament. El Govem ens pre
senta un Projecte de Llei que diu que se crea o s'esta
bleix una indemnÍizació per allo del servici, ens defineix 
el despla¡;:ament de transports i el defineix com «gas
tos de transporte, manutención y estancia que se rea
licen con motivo de viajes oficiales fuera del munici
pio fuera del lugar de trabajo», i apart de «estos 
gastos», apart d'aquesta indemnització, que record que 
són transports, manutenció i estancia, estableix una 
dieta, una especie de premi, un premi realment de 2.500 
pessetes en els desplac;:aments interinsulars i 3.000 pes
se tes en els extraregionals; no han quedat regulars els 
internacionals i és un error, perque a les altres lleis sí 
que hi queda; nosaltres deim que aquestes dietes no 
s'han de cobrar. I si en principi estam d'acord que un 
funcionari, un alt canec de la Comunitat Autónoma, 
no ha de perdre doblers quan viatja, amb allo que no 
estam d'acord és que damunt que no perd doblers, 
que se poden justificar tots els 'gastos', damunt que 
no perd doblcrs se 'n duguim una dieta. I en aquest 
aspecte només hem de recordar que serem una q¡.cep
ció elins l'Aclministració Pública, i les exepcions, i 'me
nos' en aquest cas, no són gaire bones. Serem una 
excepció a l'Aelministració Pública perque, 'bueno' si 
fa un, posem el President de la Comunitat Autonoma, 
que se decideix a fer un viatge a Barcelona o Madrid, 
un: hotel li pot costar, el President de la Comunitat 
Autonoma ha d'anar a un hotel de cinc estrelles, al 
Reina Sofia per exemple; ha de dinar així com toca, 
etc., 'gastos' de despla~ament li poden costar 14, 15, 
20 mil pessetes; i damunt aquestes 20 mil pessetes, jus
tificades, etc., ha de percebre una dieta de 2.500, si el 
President elel Govern de l'Estat Espanyol, viatja de Ma
drid a Barcelona és un poquet més car que viatjar de 

Palma a Barcelona, i ha d'anar a un hotel de la ma
teixa categoría suposam nosaltres, encara que sigui so
cialista, la representació és també de President del 
Govem; tendra una dieta sense els 'gastos' a part deIs 
'gastos' d'avió; sense aquests 'gastos', una dieta de 
5.870 pessetes. Si dorm a Barcelona, el 'gasto' el cost 
al Govem que li suposa una cosa o l'altra, crec que 
justifica perfectament que, si bé nosaltres pensam, i 
ho pensam, que qualsevol alt carrec, qualsevol funcio
nari no ha de perdre doblers quan viatja en una funció 
pública, també pensam que tampoc n'ha de guanyar, 
que per aixo esta el seu sou; i per tant demanam que 
aquesta dieta de 2.500 pessetes, que realment, no afec
tara a cap economia ni de cap Director General, ni de 
cap Conseller, ni, evidentment, del President de la 
Comunitat Autonoma; tenguem l'elegancia de llevar-la 
perque esta bé que se paguin tots els 'gastos' que es
tiguin justificats, pero que no donem 'regalos' a ningú. 
Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. Per replicar en tom en con

tra, té la paraula D. Joan Verger per un temps ele deu 
minuts. 

VERGER POCOVf: 

Realment, el sistema d'indemnitzacions que se pro
posa és per justificar, per no llave!' de ju LiEicar més 
ben dit, aquets petits 'gastos ' q~e s6n molt mals de 
justificar, com poden ser el taxi, COlO poden ser aItres 
coses que sempre se produeixen a un viatge i aixo ho 
saben tots, i moIts el'aquí ho saben, perque han de 
"en ir de Menorca i d'Eivissa i sabem moIt bé el que 
els serveix la dieta, si els basta o no els basta. La idea 
basica d'aquestes dietes és no haver de presentar aquests 
justiFicants, de difíciJ justificació, com he dit que eren 
'antes', taxi, etc., etc. i allo que més ens sorpren d'a
ques ta esmena presentada és que aquest sistema d'in
demnitzacions per 'gastos' de petita justificació, pre
vists a la Llei de Pressuposts, és exactament el mateix 
que el disposat pels alts carrecs de l'Estat; i el Grup 
Popular no veu cap motíu perque existesqui una dis
criminació en aguest sentit, i per una altra part, ja me 
direu si amb tres mil pessetes o dos mil cinc-centes pes
setes, qualcú se pot fer ric o qualcú perjudicara a qual
cú altre. 

Pcr un altre costat el sistema compensatori és el 
matcix que el contemplat a l'Administració estatat; i 
si hi ha un Govem que no té el color polític que tenim 
nosaltres, el té establert i esta admes, no veim aquí, 
cl per que aquí s'ha de voler eliminar aquesta partida; 
i ja me diran si en aquest Pressupost de la Comunitat 
Autonoma s'han introdui'ts conceptes com estan 'esta
blits' en el concepte 251 i 252 elels Pressuposts Gene
rals de l'Estat alla on hi ha unes atencions de caracter 
social i representatiu i uns 'gastos' reservats que a 
molts de Ministeris ascendeixen a més de 20 milions 
i 'pico'; per 'consiguient', amb aquest tema pensam 
que aquesta esmena ha de ser 'total i absolutament' 
rebutjada. 
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PRESIDENT PARLAMENT: PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies Sr. Verger. Per replica, té la paraula la 

D. Pep Alfonso, durant cinc minuts. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Jo estaria d'acord en principi que hi ha uns petits 

'gastos' que no se poden justificar, igual que no se 
justifiquen quan estan aquí, si un pren una cervesa, 
se rnenja un 'bocadillo', etc., el se menja a Barcelona, 
el se menja a Madrid, per tant aixó no queda justifi
cat, igual s'ha de viure aquí que aHa. Quant a 'gastos' 
reservats, 'bueno', hem d'acudir, voste sap Sr. Verger 
que, aquí hi ha uns cent setanta milions que no que
den molt elars, estan repartits dins el Pressuposts, i 
no vull dir jo que siguin 'gastos' reservats, me diran 
que seran per justificar la liquidació, pero en certa 
manera són 'gastos' reservats i els 'gastos' de represen
tació no estan per aixo precisament dins els Pressu
posts Generals de l'Estat. Peró hi ha un. tema molt 
curiós dins aquesta dieta, i aquest tema, voldria que 
qualcú ens contestas. Tenim una serie, a la Comunitat 
Autónoma, de Consellers que són d'iEivissa i Menorca; 
i jo deman, e1s ConseHers d'Eivissa i Menorca cobra
ran setanta i 'pico' mils de pessetes d'estancia a Eivis
sa i Menorca perque la seva residencia és aquí, el Con
sell, la residencia del Consell és aquí? Cobraran 2.500 
pess·etes cada vegada que visquin a ca seva? Creis liJe 

sí? Jo no ha sé, l'artiele no ha deixa claro 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula D. Joan Verger. 

VERGER POCOVf: 
La contestació és tan curta com, no! 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Acabat el debat de l'esmena n.O 305, passam a la 

votació d'ella. 

Els Srs. Diputats que voten a favor de l'esmena 
305, se valen aixecar, per favor. Poden seure, per favor. 

Els Sr. Diputats que voten en contra de l'esmena, 
se valen aixecar per favor. Poden seure, per favor. 

Els Srs. Diputats que s'abstenen, no n'hi ha. 

El resultat de la votació és que l'esmena queda 
rebutjada per 24 vots a favor i 29 vots en contra. I 
passam a l'esmena número 309 que se formula a l'ar
tiele 14, pel Grup Parlamentari Socialista, per la qual 
cosa aquest Grup té la paraula. 

L'artiele no s'ha votat, m'he equivocat, deman peT
dó a la Cambra i passam a la votació de l'artiele. Se 
pot votar l'artiele per parts. 

Quin paragraf vol que se va ti apart? 

ALFONSO V ILLANUEVA: 
Paragraf número 2. 

Passam 'entonces' a votadó d'aquest paragraf amb 
caracter independent, 'antes' de passar a votar tot l'ar
tiele 13. 

Per tant, els Srs. Diputats que voten en contra de 
la proposta del Partit Socialista que modifica aquest 
paragraf 2, que s'aixequin. No m'heu entes? Els Srs. 
Diputats que aproven aquest article, paragraf 2, de 
l'artiele 13, tal com esta presentat per la Comissió d'E
conomia, Hisenda i Pressuposts, que s'aixequin per fa
vor. Se poden seure. Els Srs. Diputats que voten en 
contra d'aquesta redacció presentada per la Comissió 
d'Economia, Hisenda i Pressuposts, que s'aixequin per 
favor. Són a favor 29 vots, en contra 24. En conseqüen
cia se mantén el text; i ara passam a la votació de 
l'article i perdonau que m'hagui oblidat d'aixo; per 
tant, eIs Diputats que voten a favor de l'artiele 13, tal 
com esta presentat per la Comissió d'Economia, Hisen
da i Pressuposts, s'aixequin, per favor. Poden seure. 
EIs Srs. Diputats que voten en contra, que s'aixequin, 
per favor. En contra de l'artiele 13. Els Sr. Diputats 
que s'abstenen. Poden seure, per favor. Queda en con
seqüencia ... Digui: 

ALFONSO VILLANUEVA: 

Una qües!ió d'ordre, Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 

Un moment, per favor. Queda aprovat l'articIe U, 
tal com esta presentat per la Comissió d'Economia, 
Hisenda i Pressuposts, per 29 vots a favor i 24 en con
tra; cap abstenció. 

Perdó, perdonau, 29 vots a favor 24 abstencions. 

ALFONSO VILLANUEVA: 

Havíem demanat separadament la votació del punt 
2, per vortar el punt 2 i després 1'1, el 3, el 4, el 5; 
si ens hem abstes ha estat perque s'ha votat tot l'arti
cle, si s'hagués votat 1, 3, 4, i 5, no ens, haguéssim 
abstes. A posta havíem demanat la votació separada. 

PRESIDENT PARLAMENT: 

Correcte, no se m'ha sentit bé. Si valen vostés que 
tornem repetir la votació, pero jo crec que aquest ar
tiele se pot donar per votat. D. Sebastia? 

" 

SEBASTIi\ SERRA: 

.Més o menys dir el mateix, que nosaltres estam 
cl'acord amb els punts, amb tots els punts de l'artiele 
13, 'menos' el punt 2. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Estan d'acord amb tots els punts de l'artiele 13, 

'menos' amb el punt 2. 

SEBASTIA SERRA: 
Haguéssim votat afirmativament tots, 'menos' el 

punt dos de l'artiele 13. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
'¡Entonces' consider jo que haurÍem de donar per 

nuHa la votació efectuada, si ho trobau, i repetir-la, 
paragraf per paragraf. 

En conseqüencia, sotmetem a votació els paragrafs 
1, 3, 4 i 5 de l'article 13. Els Srs. Diputats que esti
guín a favor d'aquesta redacció donada per la Comis
sió d'Hisenda que s'aixequin. 

S'aproven per unanimitat; i ara tenim el resultat 
del paragraf 2, de l'article 13 que el Srs. Diputats que 
estiguin d'acord amb la redacció donada per la Co
missió d'Economia i Hisenda que s'aixequin. Els Srs. 
Diputats que estiguin en contra que s'aixequin. Poden 
seure. En conseqüencia, repetida la votació, queda 
aprovat l'article 13, per 29 vots a favor i 24 en contra. 
I passam a l'artide 14 que té l'esmen" número 309, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, per la 
qual cosa té la paraula aquest Grup. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
L'esmena que presentam a l'article 14, no desvir

tua en absolut, el que és l'artide 14. L'article 14 se 
refereix a contractació d'inversions i en aquesta con
tractació d'inversions, quan els Projectes d'inversió són 
de contractació directa, estableix un límit de 50 mílions 
de pessetes pel Govern amb una segona limitació de 
20 milions de pessetes, que a partir de 20 mílions de 
pessetes se donara compte a la Comissió d'Economia 
i Hisenda. Nosaltres demanam la, és a dir, l' 'esta
bleixement' de, no 'pagos' en aquest paragraf, a aquest 
article, que digui que aquesta limitació se refereix a 
Projectes complets; és a dir, que la practica, per des
gracia bastant habitual, que els Projectes d'lnversió 
per salvar les limitacions que la LIei estableix se van 
trossejant i tots complets formen una unitat, pero que 
per aprovació en els organismes corresponents se rom
pen, nosaltres voldríem deixar perfectament cIar, i que 
quedas cIar a l'articulat, que els projectes d'inversió 
són projectes complets amb totes les parts comple
mentaries i no només el centre del projecte. Que els 
projectes no es poguessin trossejar, que els projectes 
d'inversió, amb la limitació de 50 milions per contrac
tació directa, no poguessin resultar esser projectes de 
200, 300 milions, per altra part difícil a la Comunitat 
Autonoma en aquets moments, pero que no poguessin 
esser de cent o de cent vint mílions qu~ sí és més 
facil, i sortir el Govern de la limitació que li estableix 
a la contractació directa; que a partir deIs 50 milions, 
ja que ho diu la LIei, ja que ho diu la Llei de Pressu
post, s'hagi d'anar a un concurs per contractar aques
tes inversions i que els 50 milions siguin de veres 50 
mílions. No hem entes, no hem pogut entendre com a 
Comissió i a Ponencia el Grup Popular s'ha oposat a 
aquesta limitació, no era cap limitació d'actuació; si 
la llei diu 50 milions se refereix a 50 milions. 'Ens han 
donat arguments que la llei de contractes de l'Estat, el 
reglament de contractes de l'Estat ho deixava dar, 
'bueno', se va veure, quan se va llegir el reglament de 
contractació de l'Estat, que no quedava absolutament 

r 

gens dar i la demostració més palesa que no queda 
absolutament gens ciar, és que l'Administració Local, 
Regional, etc., ha tengut com a practica habitual divi
dir projectes d'inversió per poder passar a contracta
ció directa; si aprovam aquest nou paragraf a l'articIe, 
segurament aquesta practica s'haura rompuda. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. D. Joan Verger, pel Grup Po

pular, té la paraula. Disposa d'un temps de deu minuts. 

VERGER POCOVf: 
Entenem nosal tres que aquesta esmena no és ac

ceptable per una serie de motius. Primer perque pre
tén regular, o entrar en la regulació deIs contractes 
de la Comunitat Autonoma, i se queda a mig camí. 
Ens introdueix una serie de termes confusos, com po
dien esser aquest d'inversions complementaries, projec
te, etc., etc. Segon, que en el paragraf primer d'aquest 
articIe, se 'remeteix' i subroga a la legislació estatal, 
és a dir, a la llei de contractes de l'Estat; i que aquest 
caracter supletori de la !lei de contractes de l'Estat 
se torna recollir a la Disposició Transitoria. Tercer, que 
la llei de contractes d'Estat i el reglament de contrac
tes i la seva jurisprudencia donada pel Tribunal Su
prem, creim que deixen suficientment cIar i desenrot
llat aquest tema i l' 'a1cans' del dit i mencionat límit. 
Pensam, en conseqüencia, que no se pot acceptar aques
ta esmena, ja que el text alternatiu 'propost' podria 
crear confusions innecessaries; i, si nosaltres alló que 
feim és acollir-nos amb caracter supletori a la llei de 
contractes d'Estat, tenim accés a una normativa i una 
jurisprudencia que 'garantitzen' una forma 'acertada' 
i un respecte a dita limitació; i li voldria dir, també, 
Sr. Alfonso, que si la Corporació Local de Palma, en 
aquest tema, sobre el tema del Palau Solleric, ens ha 
fet el que voste vol que no intentem fer, no se preocu
pi, que nosaItres de la Comunitat Autonoma no ho 
farem. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracíes, Sr. Verger. Per replica té la paraula D. Pep 

Alfonso. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Jo quan me referia que aixo s'havia fet a distints 

organismes, me referia, precisament, al C.G.L, Consell 
de Mallorca, no me referia a l'Ajuntament de Palma, 
també ho han fet. Per tant, si és corrent que ho faci, 
quin problema hi ha que se digui, i hem d'acIarir eIs 
termes; en aquests efectes, si existeixen inversions 
complementaries per l'execució d'un Projecte, la quan
tia de totes elles sera sumada al projecte, als únics 
efectes de la limitació deIs cinquanta mílions per con
tractació directa, no és res més que aixo. Si el regla
ment de contractes de l'Estat esta tan cIar, jo voldria 
demanar al secretari si ens podría llegir l'artide 21, 
que és el que regula i així els Diputats se podran 
'donar compte' de la daredat d'aquest articIe. Jo crec 
que despres de llegir, si me permeten, Sr. President, 
l'articIe 21, i 58 i 59 de contractes de l'Estat: 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
No disposen d'aquest Reglament en aquest mo

ment, no obstant aixo, com que feia comptes suspen
dre la sessió, després del debat d'aquest articIe, se 
davallara de la biblioteca l'article pertinent si li fa 
falta; contimü, per favor. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Moltes gracies, Sr. President. 'Bueno', llavors com 

que l'article 21, el 58 i 59 de la lIei de Contractes de 
l'Estat, no ho regula, no ho deixa gens cIar; per aixo 
nosaltres proposam un afegit a l'articIe que sí ho deixa 
clar; l'interes que no quedi cIar no ho acab d'entendre 
i per tant, me reserv, encara que agaf les paraules del 
Sr. Verger, que m'hagués agradat que haguessin estat 
del Govern, aixo el Govem no ho fara. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula D. Joan Verger per un temps de cinc 

minuts. 

JOAN VERGER: 
Jo cree que allo important en aquest cas, més que 

mirar l'articulat que ha demanat aquí que se llegesqui, 
podríem entrar, i així sí que no acabaríem amb aques
ta setmana en la jurisprudE!ilcia que hi ha damunt 
aquest tema, i per 'consiguient', nosaltres allo que sí 
que demanam ' és que se voti aquesta esmena i que no 
se llegesqui més aquest tema ni se discutesqui més 
aquest tema. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, ele la seva intervenció. 'Entonces', passam a 

la votació ele l'esmena n.O 309, del Grup Parlamentari 
Socialista. Srs. Diputats que voten a favor ele l'c;sme
na, se volen posar elrets per favor. Sec,eldri, vol pro
cedir al recompte. Poden seure. Srs. Dipui.a¿s que vo
ten en contra ele l'esmena a l'articIe catone. Se 
poden asseure, per favor. Queda, en conseqüencia, re
butjada l'esmena per només haver tengut 24 VOlS a 
favor i 29 en contra. 1 ara passam a la votació de 
l'articIe 14. Srs. Diputats que voten a favor del text 
presentat per la Comissió d'Economia, Hisenda i l'rcs
suposts, a favor, que s'aixcquin, per favor. Poden. ~cu
re. Srs. Diputats que voten en contra de l'article ca
torze tal com esta reelactat. Se poden asseure, per 
favor. En conseqüencia queda aprovat l'article catorze 
per 29 vots a favor i 24 en contra. Aquesta sessió se 
suspen ara temporalment, per quinze minuts de des
canso 'Reanudarem' tot d'una. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Recomen<;a la sessió. Seguint el mateix procedi

ment que hem utilitzat fins ara, no 'haguent'-se presen
tat esmenes als articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 
24, 25 i 26, aquests articles se sotmeten o se, sotmetran 
conjuntament a votació. Per tant, els Srs. I'iputats que 
voten a favor del lext de la Llei formulada per la Co
missió d'iEconomia, Hisenda i Pressuposts, se volen 
aixecar, per favor, articles del 15 al 26. S'aproven 
aquests articlcs per unanimitat. A l'article 27 s'ha pre-

sentat una esmena, la número 354, pel Grup d'Esquer
ra Nacionalista; per a defensar aquesta es mena té la 
paraula el representant d'aquest Grup, D. Sebastia 
Sena Busquets. 

SEBASTIA SERRA: 
Sense cap 'tipo' de dubte el debat polític i econo

mic respecte als Consells Insulars és un debat central 
en aquest Projecte de Llei de Pressuposts així com ho 
va esser quan se redactava l'Estatut d'Autonomia i, 
fins i tot, nosaltres ens voldríem remuntar una mi.que
ta, fent una breu historia, a la Constitució, quan d'al
guna manera la Constitució de l'Estat Espanyol del 
78, en el seu article 141.2, parla clarament de Diputa
cions Provincials, apart d'Autonomies; pero, a les Illes 
Balears, varem tenir, pensam nosaltres, un gran encert 
polític de la transició quan, amb el Decret de Preautono
mia, se va aconseguir de qualque manera que les Di
putacions, la nostra Diputació Provincial quedas a una 
banda i comen~assim un cami de la Preautonomia 
que ha arribat afortunadament avui a l'Autonomia. 
Aleshores, segons l'article 18 del nostre Estatut d'Auto
nomia, els Consells Insulars tenen potestat de Govern 
i Administració, i de qualque manera hem de dir que 
entenem ¡Esquerra Nacionalista que els nos tres Con
sells Insulars tenen una especial vocació per a tenir 
gestió de competencies autonomiques, és a dir, que 
els Consells Insulars no només són de Regim Local, 
sinó que van molt més enlla, i en definitiva, aixo és 
el que fa que Esquerra Nacionalista hagi plantejat 
aquesta esmena. 

Dins la Comissió, aquesta esmena va esser discuti
da en profunditat i record perfectament, dins Comis
SlO i cHns Ponencia, que se parlava clarament, que en 
principi, de fet, qualque dia pot ser que hagués de fi
gurar dins l'articulat d'una llei de pressuposts i se par
lava fins i tot de l'any que ve; i jo diria que, de fet, 
en el Consell de Mallorca s'ha parlat d'una moció pro
posada per Unió Mallorquina que varen votar i que 
els altres grups representants se varen abstenir, per 
tant se va aprovar la moció; amb un sentit molt sem
blant a aquest que nosaltres plantejam avui. 

Hi ha una proposició no de llei del Grup Parla
mentari Socialista que s'ha presentada i que també va 
en una direcció molt semblant a la que nosaltres plan
tejam. Per tant, el que Esquerra Nacionalista plan teja, 
d'acord amb una ideología respecte a la importancia 
historica, present i futura deIs Consells Insulars i tam
bé d'acord amb un intent de voluntat d'enteniment 
de quin és el paper deIs Consells Insulars i la seva 
perfecta harmonia i relació entre ells i amb tota la 
Comunitat Autónoma; hem cregut oportú plantejar 
aquesta moció, aquesta esmena, perdó, que parla de 
que les transferencies se facin directament als Consells 
Insulars i les deduccions previes se negoci"irr de tal 
manera que el principi de subsidiarietat sigui pelfec
tament mantengut. 1 Srs. i Sres. Diputats, per Esquer
ra Nacionalista, aquest principi és molt clar, sempre 
ho ha estat en la redacció de l'Estatut d'Autonomia i 
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ho és ara i ho sera, i sobretot tenguem en compte que, 
Illes Menors-Consells Insulars, és un tema que no no
més s'ha de plantejar des d'una optica electoral, sinó 
que és mi tema que s'ha de demostrar quotidianament 
des de tot el quefer de la nostra Comunitat Autono
ma. Tenim entes que, fins i tot, el Pressupost Gene
ral de l'Estat Espanyol per a l'any 84 té previst que 
la part economica deis Consells Insulars faci, en gran 
part, així com nosaltres proposam a l'article 27; i pot 
esser que qua1cú se demani, com és que Esquerra Na
cionalista no només ha esmentat l'artic1e 28, que el 
discutírem despres i que varem votar afirmativament 
l'esmena del Grup Regionalista i l'esmena del Grup 
Socialista, per que no s'ha quedat Esquerra Naciona
lista amb l'article 28 també? 

Nosaltrcs obviament, a l'article 28 hem donat ba
talla, ens hem adherit a les propostes d'artícular cor
rectament els Consells Insulars i la Comunítat Autono
ma, peró creim que també a ¡'article 27, que és alla on 
se fixen els príncipis respecte a l'Autonomia de gestió 
deIs Consells Insulars, és aquí alla on també s'ha d'inci
dir amb una esmena; en conseqüencia, nosaltres pensam 
que de qualque manc¡-a aquesta esmena configuraría un 
enteniment de Consells Insulars i Comunitat Autonoma 
i ja els problemcs que hi pugui ha ver de futur ja no 
existirien. Si se diu a qualque 'tipo' de replica o se 
plan teja que podría esser aixo per a l'any que ve, peró 
no p er enguany, nosaltres 'vole-m dir que, si fos. aíxí en 
conseqüencia per enguany hagués estat molt millor pror
rogar els pressuposts del C.G.L, i fer, ara ja, la lJei 
de Pressuposts del 84 . Per aíxo nosaltres entenem que 
és una qüestíó de principis, és una qüestió de volun
tat d'enteniment entre Consells Insulars i creim que 
la nostra Comunitat Autonoma se construiría moIt 
més des d'abaix amb una projecció d'aquest 'tipo' que 
anuncia m amb aquesta esmena a l'article 27. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. Pel Grup Popular té la paraula 

el Sr. Joan Verger durant un temps de deu minuts. 

VERGER POCOV1: 
Jo comenc;:aré llegint alIo que diu l'article 27, pro

posat pel Govern i acceptat en Comissió en aquests 
pressuposts : «Los ingresos atribuidos a la extinguida 
Dipu tación que se asignan unitariamente a la Provin
cia de Baleares, se distribuirán entre los Consells In
sulars, según proporción establecida en el art~culo 5 
del R.D. 2.873/1979 de desset de desembre, previas 
las deducciones que el mismo R.D. señala». Per tant, 
és un article que tracta purament d'ingressos i no de 
dcduccions previes per a financ;:ar els 'gastos' derivats 
de l'exercici de competencies de l'Administració Local. 
Per tant no procedeix aquesta modificació de l'article 
27, ja que e l que se preten aconseguir per Esquerra 
Nacionalista, més bé, seria materia de l'artic1e 28. 
Quant a la petició que les transferencies se facin di
recta ment als Consells Insulars és un tema que no té 
cabuda adequada dintre de l'actual context de la llei 
de Pressupos1S Gener als; ja que, per una part suposa 
una negociació previa amb l'Administració de l'Estat, 

i per una altra, donada la seva innegable complexitat, 
aixo ningú ho nega, creim que pot tenir un marc molt 
més adequat dins una futura Llei de Consells Insulars, 
evitant ara haver de modificar el R.D. repetit 2.873/ 
17-12-79. Pensam, en aquesta materia, que qualsevol 
modificació necessita esser molt meditada, pensam que 
és necessari un estudi 'serio' elaborat per una Comis
sió d'experts en aquest tema, essent necessari que sur
ti una solució final d'una Comissió integrada per re
presentants de la: Comunitat Autonoma i deIs tres Con
sells Insulars; pero, en aquests moments, alla on estam 
discutint per aprovar els Pressuposts Generals de l'any 
1983, creim que no és el moment oportú per a mo
dificar aquest article i, per consegüent, demanam que 
la Cambra rebutgi aquesta esmena. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula D. Sebastia Serra Busquets per a re

plicar. 

SEBASTIA SERRA: 
Bé, de fet, per Esquerra Nacionalista el tema no 

se resol amb aquesta bona voluntat, anunciada amb 
aquest projecte de llei de ConselIs Insulars, que acaba 
de dir el Portaveu del Grup Popular que s'estava pre
parant i que, de fet, seria una realitat. Nosaltres creim 
que la bona voluntat se va manifestar dins Comissió 
en part, dins el de l'artic1e 28, pero, insistim, l'article 
28 és conjuntural, esta d'acord en l'actualitat i fins i 
tot, hi ha aspectes de l'artic1e ,21l així com vénen de 
Comissió que no s'hi pot estar d'acord completament 
si va a aquest principi de subsidiarietat entre les IIles 
que ja hem esmentat. Per tant, nosaltres creim que se
ria molt més efica~, ja que s'ha fet, i volem insistir 
en aquest detall, s'ha fet un Projecte de Llei de Pres
supost pel 83, si aquí el que haguéssim discutit fos 
una prorroga del Pressupost del ConseIl General Inte
rinsular, de qualque manera, no plantejariem aquest 
tema, sinó que, senzillament, aniriem a l'aplicació cor
recta, a l'article del Decret de l'any 79, pero donant 
que se¡ dóna 'rango' de llei a aquest projecte de llei de 
pressupost pel 83, creim, amb tota sinceritat, que és 
una equivocació, ja que després ens trobarem que hau
rem de rectificar i que hi haura problemes a l'hora de 
distribucions de pressupost. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. No havent-hi més intervencions, 

passam a la votació de l'esmena. Els Srs. Diputats que 
estiguin a favor de l'esmena que s'aixequin, per favor; 
quatre. Els Srs. Diputats que estiguin en contra de l'es
mena, que s 'aixequin, per favor. Poden seure, per fa
vor. Resultat de la votació: 4 vots a favor, en contra 
49, abstencions cap. Passam a la votació de l'article 27 
tal com ha estat presentat per la Comissió d'Econo
mia, Hiscnda i Pressuposts. Els Srs. Diputats que vo
ten a favor d'aquest artic1e que s'aixequin, per favor; 
49. Seguin. EIs Srs. Diputats que voten en contra d'a
quest article, que s'aixequin, per favor; 4. Queda en 
conseqüencia aprovat l'article 27, tal com esta presen
tat. 
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Explicació de vot, correcte, pot passar a la tribu
na, Sr . Felix Pons , per explicació de voto 

FELIX PONS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Hem 

votat en contra de l'esmena del Grup d'Esquerra Na
cionalista i a favor del text del Dictamen de la Comis
sió perque creim que no hi ha una separació nítida, a 
la posició que proposava el Grup d'Esquerra Naciona
lista, deIs problemes que aquesta materia comporta. 
Nosaltres a través de les nos tres esmenes hem impu
tat al Consell de Govern, haver fer un ús abusiu de 
les previsions de l'article elel Decret de 1979, que se 
concreten en les nostres es menes a l'article 28 que se
ran objecte de debat posterior. 

Hi ha un problema distint de si s'ha fet o no un 
ÚS COlTecte de les previsions del Decret de 1979, que 
és el problema de l'atribució directa als Consells d'uns 
recursos que, amb el Decret de 1979, passen, primer 
pe! Consell General Interinsular i actualment encara, 
per la caixa de la Comunitat Autonoma. El Grup Par
lamentari Socialista, conscient d'aquest problema, va 
plan tejar una proposició no de llei amb els únics ter
mes en que creim, modestament, que pot esser plan
tejat aquest problema, que és dirigir-se a qui té en 
aquests moments competencia exclusiva i excloent per 
a modificar la norma que regula aquest problema, que 
és un decret del Govern de la Nació que només pot 
modificar el Govern de la Nació; i que no és per raons 
gratLÜtes que sigui el Govern el que ho pugui modifi
car perque, al cap i a la fi, es tracta de recursos que 
procedeixen del pressupost i de la caixa de l'Estat. Per 
aixo, la nostra proposició no ele llei el que pretén és 
que aquesla Cambra es pronuncil explícitament perque 
el Govern de la Comunitat Autonoma 'recabi' del Ga
vern de la Nació una modifieació d'aquest Decret; 
creim que aItra cosa en aquests moments no podem 
fer. Per aixo també, varem haver de votar en contra 
en el seu moment, a la proposició o moció que va pl-e
sentar el Grup d'Unió Mallorquina en el ConseIl de 
Mallorca perque enteníem que, al marge de la inocui
tat de de manar al Govern que se limiti a exereir les 
seves competencies, s'acordava, genericament, recaptar 
ele les autoritats economiques, que creim que aixo no 
corresponia fer-ho al Consell de Mallorca, sinó que 
eorresponia i correspon, en tot cas, fer-ho al Govern 
de la Comunitat Autonoma; i per aquestes mateixes 
raons ens hem hagut el'oposar, lamentant-ho molt per
que crec que tots coincidim en el que volem, a l'esme
na del Grup el'Esquerra Nacionalista, a la llei de pres
suposts de la Comunitat Autbnoma. 

No podem modificar un R.D. de 1979 dictat pel 
Govern de la Nació. Sé que, moltes vegades, el volun
tarisme en política ha produ'it resultats apreciables i 
'rentables', pero nosaltres creim que guardar les formes 
i atenir-se, en cada moment, al principi de legalitat, a la 
curta i a la llarga és molt més 'rentable'; per aixo, no 
hem pogut votar aquesta esmena del Grup d'Esquerra 
Nacionalista. Moltes gracies. 

PR ESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pons . Passam a l'examen i debat de 

l'artic1e 28, al qual s'han presentat una esmena, la nú
mero 313, firmada pel Grup Parlamentari Socialista. 
Per a defensar aquesta esmena t é la paraula el repre
sentant d'aquest Grup, D. Pep Alfonso Villanueva ; dis
posa d'un temps de deu minuts. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
L'article 28 ha estat un deIs artic1es que, d'entra

da quan se va fer la presentació del Pressupost, més 
polemica pareixia que havia de suscitar. Ha estat un 
artic1e que, de fet, se presentaven tots els Grups Par
lamcntaris, excepte el Grup Popular, presentaven es
menes; i esmenes que gairebé eren totes elles molt 
aproximades, per no dir qualcuna d'elles, és a dir, 
ducs coincidents. El Grup Popular, a Comissió, que 
no a Ponencia, va acccptar una de les esmenes d'a
quest Crup, que era la que més s'aproximava al plan
tejament del Grup Popular, encara que estava molt 
Olés enfora del plantejament de les esmenes, tant d'Es
querra Nacionalista com del Crup Socialista. Pareixia 
que, amb aquesta solució donada pel Crup Popular, el 
lema havia d'haver quedat resolt ja que, realment, 
quedaven, practicament, només dues partides pressupos
taries amb les quals no hi estarem d'acord, el Grup So
cialista no hi cstal'a el'acorel, i eren rcallllenl, parlides 
menon; pero el que nosaltres volíem, volem deixar molt 
ciar, i volíem i varem intentar eleixar molt c1ar en comis
sió, que, el tema de l'artic1e 28 que se refereix, com 
deia el meu company i Portaveu FeIL'\: Pons, es refe
reix a les atribucions que la Comunitat Autonoma s'a
gafa en virtut del R.D. 2873/79; no era 'única i exc1u
sivament' un tema de retencions economiques aIs Con
sells Insulars, sinó que era un tema bastant més de 
fons; i era, a veure 'mem' qui era el titular de les com
petencies economiques per a les quals es pro dUla dins 
aquest Pressupost, quant al Projecte i primitiu, aques
tes deduccions. Nosaltres mantenÍem que el Decret ci
tat només es referia a serveis del Museu ,saridakis, 
del Butlletí Oficial de la Provincia, de la recaptació de 
tributs ele l'Estat, de l'Institut d'Estudis Balearics, del 
Conservatori Provincial de Música i després, com a 
'pago', l'amortització del banc de prestec de credit lo
cal; i que s'havien de detreure totcs les altres parti
des que havien estat, és a dir, que se proposava 'es
tiguessin' detretes per la Comunitat Autonoma de cara 
a la distribució deIs dobler:s als Consells Insulars. L'es
mena d'Unió Mallorquina que és el text d'aquest Dic
tamen, 'inclueix', a part de totes les 'demés' que reti
ravem, d'aquestes funcions i d'aquests 'gastos', 'in
clueix' la titularitat de la Llotja com a interpretació 
d'allo que diu l'artic1e 4 d'aquest Decret, com a inter
prelació d'un servici, i 'inc1ueix' també, la representa
ció de la Regió dins les retencions que se fan aIs Con
sells Insulars. Anirem a discutir aquestes dues parti
eles perque són les dues partides que hi ha diferencia 
entre un article i un altre, a part de, encara que no 
hi hagi consignació pressupostaria, 'incluir' la Casa 
de Cuba, que hauríem de saber en quina situació esta, 
que crec que en aquests moments no ho sap practica-



DIARI DE SESSIONS / Núm. 7 / 25 i 26 d'octubre 1983 131 

ment ningú, la consignació presupostaria de la Casa 
de Cuba és de mil pessetes i és una partida oberta per
que realment ningú sap com esta. 

El tema de la Llotja, cornJ deiem, l'articIe 4 del 
Decret del 79 diu que el Consell General Interinsular, 
la Comunitat Autonoma tendran la titularitat de la 
Llotja; que vol dir la titularitat de la Llotja?, en el 
nostre concepte vol dir que sera titular de l'edifici de 
la Llotja pero que no, aquí, ni inclou cap 'tipo' de ser
vciis; la titularitat podria originar uns 'gastos' com a 
conservació d'aquest patrimoni, d'aquest edifici, pero 
no uns 'gastos' deIs servicis de la Llotja; i la cosa 
queda bastant cIara quan el mateix Decret xerra de la 
finca de Marivent i la gestió del Museu Saridakis, si 
hagués volgut parlar de servicis de la Llotja, de la 
gestió d'algo' de la Llotja el Decret, segurament ha
gués dit titularitat i gestió de la Llotja i no ho diu. Amb 
respecte a la representació de la regíó, el tema ja és un 
poc distinto L'esmena d 'Unió Ma llorquina ens sorpren ja 
d'entrada, imputant 4.206 .000 pts. a aquesta reprcsenta
ció de la Regió; vull recordar que els temps de Comissió, 
en el debat de Comissió, el representant del Grup Regio
nalista, i me perdoni perque l'he citat d'Unió Mallor
quina, del Grup Regionalista, va dir que aixo era més o 
'menos' segons la seva experiencia, els 'gastos' que hi 
havia hagut aItres anys amb aquesta representació de 
regió i que considerava, ja que havien transcorregut 
sis mesos, en aquest moment vuit mesos, de funciona
ment de pressupost, que era una xifra que podia anar. 
Nosal tres que no enteníem les xifres exactament, va
rem demanar, no se'ns va donar, els 'gastos' que du
rant els sis primers mesos que va existir la Comunitat 
Autonoma s'havien prodult, carregats precisament a la 
partida. de representació de la regió 11.3; ens varen 
contestar que se demanassin a través del Parlament, 
molt difícilment se'ns haguessin pogut donar amb el 
temps necessari per a dur-los aquí. Pero la sorpresa 
no va anar aquí, la sorpresa va esser que una propos
ta del Grup Popular, se va passar de 4.206.000 pts. a 
13.999 pts., és a dir, que varen xapar la 'tarta' de 27 
milions de pessetes entre 13 milions per una part, 
'gastos' de la Comunitat Autonoma i 14 milions per 
als Consells Insulars; i nosaltres que no defensavem 
exactament, o que no era fonamental la defensa de 
les partides determinades, sinó del concepte, no va
rem acabar d'entendre aquesta transaccional o aquesta 
solució; nosaltres creim que la representació de la re
gió, des elel moment que s 'aprova l'Estatut d'Autono
mía, la representació de la regió correspon, a les co
munitats unip1'ovincials i a les poliprovincials també, 
a la Comunitat Autonoma, i que no s'ha de detreure 
un sol dobler, ni una pesseta, res, als Consells Insu
la1's per aquesta representació de regió; la Comunitat 
Autonoma ha de tenir dins els seus pressuposts, que 
són els que estam t1'actant, pero no detrets deIs Con
sells Insula1'S, unes pa1'tides que siguin de 'gastos' de 
rep resentació, representació de la Comunitat Autono
ma i no de regió o de la província; i aquests 'gastos' 
podr ien haver-se produ'it, ho deim clarament, dins els 
sis primers mesos, pero si s'havien prodillt que se'ns 

donas la xifra; i el que no enteniem és repartir els 27 
milions que hi havia, 14 per una part, 13 per l'altra, 
i no vull dir que se repartes quin en tres 'grupos'; sinó 
13 Ó 14 pels Consells i 13.999.000 per la Comunitat Au
tonoma en representació de la Regió. Nosaltres creim 
que aquesta posició, és una posició que discutesqui el 
'fondo' del tema, sinó que és una posició transaccio
nal, de 'regateo'; de, i me perdonin els Srs. Diputats 
la paraula de 'chalaneo' per arreglar un tema, i amb 
aixo, amb aquests temes, que són temes, com deia el 
Sr. Felix Pons, com dei a el Sr. Serra, molt 'serios', de 
veure 'mem' qui és qui té la competencia sobre els do
blers que l'Estat transfereix a cada un deIs Consells, 
qui és que ha de rebre aquests doblers, un tema moIt 
'serio' per a no pactar unes certes quantitats de re
tenció o no retenció. A posta nosaltres mantenim la 
nostra esmena a l'articulat que detreu de les reten
cions que fa la Comunitat tant la representació de la 
regió com els serveis de la Llotja, no obviament, la ti
tularitat de la Llotja. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies Sr. Alfonso. Per a consumir el tom en 

contra té la paraula D. Jeroni Albertí Picomell, del 
Partit Regionalista de les Illes. 

JERONI ALBERT!: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo 'tenc que' 

consumir un vot en contra, encara que, com ha dit el 
Diputat Alfonso, hi ha moltes coses que coincidcixen 
entre la postura seva i la nostra, peró 'tenc que' con
sumir aquest vot en contra perque, o la seva ~sm('na 
o la n05tra, i com que la nostra va esser la que se va 
acceptar, jo la 'tenc que' defensar, per tant 'tenc que' 
rebutjar la que presenta el Grup Socialista o la que 
mantén després de la discusió en Comissió; i ho faré 
en els mateixos termes que ho vaig fer en Comissió. 
Nosaltres sostenem i ho seguim dient que aquests Pres
suposts són els primers Pressuposts de la Comunitat 
Autonoma, pero acceptam, perque és un fet, que tam
bé són uns pressupos ts de transició, on hi ha mig any 
que hi va haver el Consell General Interinsular i 1'al
tre mig any, aproximadament, hi va haver el Govem 
de la Comunitat Autonoma, és a dir, hi ha hagut la 
Comunitat Autonoma. Per aixo jo 'tenc que' comen¡;:ar, 
Sr. Alfonso, per rebutjar el tema de 'chalaneo' i de re
gateig perque voste sap que jo vaig dir alla que no 
era aixo. Jo vaig dir que era una practica habitual en 
el Consell General In terinsular, que retenía l'u per 
cent deIs Pressuposts i que a final d'any es liquidava, 
i que per tant, si hi havia hagut mig any de Consell 
General Interinsular, jo acceptava que la meitat de la 
partida de l'u per cent anas als Prcssuposts de la Co
munitat Autónoma perque al final, i vaig dir, i not 
que no esta recollit a la ponencia i me preocupa, que 
allo que sí exigia és que aquesta partida fos finalista, 
que a final d'any ens diguessin que han gastat, perque 
tot allo que sobri d'aquesta partida ha de revertir als 
Consells Insulars; aixo ho vaig dir alla, i més, voste 
m'ho va acceptar, que hi havia hagut mig any de Con
sell General Interinsular que ningú discuteix que, se-
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gons el Decret de l'any 79, sí tenia la representació 
de la província, i ja és més discutible, i jo ho vaig 
acceptar, si a partir de l'Estatut té o no la represen
tació de la província, perque crec que té la de la Co
munitat Autonoma; que aixo ho veuríem en els pres
suposts del 84; aquests pressuposts de l'any 83, en 
primer 1I0c, també vaig dir i ho dic, que la nostra in
tervenció no era de cap manera per posar contra la 
paret al Govern, i acceptavem i sabíem que les parti
des que hi ha, que estaven en el Pressupost i que no 
s'inelouen ara, haurien d'esser objecte de convenis en
guany, perque fon;osament hem de reposar de recursos 
el Govern de la Comunitat Autonoma, amb aquelles 
atribucions i aquelIes gestions com és l'Institut de Bio
logia Animal, com és una serie de factors que s'han 
gastat els doblers, pero voliem mantenir el principi 
d'anar per la via que el Sr. Serra ha dit 'antes', que 
venguéssim primer als ConselIs Insulars, que hi hagués 
convenis, perque les competencies d'Administració Lo
cal són deIs Consells Insulars, al nostre criteri; i man
teníem, tal com ha dit el Sr. Pons, la legalitat i accep
tavem que tot el que figura en el Decret, realment fi
guras en el Pressupost. Per aixo no acceptarem, de cap 
manera, ni ho acceptarem avui, que, bé, no sabem per 
quina raó s'hagi de treure la Llotja quan figura en el 
Decret, i acceptarem com a funció condicionada a 
aquest fet, durant mig any hi va haver el Consell Ge
neral Interinsular i que al final ens liquidin i ens di
guin quins són els 'gastos' que s'han fet en relació a 
la representació de la província i quins són els so
brants que hi ha haguti perque revertes quin als Con
sells Insulars. Pero com dic, nosaltres tenim ben elar 
que aIlo que no volíem acceptar són precedents pels 
futurs pressuposts, que per tant, alIo que no esta en 
el Decret no pot estar en cls Pressuposts de la Comu
nitat Autonoma, acceptant i ho deim ja des d'aquí, 
que sabem que hi ha un 'gasto' fet des del Consell 
General Interinsular, continuat per la Comunitat Auto
noma, que necessita que els Consells aportin recursos 
a la Comunitat Autonoma, perque si no, la deixaríem 
amb un 'gasto' que ha fel i amb una impossibilitat de 
pagar-lo, quan tots sabel11 que hi ha una serie d'acti
vitats que són realment de totes les illes ~ que els Con
sells Insulars, responsablement, han de posar a l'a
bast del Govern de la Comunitat Autonoma els recur
sos necessaris per a poder acabar l'exercici pressupos
tari de l'any 83. Aquesta és la raó que ens va dur a 
presentar la .nostra esmena, aquesta és la raó ... ens 
du avui a ha~rer de rebutjar la que presenta el Grup 
Socialista que, al fons, jo crec que estam tots d'acord 
en que volel11 el mateix, pero hi ha una diferencia 
substancial ,i és que nosaltres no deim, i repetin aquí, 
que nosaltres discutim aIlo que creim que és proble
ma de fons, pero al maleix temps volem que el Govern 
de la Comunitat Autonoma tengui els recursos eco no
mics suficients per a dur endavant aquelles gestions cl'a
quelles competencies que s'ha compromés a dur, perque 
no podem oblidar que estam en el mes, quasi quasi, en 
el mes de Novembre i per tant és acabar aquest any; 
és ver, tal com ha dit el Conseller, el Sr. Serra! Porta
veu del Grup d'Esquerra, que podíem no haver presen-

tat aquest pressupost, pero també és ver que fent ús de 
les seves atribucions el Govern ha decidit presentar els 
Pressuposts per a l'any 1983, i que, per tant, nosaltres, 
mantenint la nostra esmena que s'ha recollida en el 
text de la ponencia, de que se treguessin totes aque
lles quantitats que no estaven contemplades en el De
cret, nosaltres varem acceptar i estam discutint l'arti
ele 28, i per aixo no li contestaré a D. Pep Alfonso fins 
que s~gui el moment oportú, a pesar que ja ho he dit, 
estan els serveis que s'incIouen i no les quantitats, 
qua n arribem a les quantitats ja parlarem, encara que 
ja hagi explicat quin era el nostre criteri que vaig expli
car en Comissió, que vaig demanar que totes les quan
titats s' 'incluissin' en aquest articIe, i quan el Sr. Dipu
tat Sr. Alfonso me va fer veure que no estava ben fet 
jo li vaig dir, D. Pep, voste té raó, el discutirem en el 
seu moment oportú i deixel11 les coses així com estan. 
Per aixo vull clir que nosaltres no feim més que, per
que hem de donar una sortida a un pressupost d'auten
tica transició, pero que és el primer pressupost de la 
Comunitat Autonoma, ens oposarem, i afortunadament 
ho ha recollit la ponencia, a sentar precedents que con
dicionin els pressuposts del 84, pero sí som conscients 
que aquesta característica de pressuposts de transició, 
per un costat, d'aquests pressuposts que avui estam 
intentant aprovar, duu com a conseqüencia que hi ha 
partides, que hi ha gestió feta que necessita que li do
nel11 els recursos suficients, pero aixo ho hem de fer 
per via de convenio Per aixo vull dir que, nosaltres ens 
limitarem a recollir aquelles competencies i funcions 
que contempla l'article 28.73 perque, tal com ha dit el 
Diputat Sr. Pons, per a nosaltres la legalitat també és 
un principi que no volem abdicar, i fins que s'hagi 
canviat el Decret, ens agradi o no ~ns agradi, hem de 
passar perque aquest Decret esta en vigor; i estam 
d'acord amb ell, que qui ho pot derogar o canviar és 
qui ho va fer, perque els recursos d'aquesta Adminis
tració Local vénen del Govern, per tant el Govern és 
qui ha de canviar si vénen directament als Consells 
Insulars, COl11 és, vull anticipar, la nostra intenció de 
demanar. 

Volem que les cOl11petencies de l'Administració Lo
cal siguin deIs Consells 1nsulars, creim que és una ele 
les maneres de no crear confusió, primeral11ent, a l'ad
minis1rat de quines competencies són d'un i quines 
competencies són de l'altre; així com també pensal11 
que les competencies que venguin transferides pe! Go
"em o l'Administració Central de la Comunitat Auto
noma, necessiten aquesta Comissió entre Consells 1n
sulars i Consell Interinsular perque és important que 
quedi ben clar que s'han de transferir aquells que 
conve transferir i han de quedar en el Govern aquelles 
que convé que quedin en el Govern. Per tant, per 
aquesta raó nosaltres, estant d'acord amb el fons de 
l'esmena mantenguda com a vot particular pel Grup 
Socialista, ens hi hem d'oposar i demanam a la Cambra 
que si les raons que hem dit l'han conven;;ut, bé, que 
D. Pep Alfonso la retiri, si no, que la votin en contra. 
Moltes gracies. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula per a replicar D. Pep Alfonso, té cinc 

minuts, 

ALFONSO VILLANUEV A: 
El tema de la Llotja, que és el primer tema que 

s'ha plantejat aquí, hem de dir clarament que nosal
tres també respectam la legalitat i la respectam, creim, 
que en la nostra interpretació més bé que el respecte 
en el Projecte que s'ens presenta a aprovació, L'article 
4 del Decret de 1979 diu: «El Consejo General Interin
sular mantendrá la titularitat de la Lonja, finca de Mari
vent con la consiguiente gestión del Museo Saridakis, 
gestión, el servicio de edición del Boletín Oficial del Es
tado, servicio; el servicio de recaudación de tributos 
estatales, el Instituto de Estudios Baleáricos y el Con
servatorio Provincial de Música», 'Bueno', aquí aIlo que 
queda perfectament clar, en la nostra opinió, és que la 
Llotja és la titularitat d'un edifici, la propietat d'un edi
fici i qua n vol elistinguir el Decret, serveis, ho eliu, clara
ment: «gestión elel Museo», «servicio ele edición del Bo
letín», etc., etc,; per tant, en la Llotja no parlava que 
hi havia gestió de la Llotja i que, per tant, els 'gastos' 
derivats ele la gestió no s'havien de contemplar. L'altre 
tema era, és en l'únic que eliscrepam, pero crec que és 
important, és el de la representació ele la regio, És 
obvi, que nosaltres sabem po~itivament que els pressu
posts del C.G.1. estan piorrogats, varen esser: prorro
gats i durant sis mesos aquests pressuposts, segons es
taven aprovats 1'any 82, havien de continuar, i varem 
dir a la Comisió que admetíem perfectament que se'ns 
liquidas aquestes partieles, se'ns liquidassin aquests 
pressuposts del 82, no teníem cap 'tipo' de problema; 
i encara que, sistematicament, per una qüestió ele prin
cipis, perque, i li tom al Sr, Verger, que ara no ha 
intervengut, pero si 'antes' quan ha parlat ele fons de 
representació i quantitats amagades elins els pressu
posts Generals ele l'Estat i, com que tots sabem que 
aixo és aIlo que s'ha dit en llenguatge vulgar o ha ser
vit en Ilenguatge vulgar o nosaItres creim que és allo 
que se eliu un «fonelo de reptiles», en Ilenguatge vulgar 
s'ha elit així, aquesta representació ele la regió; nosal
tres sistematicament, en els pressuposts elel C.G.I. 
hem votat en contra el'aquesta partida de la represen
tació de la regió. És evident que no hem¡ ele posar 
contra la paret al Consell de Govern de la Comumtat 
Autonoma en qüestió pressupostaria, en absolut, no 
l'hem de posar contra la paret; ara bé, nosa)tres sí 
ens regim en la legalitat i creim que el Consell de 
Govern tampoc ens ha de posar contra la paret als dis
tints grups parlamentaris i ha ele seguir el. Decret, que, 
en la nostra interpretació, la Llotja 1'ha de llevar i 
el servei de representació de la regió, fins a dia 30 
de juny com a prorroga deIs pressuposts del 82, 'gas
tos' prodults, se poelien acceptar; més d'aquesta 'fetxa', 
no veim com se puguin acceptar. Ha dit el Sr. Albertí 
una cosa molt important, i jo record que se'n va par
lar, allo que no sé si va queelar acceptada pel Grup 
Popular, quc aquests eloblers són finalistes; 'bueno', 
aqucsts doblers són finalistes fins quina 'fetxa'? fins 
elia 30 ele Juny?; si són fins dia 30 de Juny, en 'gastos' 

produ'its fins dia 30 de Juny, nosaltres estant en con
tra del concepte, no ens quedara més remei que dir 
que estaven prorrogats uns pressuposts. Pero a110 que 
no he vist és que a cap partida hagi quedat reflexat 
que facin finalistes i que s'hauria d'introduir corn a 
transacció i després discutirem si .. , o no; i aquests 
doblers, fins dia 30 ele Juny de 1983, són finalistes a 
justificar pel Govern de la Comunitat Autonoma. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula per a contrareplicar D. Jeroni Alber

tí PicornelL 

JERONI ALBERT1: 
Sí, Sr. Presielent, Sres. i Srs. Diputats, només dues 

puntualitzacions breus, Una, la Llotja, realment, també 
tots sabem que era, tenia sempre dins el Consell Ge
neral Interinsular un pressupost ele gestió perque no 
n'hi havia el'altres en aquells moments, jo dic al Dipu
tat Alfonso que mantenguem el mateix criteri al 'me
nos' tot el temps que va esser Consell General Interin
sular, la Llotja, primer punt. Segon punt, jo pens que 
no s'ha rccollit a la ponencia, pero sí varem quedar 
tots d'acord que les partides d'Administració Local, no 
només aquesta, tates les partides d'Aelministració Local 
fossin finalistes i jo, quan he llegit el elictamen de la 
ponencia, veig que no esta reflexat, per tant jo crec 
que és un error que, a pesar que tots ha hem mirat, 
ningú ha ha fet a saber, pero .sí jo demanaria que per 
part de la Cambra s'accepti introduir el caracter de 
finalistes a tates les partides que corresponen a Admi
nistració Local, no només no finalistes a 30 de Juny, 
finalistes en els Pressuposts, tates les partides que 
són, provenen el'Aelministració Local encara que es ti
guin contemplaeles en el R.D. de l'any 79, perque pen
sam que el tractament deIs recursos que vénen d'Admi
nistració Local és elistint que aquests doblers, encara 
que el decret autoritzi i eligui que sera gestió del Go
vern de la Comunitat Autonoma, han de donar compte 
als Consells Insulars de com s'han gastat aquets do
blers, amb que s'han gastats, per aixo crec que no hi 
cap possibilitat que hi hagi ni fans de reptils ni que no 
estigui ben clar aquest compte, perque sí vull dir, i amb 
aixo acab, perque si no me tallaran el temps, que quan 
jo vaig esser President elel Consell General Interinsu
lar era el compte que tenia contÍnuament el control deIs 
Grups Parlamentaris de la dreta, independents, d'Ei
vissa, deIs grups parlamentaris de l'esquerra, Socialis
tes, del PSM i de tothom; i abans se'n feia un ús, i per 
aIXO a final d'any quasi tot tOD1ava a revertir als 
Consells Insulars, i com vaig elir, que 'inclús', i ha 
dic en termes que a vega des s'aprovaven per aquells 
que no volien discutir més. Res més, Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
'Bueno', acabat el elebat d'aquest artic1e, passam a 

la votació de l'esmena 313, del Grup Parlamentari So
cialista. 

Els Srs. que accepten l'esmena 313 a l'artic1e 28, 
que se posin de peu, per favor. Poelen seure, per favor. 
EIs Srs. que no accepten 1'esmena 313, que s'aixequin, 
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per favor. Els Srs. que s'abstenen, no n'hi ha. Resultat 
de la votació: vots a favor de l'esmena 24, vots en con
tra de l'esmena 29. Queda rebutjada. 

Passam a la votació de I'article. -BIs Sr. que esti
guin a favor de la presentació de l'article ... 

ALFONSO VILLANUEVA: 
... Llotja i representació de la regió en respecte de 

totes les aItres. 

COSME VIDAL: 
Per una qüestió d'ordre. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Digui, digui, parli. 

COSME VIDAL: 
Bé, és que, més que per una explicació de vot que, 

naturalment, també toca, cree jo que si ara aprovam 
I'articula t o l'article tal com ve, no tendría sentit que, 
abusant 'quizas' de la benevolencia de la Presidencia, 
vull dir com a President de la Comissió d'Economia, 
Hiscnda i Pressuposts que, vertaderament, que quedi 
clar, precisament que tates les partides de I'article 28 
tenen caracter, per 'aclarar', finalista, o sigui, fins a 
31 dc Desembre. Aixo es va quedar en Comissió, com 
han di t, que crec que amb aixo tots estam d'acord, i, 
vertaderament, no consta en el dictamen, per un error. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Li agralm l'aclaracíó, a pesar de la irregularitat 

dins el procediment, li agra'im l'aclaració. 

COSME VIDAL: 
Perdó. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Seguint el criteri i la demanda del Partit Socialis

ta, del Grup Parlamentari Socialista, l'article 28 duu 
el primer paragraf que posa Llotja, el segon paragraf 
posa finca Marívent i Museu Saradakis, el tercer, 'servi
ci' d'edició del Butlletí Oficial, Casa de Sta. Clara de 
Cuba, servei de 'recaudació' de tributs estatals, Insti
tut d'Estudis Balearics. Conservatori Provincial de Mú
sica, amortització de 'préstamos' del Banc de Credit 
Local, representació unitaria i coordina ció deIs interes
sos de les IIles i que els serveis 'cuya' prestació con
cernesqui al Govern de la Comunitat Autónoma com 
Consells Insulars. Se demana que se votÍ d'una manera 
singular la inclusió deIs paragrafs primer i segon. 

Primer ... vol repetir l'aclaració? 

FE LIX PONS: 
Sí, Sr. Presidcnt, nosaltres soHicitam que hi hagi 

dues votacions, una a la qual sigui objecte de votació 
tot l'article, excepte l'apartat Llotja i l'apartat represen
tació unitaria i coordinació deis interessos de les Illes. 
1 una segona votació a la qual se sotmetin exclussiva
ment aquests dos apartats. 

PRESID-ENT PARLAMENT: 
Correcte, en conseqüencia se sotmet a votació el 

text de l'article 28, tal com ha estat presentat per la 
Comissió d'Economia i Hisenda, amb excepció deIs dos 
apartats, Llotja i representació unitaria i coordinació 
deIs interessos de les Illes. 

Els Srs. Diputats que aproven l'artic1e, i llavors ja 
aprovarem els altres dos en el seu cas, que s'aixequin 
per favor. Poden seure. EIs Srs. Diputats que votin en 
contra de l'article. Els Srs. Diputats que s'abstenen, qua
treo Resultat de la votació: 49 vots a favor, en contra 
cap, abstencions, 4. Ara se sotmet a votació o sigui, 
rebutjar el paragraf Llotja i la representació unitaria. 

Els Srs. que estiguin 'conformes' en 'rechazar' 
aquests dos paragrafs a aquest article, que s'aixequin 
per favor. Digui 

FELIX PONS: 
La proposta que havíem fet i que entenia que havia 

estat acceptacla per la Pres idencia era votar per sepa
rat l'article, per tant a favor de la part que hem votat 
i ara a favor de les dues parts/ que resten; els que 
estiguin en contra, despres votarem en contra. 

PRESIDENT PARLAMEN:r: 
Els Srs. que estiguin a favor del 'reste' d'aquest 

article que s'aixequin, per favor. EIs Srs. que estiguin 
en contra que s'aixequin, per favor. Seguin per favor. 
El resultat de la votació: a favor 29, en contra 24. Abs
tencions cap. En conseqüencia queda aprovat l'article 
28 tal com ha estat presentat. Seguidament, tenint en 
comple que la Disposició Addicional Única, per favor, 
per explicació de vot vol intervenir, D. Sebastia. Serra? 

SEBASTIA SERRA: 
Sí, Sr., gracies. Esquerra Nacionalista esta conven-

9ut que l'esmena presentada a l'article 27, s'ha de
mostrat després del debat de l'article 28 el seu encert, 
i que est<l\'a perfectament centrada. Legalment sabem 
que hi havia uns dubtes d'interpretació respecte a si 
el R.D. 2873/79 se modificava o no se modificava en 
la nostra esmena, pero allo que sí sabem cert, és que 
qui va fer el Decret, és a dir, el Govern Central, en 
qualsevol moment el pot derogar, a aquest Decret. Per 
tant, creim que en aquesta Cambra hi ha Grups Polí
h cs representats que podrien haver fet ja derogar 
aquest R.D. 2873/79. En segon 110c, volem dir que, de 
qualque manera, aquí s 'ha parlat de partida finalista 
i s'han posat, en fi, pegues, a veure que significava la 
partida finalista, pero allo que també esta ciar és que 
en el dictamen no hi figura de manera clar~ i Es· 
querra Nacionalista demana que hi figuri de manera 
molt clara ... Per altra banda, creim que estam davant 
un tema que aparentment hi ha un acord general en 
aquesta Cambra respecte als Consells Insulars, pero 
deim. aparentment, perque nosaltres sabem que hi ha 
opinions respecte que ja veurem el 84 que feim, i 
que, de qualque manera, el debat de l'article 28 ha 
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duit a problemes i realment a consensos i coses que 
no acabam d'entendre massa. Si Esquerra Nacionalista 
s'ha abstes a una serie d'apartats d'aquest articIe 28 
és degut que hi ha temes infraestructurals importants 
en els Consells Insulars i per exemple, hi ha part de 
les partides que se comenten com Institut d'Estudis 
Balearics o Conservatori de Música que les IHes Me
nors ens agradaria saber amb quina manera hi par
ticipen d'aquest acord global. Per aixo, Esquerra Na
cionalista s'ha abstes a una serie d'apartats i ha votat 
en dues qüestions, les proposades pel Grup Parlamen
tari Socialista, perque en principi una serie de milions 
més podden afavorir problemes deIs Consells Insulars, 
pero per altra cosa. Gracies. 

PRESIDENT P ARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. Deia que, no 'haguent'-se presen

tat esmenes a la Disposició Addicional Única, a la Dis
posició Transitoria Única, a les Disposicions Finals i a 
la Secció Segona, se sotmeten conjuntament a votació, 
de tal manera que els Srs. Diputats que voten a favor 
de la proposició de la Comissió cl'Hisenda que s'aixe
quin, per favor. Hi ha unanimitat, queden aprovats. 
A la secció 11, presidencia, hi ha presentades 4 esme
nes, la 317, 320, 321 i 322, presentades pel Grup Par
lamentari Socialista; per a defensar aquestes esmenes 
el representant cl'aquest Grup pot fer ús de la tri
buna. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
La primera d'aquestes esmenes, la número 317, 

intentarem esser molt breus, perque s'esta alIargant 
molt, se refereix a la partida 111, 111, 111, de la secció 
11, que és d'alts carrecs. Nosaltres demanavem en 
aquesta partida la substitució deIs 10.745.000 pesse
tes per 3.745.000; a la vista de l'aprovat avui a 1'ar
ticulat, hem de demanar, hem de variar lógicament 
la substitució per 6.493.250 Pts., que surten de deduir 
10.745.750 que s'han detret deIs Consellers sense car
tera que estaven consignades dins aquesta partida. 
Creim que és perfectament logic que si una partida 
dins I'articulat, és a dir, l'articulat ens fa una reduc
ció d'uns 'gastos' determinats i pel-fectament quantifi
cable, tan facilment qualificable que, 'vamos', amb dos 
números se qualifica, tan tes pessetes 'menos' tantes, 
multiplicat, s'ha acabat, creim que aquesta partida ha de 
ser modificada, precisament per la claredat i exactitud 
del pressupost. És obvi que aixo podria modificar aques
ta secció, i nosaltres a una altra esmena proposam l'as
signació d'aquesta partida perque el pressupost quedi 
equiJibrat. Si la partida no se modifica, o bé els 10 mi
lions estan calculats en 3.252.500 d'exces, o bé el pressu
post ja sc'ns queda desequilibrat. També a 1'esmena 322 
de la secció 11, la partida 481, institució 111, de tres mi
lions de pessetes, demanam que passi a promoció tu
rística, a la institució 125; per que demanam aixo?, 
primer, perque promoció turística no esta en absolut 
dotada en aquests pressuposts me pareix que la par
tida era de mil pessetes, és a dir, era una partida ober
ta i per tant no esta dotada; i segon, perque aquests 
3 milions de pessetes d'aquesta partida no sabem exac-

tament, és a dir, no sabem en absolut a que corres
ponen; no hi ha cap explicació deIs tres milions de 
pessetes, per tant, com que no hi ha explicació, no 
sabem en que 'se van a' gastar, i creim que la promo
ció del turisme és un tema prou important a aquestes 
IHes com per tractar-Io, 'al menos' en els dos mesos 
que queden, un poquet bé; tres milions no és massa, 
pero amb tres milions de pessetes, suposam que la 
Conselleria de Turisme faria una feina ben feta. Pen
sava poder conjuntar tres esmenes, no puc, han estat 
només dues, després parlarem de les altres perque són 
de la institució 113.1, tema que el Sr. Albertí m'ha 
empla¡;:at per ara, i de les inversions que és un altre 
i no són facilment mesclables amb aquesta. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. Pcr tom en contra té la pa

raula D. Joan Verger, pel Grup Popular. Tengui en 
compte que el Sr. Alfonso ha agrupat les esmenes 317 
i 322. 

JOAN VERGER: 
Pens que la contestació a aquestes dues esmenes 

també se poden juntar amb una única contestació. Lo
gicament l'esmena 317 i la 322 del Grup Socialista és 
una logica conseqüeneia de l'esmena presentada també 
pel Grup Parlamentari a l'article 10 de l.a Uei de Pres
suposts. Ens diu que assignem unes partides determi
nades; nosaltres pensam que l'estat actual de l' 'Ente' 
autonomic, de la Comunitat Autonoma és suficientment 
complicada perque aquestes partides se duguin a 
aquells punts que faci més necessari puntualment que 
ens aniran sortint, 'ojalá' no en sortís cap, pero que 
poden sortir de la Comunitat Auton0i11d i c¡u;::, ]Jer 
'consegüent', la reaplicació d'aquestes partides se faei 
en el moment que sigui necessari en funcions de les 
neccssitats puntuals que se tenguin. Per 'supuesto' aixo 
scmpre clin tre de la secció pressupostaria a la que 
'perteneixen' els 'fondos' corresponents i donant 1"0-
portuna' compte a aquesta 'Cámara', amb un únic ob
jecte, que és que aquesta 'Cámara' ha de ser la que 
ens ha de controlar, la que ha de controlar l'Exeeutiu, 
s"empleo' deIs 'fondos' públics que fara ella, per 'con
siguient' nosaltres demanam que l'esmena 317 i l'esme
na 322 siguin rebutjades per aquesta 'Cámara'. 

PRESIDENT PARLAM'ENT: 
Gracies, Sr. Verger. Replica de D. Pep Alfonso. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
A 'jo' que me perdonin pero no he entes gairebé 

aixo que queda una partida per ja veurem que passa, 
és a dir, aquí hem regulat l'article 8, que són transfe
rencies de credit, i aquestes transferencies de credit 
se poden fer dins uns límits, no veig aquests límits 
dins el capítol primcr. Nosaltrcs l'únic que demana
vem a la partida alts carrecs, que s'han redu'it en 
3.265.000 pts., que quedas clara, que se posas: aquesta 
partida d'alts carrees és de tantes pessetes, les que 
han sortit de l'articulat d'aquesta LIei, res més; aixo, 
quant a la primera partida. 1 1'aItra, aquesta partida 
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481 que no sabem que es, pero són transferencíes de 
capital, pero que no ens expliquen que són, de tres 
milions de pessetes, que passin a promoció turística. 
'Bueno', que ens donin una raó d'allo que són i per
que no passen a promoció turística si hi ha una raó 
política, que és logic que hi sigui, ara bé, no volen re
baixar els alts carrecs en 3 milions quan s'ha aprovat 
que estaran rebaixats, i no explicar cIarament el que 
és promoció uristica, no entenem quina postura esta 
adoptant en la discusió d'aquest pressupost i amb 
aquestes partides el Grup Popular. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula D. Joan Verger. 

JOAN VERGER: 
Jo just volia remarcar que el remanent d'aquestes 

partides, tant és possible que se destinin a turisme 
com a agricultura com a indústria, com allo que si'gui 
necessari, per 'consiguient', nosaltres mantenem que 
en aquests moments és millor, és més procedent dei
xar aquestes partides i quan se produesqui una neces
sitat dins qualsevol Conselleria l'aportarem alla on fa
ci falta. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Verger. Se sotmeten, en conseqüencia, 

a votació les esmenes 317 i 322 conjuntament. Els Srs. 
Diputats que acceptin les esmenes que se posin dl:ets, 
per favor. Poden seure. Els Srs. Diputats que no ac
ceptin aquestes esmenes que s'aixequin, per favor. Po
den seure per favor. Resultat: a favor 24, en contra 
29, abstencions zero. 

Per a defensar l'esmena 320 té la paraula pel Grup 
Parlamentari Socialista D. Pep Alfonso. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Entram ara en les conseqüencies de l'article 28, i 

les dues úniques esmenes que hi ha quant a quanti
tals, la primera és aquesta, correspon a la institució 
113, representació de la regió, coordinació d'interes
sos; nosaltres demanam que se retiri totalment aques
ta partida; i no perque estiguem en contra, en abso
lut, de que allo que s'ha prodlÜt fins a 30 de Juny per 
prorroga de pressuposts, amb el nostre vot en contra 
quan se varen aprovar, s'hagi de pagar; si és prorro
ga de p'ressupost, el nostre vot en contra també va 
dins h prorroga i s'hauria de pagar, sinó perque, pri
mer, no ens ha quedat en absolut clar que la partida 
sigui finalista a 30 de juny, en que, si quedas perfec
tament clar, el concepte de representació de la regió, 
no competencia de la Comunitat Autonoma com a do
blers detrets elel Consell, per a nosaltres ja hi queda
ria; és a dir, s i només els 'gastos' prodults ja fins dia 
30 de juny fossen els que van a aquesta partida, que
daria perfectament cIar que la Comunitat Autonoma 
no ha de detreure una sola pesseta deIs Consells per 
a la representació de la regió; si és caracter finalista, 
com s'ha dit, fins a 31 de Desembre, aixo no queda 
clar. Per tant, nosaltres mantenenl l'esmena de retirar 

de tota la institució de representació de la regió i 
coordina ció d'interessos, 27.955.000 pts. precisament, 
per la qüestió de principis que la Comunitat Autono
ma no té ja la representació de la regió. A la Comis
sió va quedar dins el pressupost que aquesta repre
sentació de la regió se valorava en 14 milions i passa
va a la secció 32, a la secció deIs Consells Insulars, 
13.956.711 pts.; 'bueno', partides absolutament aleato
ries, partides que, de moment, ningú ha justificat, nin
gú ha quantificat, ningú ha explicat a aquesta Cambra 
que s'han prodtiides; per tant nosaltres no podem creu
re res més que són partides motivades per un pacte i 
no per uns 'gastos' realment produ"its. Per aixo dema
nam que s'accepti aquesta es mena i s'accepti en la to
talitat; els 'arreglos' que se facin després s'han de fer 
entre la Comunitat Autonoma i els Consells; qui ten
gui els doblers, en aquest cas, els Consells, podó con
trolar molt més finamen t que si els doblers els té la 
Comunitat Autonoma. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. D. Joan Verger del Grup Par

tit Popular té deu minuts per a contrareplicar. 

JOAN VERGER: 
Me pareix que me'n sobraran bastants, perque just 

he de dir que, com a conseqüencia d'allo manifestat 
a l'esmena número 313 relativa a l'artide 28, del text 
de la Llci de Pressuposts, creim que no procedeix ac
ceptar aquesta esmena. 

ALFONSO VILLANUEV A: 
Nosaltres pensavem que les quantitats s'havien de 

discutir ara, com havia dit molt bé el Sr. Albertí, com 
s'havia dit a la Comissió; podríem dir aquestes quan
titats és una pesseta en lloc de 27 milions, ja que es
tava dins l'artide 28, ó 3 pessetes ó 14 ó 4.206.000 com 
proposava a la seva esmena el Grup Regionalista, pero 
quantitats en definitiva, nosaItres deim quantitats 
zero, encara que esti.gui alla, res més, crec que sí les 
quantitats s'han de discutir. 

PFESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. Acabat el debat de l'esmena 

320 se sotmet a votació. EIs parlamentaris que accep
tin l'esmena 320 a la secció 11, que s'aixequin, per fa
vor. Recompte. Poden seure, per favor. EIs parlamen
taris que no acceptin l'esmena 320 a la secció 11. Abs
tencions. Resultat de la votació; a favor de l'esmena 
24 vots, en contra 29 vots, abstencions cap. Queda re
butjada l'esmena 320. Esmena 321, també del Grup 
Parlamentari Socialista. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Aquesta csmcna és una esmena molt complicada 

degul a així com ha quedat l'articulat; és complicada 
perque la secció 31 ha rebaixat les partides d'inver
sions de Presidencia, inversions directament de Presi
dencia, en 35 i 'pico' de milions de pessetes, pero amb 
una Disposició Addicional que s'hauran de dotar; la 
rebaixa eI'aquesta partida, va esser un acord de Comis-



DIARI DE SESSIONS / Núm." 7 / 25 i 26 d'octubre 1983 137 

sió, i ho hem de deixar així de clar, un acord de Co
missió per, a proposta del Grup Popular, ja que la va
riació que significava l'article 28 movia 200 i 'pico' de 
partides, i per a passar el Pressupost va demanar que 
s'incloguessin, se llevassin totes d'aquesta partida i 
després la partida se dotaria, fins als 59 milions, deIs 
'ajustes' que se fes sin a les partides que, en virtut de 
l'article 28, s'havien acordades. El tema, com dic, és 
complicat, per tant, de fet, no importava aquesta ex
plieaeió, perque la partida toca estar dotada ° estadl. 
dotada finalístieament amb 59 milions de pessetes. No
sal tres demanam que aquestes inversions de presiden
cia, que no queden cIares, que no se diuen quines 
són, en Comissió se'ns ha dit que són inversions ad
ministratives; pero, que són inversions administrati
ves. Res més; que se distribuesquin els poes doblers 
que hi ha per a inversions, en definitiva que poguem 
disposar, no passaran d'alla 130, 140 milions de pesse
tes i els que no tenguin caraeter finalista, practica
ment només seran aquestes, que les distribuiguem a 
diferents seceions. L'esmena demana que a la secció 
15, agricultura i pesca, en el capítol 6, que són inver
sions reals, s'l1i dediquin 20 milions de pessetes. 
Aquest capítol 6 d'inversions reals, nosaltres deim el 
coneepte exacte a que s'han de dedicar; coneepte exac
te, és un concepte que ha estat molt debatut, que ha 
estat molt discutit i és un .concepte molt corrent dins 
el món economie frances, america, etc., és e·l concepte 
del fons de tenes. Nosaltres voldríem que la Comuni
tat Autonoma eomen<;as afer inversions en terres no 
produclives, petites finques no productives, perque 
no surtin de la producció agrícola, perque no se tu
din, perque no passin a fer-se una caseta, i que aques
tes finques que siguin patrimoni, que fossin patrimo
ni de la Comunitat Autonoma, aquestes finques des
prés les llogas, les arrendas, les venés si fos necessari 
pero millor arrendar a baix preu als conradors «co
lindants», precisament, per poder augmentar el volum 
d'explotacions i poder fer explotacions més 'rentables'. 
Aquesta 'mida' no és gairebé gens revolucionaria, per 
dir-ho de qualque manera, perque hem de recordar 
que la va aplicar En Giscard D'Estaing fa 10 anys a 
Fran<;a, 15 anys a Fran<;a, i a l'any 33 l'estava expli
cant el Departament d'Agricultura Ameridl. als 
E.E.U.U.; no crec que, ni l'any 33 amb En Roosevelt 
ni En Giscard D'Estaing tenguin cap caraeter revolu
cionari, i pel' tant creim que és una 'mida' positiva de 
cara a l'agricultura, i aquest fons deIs 59 m.ilions po
drien servir, en principi, per a aixo. També demanam 
d'aquests 59 milions que la secció 17, ordcnació del 
tcrritori i urbanisme, se dediqui a l'adquisició de pa
trimoni natural 15 milions de pcssetes; nosaItres creim 
que aixo no fa falta defensar-ho. Dedicar doblers a 
adquisició ele patrimoni natural, crec que esta elins 
l'anim de tots els ciulaelans e1'aquestes Illes, de tots; 
i si tenim poques inversions, pero aquestes, aquestes 
poques que tenim, en lloc de dedicar-les, segons ens 
deien sense quantificar, a inversions administratives, 
si pot ser, se dediquen a adquisició, una part, 15 mi
lions, ele palrimoni natural; creim que la Comunitat 
Autonoma, els ciutadans d'aquesta Comunitat Autono-

ma ens ho agrairien bastant. Temes com el futur de 
Sa Dragonera, temes com inclemnització en Es Trenc, 
ja sé que «esto es mentar la bicha», pero, crec que 
s'ha de «mentar»; temes com Ses Salines, la compra 
de certes terres de Ses Salines ... Crec que no basten 
els 15 milions de pessetes per a comprar, pero se pot 
comen~ar un camí important, interessant, d'adquisició 
de patrimoni natural; i com a darrera possibilitat d'in
versió d'aquests 59 milions de pessetes, nosaltres de
manam que se dediquin a un programa d'adequació 
de centres sanitaris eomarcals, 24 milions de pessetes. 
L'altre dia, escoltava a la radio, anant en el cotxe, un 
'xiste' que deia, crec que és una can<;ó que deia: si a 
Son Dureta la fes sin trossets i les repertissin pels po
bIes, cree que és la d'En Tomeu Penya, tots estanem 
molt ben servits. Son Dureta no se pot fer trossets, 
pero sí podem repartir la sanitat pels pobles, i aixo és 
el que nosaltres proposam; arribar a aquestes comar
ques, arribar als pobles, que sigui... que el ciutada 
d'Arta, Sóller, Formentera, tengui la possibilitat de te
nir uns servicis medics mínims. Que 24 milions no bas
ten? la ho sabem, pero si hem de comen~ar dins un 
pressupost del 83, creim que és millor aixo que no fer 
edificís administratius. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies Sr. Alfonso. Torn en contra, té la paraula 

D. Joan Verger, del Gmp Popular. 

lOAN VERGER: 
Comprenem perfectament que el Grup Socialista 

havia de presentar aquesta esmena, precisament, per 
esser coherent amb el seu programa electoral que se 
va presentar a aquestes eleccions autonomiques. No 
entrarem, 'por supuesto', en motivaeions ideologiques, 
cadascú té les seves. El que sí hem de dir és que no 
se pot acceptar baix cap concepte aquesta esmena, do
nat que la 'financiació' per aquesta partida prové d'u
na dotació per a 'gastos' del primer 'estableixement' 
que concedeix l'Aclministració Central a les Comuni
tats Autonomiques, i pensam, Sr. Alfonso, que els fons 
de terres no són uns 'gastos' de primer 'estableixe
ment'. El des tí que se dóna a aquesta partida no és 
altre que finan<;ar, acondicionar les distintes Conselle
ries, amb una paraula per a fer obra en els edificis 
ac\ministratius de la Comunitat Autonoma. Si el Gmp 
Socialista el que pretenia, el que pretén, és un pro
grama cl'inversions de nova alternativa, creim que no 
és a aquesta secció on havia el'llaver presentat aquesta 
csmena, sinó a la secció 33 corresponent al Fans de 
Compensació Intel'territorial, alla on se 'recolleixen' in
versions noves productives, que, per cert, i per des
gracia, en aquest exel'cici ascendeixen únicament a 28 
milions de pessetes i que, en part, ja estaven compro
meses per l'anterior c.G.!. i que, a més figuren des
glossades perfectament a la Llei de Pressuposts Gene
rals de l'Estat. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Vergel'. Per replica. Disposa de cinc 

minuts. 
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ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. 'Bueno', a nosaltres ens 

varen dir a la Comissió que per a inversions en edifi
cis administratius estaven consignades aquestes parti
des; a110 que no ens varen dir quines quantitats. El 
pressupost diu: «inversiones reales», inversions reals 
59 milions de pessetes, 64 i desglos 5 milions per a 
Radio Televisió Espanyola, i 59 que no diu que és; 
se'ns va dir aixo, se va dir que era per obres del Palau 
Reial, amb un conveni amb l'Administració, a l'edifici 
de F.E.V.E., turisme, pero no se va quantificar una 
sola vegada, i encara és ara el moment que el Goven1 
no ha quantificat aquestes partides. Nosaltres creim 
que aixo poden esser 2 milions, 10 milions, 7 milions, 
no ho sabem, ens agradaria saber-ho per saber que s'in
vertira en el Palau Reial, q LIe s'invertira a l'edifici de 
F.E .V.E., que s'invertira a l'edifici del Conse11er de Tu
risme. Voste mateix m'ha llevat el defensar perque no 
hem anat al Fons de Compensació: perque estaven 
gastats, 28 milions; ho deieu, 'ademés' se deia, per 
tant no podíem anar a un 'puesto' que ja en el pres
supost ens venia clarament especificat; pero volem fer 
una pregw1ta: nosaltres creim que el pressupost, ho 
varem dir en el debat de totalitat, cree que els pres
suposts són uns pressuposts sempre polítics, sempre 
polítics, i que estan motivats per unes accions políti
ques, i aquest<.l opció política de gastar 59 milions amb 
edificis administra lius és una opció política determi
nada, clara, és millar crear una infraestructura de pe
dra que no crear una infraestructura economica, agrí
cola, sanitaria, d'acord, pero que se'ns digui així i que 
no se'ns digui d'una altra manera. Nosaltres volíem 
acabar fent una pregunta, i és: si els 2.200 milions de 
Plans del Fans de Compensació, plans que s'han d'en
viar, s'han de fer els projectes, etc., i s'han d'enviar 
al Govern perque se distribuesquin en el Fans de Com
pensació l'any que ve, segurament sera un poc 'me
nos' si no s'arregla per desgracia; el Govem ha 'in
clui"t' cap 'tipo' de partides i, ja no diré del Fons de 
tena que era del nostre programa electoral i l'hem de 
defensar, pero del programa d'adequació sanitaria o 
d'adquisició de patrimoni natural, que se'n varen fer 
creus tots, tots en varen parlar molt i hem seguit par
lant molt, si s'ha enviat cap projecte d'inversions amb 
aquest sentit, perque el Fons de Compensació l"in
cluesqui' en el futur pressupost 84, i si no, en el 85 jo 
crec que no, i a posta nosaltres seguirem 'maxacant', 
donant caracter polític als pressuposts amb propostes 
de canicter polític, no amb propostes només de carac
ter administratiu. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. No hi ha contrareplica, en 

conseqüencia passam a la votació de I'esmena 321. Els 
que "otin a favor d'aquesta esmena, que s'aixequin, 
per favor. Poden seure, gracies . EIs que votin en C011-

tra d'aquesta esmena, que s'aixequin, per favor. Poden 
seure. Abstencions, cap. Vots a favor 24, vots en con
tra 29. Votades les esmenes passarem a votar la secció 
i després de la sessió, com diu el procediment, tendra 
voste explicació de vot. En conseqüencia, anam a vo-

tar la secció 11, tal com ha estat presentada per la Co
missió d'Economia, Hisenda i Pressuposts. EIs que es
tiguin a favor d'aquesta secció, tal com ha estat pre
sentada, que s'aixequin, per favor. Poden seure. Els 
que es tiguin en contra d'aquesta secció, que s'aixequin, 
per favor. Poden seure. Queda aprovada la secció 11 
per 29 vots a favor i 24 en contra. Té, per explicació 
de vot, la paraula D, Sebastia Serra Busquets, del 
Grup Esquerra Nacionalista. 

SEBASTIA SERRA: 
-Esquerra Nacionalista dins la Comissió i dins la 

Ponencia d'aquest Projecte de Llei de Pressuposts va 
tenir a certs moments un optimisme en tant en quant 
el di~lleg va esser important, i en tant en quant se va
ren detectar una serie de problemes que nosaltres 
creiem que, en alguns aspectes, serien admesos aquí. 
Pensam, pero, que avui ha una certa decepció, sobre
tot, a aques tes partides a la secCÍó 11 que s'han defen
sacies pel Grup Socialista i demostram, volem mostrar 
la preocupació, ja que nosaltres varem retirar, entre 
Comissió i ara, una serie d'esmenes en funció, precisa
ment, que s'admetessin aquestes, apartats com promo
ció de) turisme, etc. Així i tot pensam que cal demos
trar que els pressuposts expressen una voJuntat polí
tica i que en aquests moments pensam que estam 
lkmuslran t una volunlat política bastant decepcionant. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. A la secció 12 no s'ha presen

tat cap esmena. Per tant la sotmetem a votació ... 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, és que, com que no hi havia esme

nes, cree ens hem deixat una secció, la 02 Parlament. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
No, )a secció 02 ha estat votada conjuntament 

amb la Disposició Addicional única, Transitoria i Dis
posicions Finals i Seeció 02. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Perdó, Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
No hi ha de que. Passam a la secció 12, deia, que 

no té cap esmena. En conseqüencia, els Srs. que es
tiguin a favor d'aquesta" de la presentació d'ella per 
la Comissió, que s'aixequ'in . S'aprova per unanimilat. 
Tengui en compte, Oficial Major, que havia soni.t de 
la sala Don Pedro Pablo Marrero. 

Secció 13, té dues esmenes presentades, 13 326 pel 
Grup Parlamentari Socialista, i la 349 pel GPlp (fEs
querra Nacionalista PSM. En conseqüencia, :é l.1 pa
raula el Grup Parlamentari Socialis ta per a ddcnsar 
aquesta es mena. La defensa Don Pep Alfon so Villa
nueva . Disposa d'un temps de deu minuts. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Seré rapidíssim, perque aquesta esmena practica-
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ment ha decaiguda, pero el que hem de dir és que no
saltres proposavem, quan hem demanat la redueció de 
la partida d'alts earrees, el que nosaltres proposavem 
és que les partides 3.252.500 pts. que se dedtÜen d'alts 
cauees se dedicas sin a organització d'activitats cultu
rals; no se'ns ha admes, se'ns diu molt clarament que 
aixu ja no són fans de reptils, sinó són fans de ja ho 
veurem, i nosaltres no sabem discutir en contra deIs 
fons de ja ha veurem. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. Don Joan Verger, tom en con

tra pel Grup Popular, disposa de deu minuts. 

JOAN VERGER: 
Sr. Alfonso, no se preocupi voste per aquest as

sumpte deIs reptils, que a nosaltres no ens agrada tre
ballar amb dls. Logieamcnt, aquesta esmena esta en 
la línia de les comenadcs, 317 i 322, i erec que té la 
mateixa rcspos ta que les d"antes'. Cree que és neces
sari donar aquesta facultat al Govern per aplicar 
aquests petits remanents que se poden produir ate
nint les necessitats priOlitaries que se produi1<an i 
'por supuesto' donant compte de tot aixo al Parlament. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Sotmetem a votació l'esmena 326. EIs Srs. 

que estiguin a favor de l'esmena, que s'aixequin. Po
den seure. EIs Srs. que estiguin en contra de l'esme
na, que s'aixequin. Poden seure. Resultat de la votació: 
a favor de l'esmena 24 vots, en contra 29 vots. Pas
sam a l'esmena 349 del Grup Esquerra Nacionalista, 
té la paraula Don Sebastia Serra Busquets. 

SEBASTIA SERRA: 
Un deIs capítols que ens va preocupar com s'ha es

mentat fins ara, natura, promoció de turismc, etc., pero 
és el d'ensenyament i cultura, i ens va sorprenelre mo1t 
a Esquerra Nacionalista que no hi figuras sin unes 
partides pressuposta1'ies amplies, per a qüestions d'en
senyament de la nostra llengua i ensenyament en la 
nostra !lengua. Sabem que sí, que en el pressupost hi 
ha alguns a spectes que se poden dedicar, del pressu
post, a l'ensenyamcnt de la llengua; en la nost1'a llen
gua, cap ni un, i voldríem recordar en aquests mo
ments Comunitats Autonomes, no ja com la basca o 
catalana, sinó la valenciana o la gallega mateix, que els 
pressuposts que dedica él la qi.iestió lingüística són molt 
importants. Hi ha interpeHació parlamentaria presen
tada pel nostre Grup pel Diputat Joan López, 'damunt' 
el tema eelucatiu en un sentit ampli, pero volem ma
nifestar la voluntat política estricta que 7'5 milions se 
dediquin aquest any 83 a l'ensenyament en la nostra 
!lengua; i aixo seria tant a centres privats com a cen
tres públics, ja que hi ha experiencies a tates les illes 
de centres que ensenyen, amb tota legalitat, en la nostra 
llengua, no només les tres hores setmanals del Decret 
de bilingüisme, sinó en la nostra !lengua, i que no tenen 
ajudes de cap 'tipo' per fer-ho. Aleshores, voldríem in
sistir en aquest detall; i d'on se poden treure aquests 
7'5 111ilions? Bono, dins Ponencia, dins Comissió, d'una 

manera grafiea varem manifestar Esquerra Naciona
lista, aquest ambit de dialeg important, i vull insistir 
en aixo, que hi ha hagut a la Ponencia i a la Comissió, 
varem manifestar que sabria perfectament el Conseller 
d'on podria treure aquestes partides pressupostaries. 
Nosé'Jtres, de totes maneres, pensam que de capítols 
com serveis generals, cursos de formació, comissió mix
ta de bilingüisme se podrien treure partides pressupos
taries si hi hagués voluntat política, en aquest sentit. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. D. Joan Vergel' pel Grup Popu

lar té la paraula durant deu minuts. 

JOAN VERGER: 
Aquesta esmena, Sr. Serra, sí que ens sorpren molt, 

perque voste no deu ha ver llegit la partida 13.3/251.7, 
pago 134, tom 1, d'aquests pressuposts, al qual se des
tinen 10.022.609 Pts., no 7'5, 10 milions i 'pico', en sa
crifici d'altres particles i projectes i que 'sin embargo' 
el Govern en el 'Anteprojecte' de pressuposts ha des
tinat a curs per a professoral, a l'objecte de potenciar 
la nost1-a llengua. 1 no just és aixo, 'ademés' de consi
derar aquests 10 milions de 'gastos' directes també hi 
ha una partida, un cent per cent de la labor de Co
missió Mixta de Bilingüisme que suposa 4.736.040 Pts. 
més, i no volem comentar aquí el.tant per cent d'es
fon,: que fa la Conselleria 'damunt' la labor assessora i 
editorial, damunt el tema de la nostra llengua. Per 'con
siguient' jo li deman que repassi aquesta partida que 
li he dit 'antes', 13.3/251.7, pago 134 del tom 1, alla 
on se destinen aquests 10 milions i 'pico' de pessetes. 
En conseqücncia pensam que no se pot acceptar aques
ta es mena que suposa rebaixar la dotació per a la pro
moció de la nostra llengua. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
G1'acies, Sr. Verger. Té la paraula Don Sebastia 

Serra per a replicar. 

SEBASTIA. SERRA: 
Bono, aquí qualcú !legeix malament, i no sé exac

lament qui deu llcgir malamcnt. Anem a acla1'ir l'es
mena el'Esquerra Nacionalista. Esquerra Nacionalista 
ha repassat en profunditat, li assegur, els pressuposts i 
no ha trobat cap partida d'ensenyament en la nost1'a 
llengua; no és el mateix, cursos de professorat, no és 
el m a teix publicació ele llibres o de 'folletons', no és el 
mateix la comissió mixta ele bilingüisme. no és el ma
teix cursos de formació, que tot aixo són coses que sí 
figuren apartides pressupostaries i Esquerra Nacio
nalista no ha fet cap esmena eI'aquestes partides pres
supos taries, més bé, senzillament, demanara explica
cions i per aixo té aquesta interpeHació presentada, 
sinó que Esquerra Nacionalista el que soHicita són una 
quantitat que consieleram que no és massa grossa per 
ensenyament en la nostra llengua, és a dir, per aquells 
centres públics o privats que, fent experiencies pilot o 
ja tenint institucionalitzat un ensenyament en la nos
tra llengua, sigui de preescolar, sigui d'E.G.B., sigui de 
B.UP., formació professional o Universitat, Universitat 

' . 



140 DIAR! DE SESSIONS / Núm. 7 / 25 i 26 d'octubre 1983 

no li fa falta en aquest sentit, pero sí que creim en els 
altres nivells faria falta. Per tant, Sr. Verger, crec que 
hem fet dues lectures un poc distintes, nosaltres no 
hem trobat cap partida concreta d'ensenyament en la 
nostra llengua. Que de qualque partida la Conselleria, 
manifestant una voluntat política, hi dediqui quanti
tat, ja és una aItra qüestió, pero, alabant, i insistesc, 
coses que vosté ha esmentat, pensam que a la lectura 
qualcú s'ha equivocat i pensam que no som nosaltres. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vol contrareplicar, cinc minuts. 

JOAN VERGER: 
Just dues paraules, 10.222.000 que voste les ha 

llegides a un altre capítol, pero que van destinades a 
fonnació del professorat perque ens ensenyin als nos
tres aUots la nostra llengua, crec que és un esfon; im
portant de la Conselleria de la Comunítat Autónoma 
per a potenciar la nostra llengua. Si voste en destina 
més, c1'acord, pero nosaltres pensam que per enguany 
esta suficientment dotat aquest tema per a potenciar 
la nostra lIengua. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Acabat el debat damunt aquesta esmena 349, pas

sam a la votació d'ella. Els Grups Parlamentaris que 
votin a favor de l'esmena, que s'aixequin, per favor. 
Gracies, poden seure. Els Grups Parlamentaris que no 
accepten aquesta esmena, que s'aixequin, per favor. 
Gracies, poden seure. Queda 'rexa<;ada' aquesta esme
na, que ha tengut 24 vots a favor i 29 en contra. Cap 
abstenció. Passam a la votació de la secció 13. Els 
Grups Parlamentaris que votin a favor de la secció 13 
tal com ha estat presentada per la Comissió d'Econo
mai, Hisenda i Pressuposts, que s'aixequin, per favor. 
Poden seure. La secció 14, 15, 16, 17 i 18 no tenen cap 
esmena. Les votarem conjuntament seguint el mateix 
criteri que hem duit. Els Srs. que votin a favor, poden 
aixecar la ma. Gracies, per unanimitat. 

Passam a la secció 19, -que té una esmena, la 351 
presentada pel Grup Esquerra Nacionalista PSM, té la 
paraula Don Sebastia Serra Busquets. 

SEBASTIA SERRA: 
Bono, aquesta esmena és a la secció de treball, és 

una proposta d'addició. És senzilIament manifestar 
una vegada més una voluntat política que creim que 
hi hauda d'haver en aquests pressuposts, i aquesta ve
gada per un tema molt concret, que és una acció soli
dal-ia de Govern amb empresa pública i empresa pri
vada, en la Huita contra l'atur. Nosaltres entenem que 
hi ha moltes maneres de treballar i pensam que d'uns 
pressuposts d'una Comunitat Autonoma, si bé no hi ha 
unes competencies en materia de treball cIares amb 
aquest tema, sí que creim que un Parlament pot tre
ballar en aquesta línia. Per tant, no proposam quan
titat concreta a l'esmena, sinó que ho deixavem a dis
creció en gran part, del Govern de la Comunitat Auto
noma, perque cercas una partida pressupostaria per 
una lIuita contra l'atur. 

PEDRO PABLO MARRERO: 
Tiene la palabra el Sr. Verger del Grupo Popular. 

JOAN VERGER: 
Pensam, Sr. Serra, que l'esmena 351 és una esme

na tecnicament incorrecta, d'un plantejament poc 'se
rio' que, 'per consiguient', és difícil de poder-la mante
nir. No és que no estiguem d'acord en el 'fondo', tots 
voldríem arreglar el problema de l'atur. El Grup Popu
lar considera que aquest tema de gent fora feina, és 
una problematica molt 'seria' com per plantejar-Ia 
aquí, amb un reajust indeterminat i indefinit, a partir, 
com diu voste, de la seva esmena, a partir de tates les 
partides possibles. Nosaltres entenem que aixo no vol 
dir res, i 'ademés', infringeix allo disposat en el para
graf 1 de l'article 126 d'aquest Reglament Provisional 
d'aquesta Cambra que diu: «Las enmiendas sólo serán 
admitidas si además de cumplir los requisitos genera
les proponen el reajuste correspondiente". Per una al
tra part, la limitació deis recursos de lliure disposició 
ha obligat a l'adopció de crÍteris restrictius quan hem 
elaborat aquest projecte que avui se discuteix, i no 
existeixen, no hi són, no hi ha recursos de lliure dis
posició que ens permetin, de moment, emprendre ae
cions d'envergadura com la que seria poder resoldre 
el problema de l'atur; i li vull manifestar que voluntat 
política de resoldre el problema de l'atur tots la vol
dríem ten ir, tots la tenim i tots estam 'disposts' a re
soldre aquest problema i sé que és molt difícil i, 'per 
supuesto' no s'arreglara a través d'aquesta esmena que 
voste ens presenta. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Per a replicar pot fer ús de la paraula Don Sebas

tia Sena. 

SEBASTIA SERRA: 
Sí, Sr. Verger, aquesta vegada sí que pens que hem 

llegit igual. Efectivament, Esquerra Nacionalista, do
nada la importancia del tema de treball i de la lluita 
contra l'atur, va observar en el capítol corresponent 
de la secció de treball que realment hi havia molts de 
problemes en aquest capítol, per competencies, per 
una serie de qüestions de 'tipo' economic que, són 
ben clares dins aquest projecte de lIei de pressupost. 
Pero també Esquerra Nacionalista va pensar que no 
podia dedicar una quantitat fixa, no podia presentar 
un reajust, com voste ha dit, concret á una cosa tan 
complexa com aquesta, que és la lIuita contra l'atur, 
pero sí creu Esquerra Nacionalista que qualque par
tida pressupostaria oberta, i nosaltres creim que fins 
i tot se podria haver fixat qualque quantiLat, sí que hi 
hauria d'haver haguda; i per aixo Esquerra Naciona
lista el que proposava és que se cercas, de retribucions 
complementaries, de despeses de representació i de 
temes com el de sous de representants polítics d'acord 
també amb l'esmena que hem fet a l'article 10, crec 
que hi ha un fons en aquest sentit, un fons que, insis
tim, no hem de treure ara una qüestió reglamentaria 
del 126.1, que coneixem perfectament, qua n l'esmena 
havia estat admesa, quan l'esmena s'ha discutida en 
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comissió i en ponencia, i quan al mateix temps l'es
mena avui és aquí, i també, obviament, cree, quan 
qualque vegada el Grup Popular ha contestat, ha re
plicat a esmenes sense, potser, haver escoltat exacta
ment el que se deia, com és el cas que fa una estona 
hem discutit. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. Acabat el debat de l'esmena 351, 

passam a votar-la. Els Srs. que votin a favor d'aquesta 
esmena, que s'aixequin, per favor. Gracies, poden seure. 
Els Srs. que votin en contra d'aquesta esmena, que 
s'aixequin, per favor. Gracies, poden seure. Resultat: 
a favor 23, en contra 29, en conseqüencia queda rebut
jada aquesta esmena. Passam ara a la votació de la 
secció 19. Els Srs. que estiguin a favor de la secció 
19, tal com ha estat presentada per a la Comissió d'E
conomía i Hisenda, que s'aixequin per favor. Queda 
aprovat. 

Secció 20, té uné}¡ esmena, la 347 presentada pel 
Grup d'Esquerra NacionalisLa. Per a defensar-la té la 
paraula Don Sebastia Serra Busquets. 

SEBASTIA SERRA: 
Bono, estam a la secció de comen; i indústria, i en 

aquest sentit proposam _que un capítol se dediqui a 
estudis per a promoéionar i potenciar cooperativisme 
i petita i mitjana empresa comercial i industrial. De 
fet, creÍln que el capítol d'estudis dins les partides 
pressupostaries esta, a certs capítols sí que hi és, pero 
a altres capítols és molt minvat, o practicament inexis
tent, i sobretot, en aquest terreny del cooperativisme 
i retita i mitjana empresa, sí que hem cregut oportú, 
malgrat totes les dificultats d'aquest projecte de llei 
de pressuposts, mantenir aquesta esmena. Esquerra 
Nacionalista esta satisfeta que l'article 17, que l'hem 
votat per unanimitat, hagi contemplat que la Comuni
tat Autonoma servira de segon aval a petita i mitjana 
empresa i cooperatives, i de fet, dins comissíó se va 
redactar de tal manera que tots els grups varen trobar 
aspiracions recollides en aquest article 17, concreta
ment nosaltres el tema cooperativista i potenciació de 
petita i mitjana empresa. Ara creim que aquest capítol, 
iusislim, cI'estudis de potenciació i promoció de coope
rativisme i petita i mitjana empresa serien també un 
iudicatiu important en el pressupost; proposam una 
partida petita, d'uns 4 milions de pessete?; ara, pen
sam que també esta dins l'esperit de tot el que hem 
dit fins ara. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. Per a consumir el tom en con

tra té la paraula Don Joan Verger del Grup Popular. 
Disposa de deu minuts de temps, si vol fer ús d'ell. 

JOAN VERGER: 
Pensam una aItra vegada que la termino logia d'a

questa esmena és iuadequada, ja que xerra de capítols, 
quan realment se refereix apartides pressupostaries 
definicles com conccptes economics, organics, i funcio-

nals. En segon lloc, vist el 'fondo' de l'esmena, creim 
que se confon la tenninologia 'empleada', malinterpre
tant el sentit de l'article 28, promoció i estudis, que 
se refereix a petits projectes concrets sense entitat su
ficient, ja que potenciar la petita i mitjana empresa 
és l'objectiu primordial i basic de l'O.P.LB., de l'Ofi
cina de Promoció Industrial, que per obtenir una major 
transparencia pressupostaria i un detall de 'gasto' se 
presenta com un servici desglossat dintre de la Con
selleria de Comen; i Indústria. Pensam que haguéssim 
pogut evitar aquesta discussió si hi hagués hagut una 
llegida en profunditat de les pagines 240 i 241 del tom 
2, alla on se 'recolleix' les memories del servici de 
l'O.P.IB., en la qual se detallen els objectius de promo
ció de la petita i mitjana empresa. Sabem peliecta
ment, i hem dit aquí, que teuim pocs recursos, i si no, 
anem a mirar la secció 33, alla on ens trobarem els 
recursos que clisposam, pero 'per supuesto' el que sí 
esta clar és que, per part del Govern ele la Comunitat 
Autonoma, pensa fer a mitja 'plac;' incidir amb energia 
en la promoció i la potenciació de la petita i mitjana 
empresa a través d'uns 'fondos' que sí podran perme
Lre fer 'algo' que creim positiu, real, que és a través 
del 'Fonelo' de Compensació Interterritorial. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Pot l'cplicar, Sr. Sena, durant cinc minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Sí, bé, estam satisfets que hi hagi un compromís 

del Gru]1 Popular de potenciació de pe tita i mitjana 
empresa que desitjaríem que també entras en el ter
reny elel cooperativisme de base, és a dir, ens agrada
ria molt que aixo també fos fomentat i potenciat al 
maxim. Ara bé, llegint, efectivament, les memories de 
les diverses conselleries, ja varem exposar, quau féiem 
j'esmena a la totalitat a aquest projecte ele lld de pres
supost, que les memories eren molt desiguals i a la 
\'cgaela eren unes memories, moltes vegades deslliga
el es, la seva voluntat política manifestada dins la me
inoria deslligada des prés de les partides l~ressuposta
ríes. Per aixo, per una c1al'edat més grossa, per una 
cüncreció més grossa hem proposat aquesta es mena, 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. Acabat el debat d'aquesta es

mena 347 de la secció 20, se sotmet a votació. Els Grups 
Parlamentaris que accepten l'esmena 347, que s'aixe
quin, per fa\'or. Poden seure, gracies. EIs Grl1[ls Par
lamcntal'Ís que no acceplen aquesta es mena, que s'aixe
quin, per favor. Poden seure, gracies. Resultat de la 
vOlació: a fa\'or de j'esmena 24, en contra 29, abs\:en
cíons cap. Queda rebutjada l'esmena. 

Passam a la votació de la secció 20. EIs Srs. Dipu
tats que volin a favor ele la secció 20, tal com ha estat 
presentada per la Comissió d'Economia i Hisencla i 
Pressuposts. Poden seure per favor. Srs. Diputats que 
\·otin en contra, que s'aixequin, per favor. Srs. Dipu
tats que s'abtenen, s'aixequin, per favor; quatre. Resul
tat ele la yotació: a favor 49, en contra cap i .:tbsten
cíons 4. Queda aprovada la secció 20. 
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La secció 30 no té cap esmena, si s'aprova tal com 
esta presentada per la Comissió d'Economia, Hisenda 

Pressuposts, aixequin el bra<;, per favor. S'aprova 
per unanimitat. 

Secció 31, té una esmena, la número 340, presen
tada pel Grup Parlamentari Socialista. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, aquesta esmena és consequencia de 

l'article 28 i creim que esta suficientment debatuda; 
que es voti, per nosaltres crec que els arguments s'han 
tret en tots cls camps. Nosaltres defensam que no és 
un servei; se defensa que és un servei; 'bueno', s'ha de
fensat ja des de l'estrada, gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
MoItes gracies, Sr. Alfonso. 'Entonces' els que es

tiguin a favor de la secció 31, tal com ha estat presen
tada, ... perdó, de l'esmena 340 presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista. Repetesc, per aclarir, els que 
estiguin a favor d'aquesta esmena, que aixequin el bra¡;. 
Gracies. Els que estiguin en contra d'aquesta esmena, 
que aixequin el bra¡; . Resultat: a favor 24, en con
tra 29. 

Passam a la votació de la secció 31. Els que es ti
guin a favor ele la secció 31, tal com esta presentada 
per la Comissió d'Economía, Hisenda i Pressuposts, que 
aixequin el bra¡;. Poden davaHar. Els Srs. que estiguin 
en contra, poden aixecar el bra¡;. Els Srs. que s'abste
nen poden aixecar el bra<;:. Resultat de la votació: a 
favor 29, en contra cap, abstencions 24. Queda aprova
da la secció 31. 

La secció 32 té una esmena la número 345, presen
tada pel Grup Parlamentari Socialista. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Aquesta esmena es refereix a les dotacions deis 

Consells de Mallorca, Menorca Eivissa i Forrnentera, 
vist el que ha passat durant tot el debat, aquesta es
mena ha decaiguda, per tant, no cal ni que, creim que 
no cal ni que es voti, és a dir, ja les dotacions als Con
sells vénen en funció d'allo aprovat i deIs percentat
ges 79, 10'5, 10'5; esLava fet així, les nostres esmenes 
no s'han aprovades, per tant queda el text del Govern 
per decaiment del tema. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Queda decaigut el seu dret. Per tant passam a la 

votació de la secció 32. Els que estiguin a favor, d'a
questa secció tal com esta presentada per la Comissió 
d'Economia, Hisenda i Pressuposts, aixequin el bra<;:. 
Poden baixar-lo. Els que votin en contra poden aixe
cal' el bra¡;. Resultat de la votació. Poden baixar, per 
f2.vor. A favor 29, en contra 24. Queda aprovada la sec
ció 32. 

La secció 33 no té cap esmena, també la sotmetem 
a votació com hem fet fins ara. Els que votin a favor 
que aixequin el bra<;, s'aprova per unanimitat. 

Exposició de motius. L'exposició de motius té l'es
mena número 284, del Grup Parlamentari Socialista. 
Té la paraula Don Alfonso Villanueva, Don Pep Alfonso 
Villanueva per a defensar aquesta esmena. Disposa de 
deu minuts. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Pareix que estam arribant a allo que podríem dir 

el final d'aquest llarg debato Jo procuraré no allal1gar
lo de 'demés' i seria molt simple, demanam que el Go
vem retiri l'exposició de motius; digués que sí, ens 
n'anavem i havíem acabat aquest debat i tots ens ho 
agrairíem, supós que el Sr. Lafuente més pel punt 
que ara ve. Pero no puc deixar d'entrar un poquet en 
per que el Grup Socialista demana la retirada de l'expo
sició de motius d'aquests pressuposts. Aquest pressu
posts se'ns ha dit, se'ns ha repetit i se'ns ha tornat a 
dir, que són uns pressuposts de transició que passen 
elel Consell General Interinsular a la Comunitat AutO
noma. Que són uns pressuposts que duraran quant a 
'ajustes' tot l'any i quant a efectivitat real dos me
sos. Que són uns pressuposts que són merament de 
gestió; nosalLres hem intentat demostrar que no són 
tant de gestió; i l'exposició de motius és una exposició 
ele motius que nosaltres creim que són d'uns pressu
posts d'aquello, amb una clara significació política, a 
pesar del que cligui la gestió i que tenen coses que 
Fealñ1ent ens fan, trobam que són superflues i que ens 
fan bastant gracia. Diu, llegiré l'exposició de motius 
perque creim que val la pena, la tenim en casteHa: 
«El presupuesto constituye el observatorio ideal para 
contemplar y comprender la historia administrativa y 
las fuerzas que condicionan su curso». Aquí hi ha una 
'apostilla' senzilla ,das fuerzas que van a condicionar 
su curso» elel pressupost, de la historia aquesta no per
que queda poc temps varen ser ,<las fuerzas» del Grup 
Popular i del Grup Regionalista, i ens pareix molt bé. 
Pero afegeix: «La Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares ha emprendido su andadura»; aixo ens fa un 
poc de gracia, és una declaració retorica, i una deela
ració retorica que no sabem a que ve que estigui dins 
un pressupost; «ha eluprendido su andadura» quan se 
va aprovar l'Estatut, ara, quan varem comen¡;ar a dis
cutir l'Estatut? Jo cree que la Comw1Ítat Autónoma 
ele les Balears, i els nostres companys historiadors ens 
ha dirien més, ha empres l"andadura 'molt més 'antes', 
encara, que no la ens reconeguesquin, crec que ha co
men¡;at a caminar, aixo hi és de 'demés'. Ens diu que 
aquests pressuposts s~ regula bastant a l'articulat, ha 
hem vist i hi ha hagut un debat dins Comissió més 
que dins PIe; uns debats que han arribat a solucions 
Lns que arriba la Llei de Finances de la Comunitat 
Autonoma; esta molt bé, peró no fa falta que ens digui 
que mentre no hi hagi la Llei de Finances se regulara 
pel Pressupost; és el que aprovam; i que el que no es
tigui en el Pressupost per la Llei General Pressupos
taria; aixó també és una altra, més a més que hi sobra. 
Peru ara ja entram decididament dins l'exposició de 
motius, elespres d'aquests punts; entram decidiclament 
en allo que vol que sigui el Govem aquest Pressupost. 
Aquest pressupost tracta de «regular armoniosamente 
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la paulatina incorporación de los traspasos de compe
tencias de la Comunidad Autónoma, previendo y orde
nando los efectos que en el ámbito financiero van a 
producirse como consecuencia de todo ello»; m'atur 
aquí, després seguesc; aixo, que vol dir? que ho hem 
de regular o que esta regulat, que ho hem 'incluit' en 
el pressupost o que ho 'incluirem' en el pressupost? 
Nosaltres creiem, i ha estat un debat molt complet, 
creiem que totes aquestes transferencies, per a nosal
tres bastants més en el seu aspecte economic, estaven 
contemplades en el pressupost; ara les hem de regular 
«armoniosamente»; 'pues' no ho sé. Si no estan regu
lades «armoniosamente» en el pressupost, no ho veim 
gaire clar; i després «propiciando el proceso que se 
desarrolla como forma de las previsiones contenidas 
en nuestro propio Estatuto», evidentment, aixo esta 
claríssim, el que no queda molt dar és el que vol dir, 
que és aixo de «propiciando el proceso que desarrolla 
que desarrolle conforme a las previsiones contenidas 
en nuestro propio Estatuto»; no entenem aquest tros, 
aquesta frase. Després entra ja directament en allo que 
és, en e1s objectius del pressupost, en allo que és 
aquest pressupost, objectius basics. Ens declara que el 
realisme, eficacia, transparencia, disciplina pressupos
taria, economia del 'gasto' són els principis generals 
del pressupost; no ens declara en absolut que hem 
de fer amb el realisme, amb l'eficacia, amb la trans
parencia; . amb la transparencia ha quedat bastant clara 
gracies, creim, a l'esmena del PSOE, ja no importa 
dir-ho, aixo normalment és norma general de tots els 
Pressuposts. Pero, en el punt 2 ens diu, facilitar 1'as
sumpció rigorosa i eficac;: deIs traspassos de competen
cies; nosaltres creiem que ja les havíem 'incluits', l'hem 
aprovat, amb el nostre vot en contra, l'hem aprovat 
dins el pressupost de la Comunitat Autonoma, per tant 
ja es tan, «facilitados ya». Tot aixo, ens demostra que 
aquesta exposició de motius és una exposició molt re
torica, tota aquesta exposició de motius no és realment 
una exposició de motius, sinó és una declaració de per 
que el Govern ens presenta uns pressuposts de gestió 
i de les intencions quant a transparencia i realisme 
d'aquest pressupost; i nosaltres creim que allo que 
'menos' té, i ho hem intentat demostrar, el pressupost 
és quant a partides concretes, aquesta transparencia; 
que el realisme s'ha demostrat a l'article 28 que no en 
tenia de 'demés'; i que, en definitiva, aquesta exposi
ció de motius no va a res més que intentar justificar, 
intentar fer un escrit que no diu absolutament res, 
que no aporta res nou, que no canvia el que tothom 
sap que és un pressupost i en definitiva que és absolu
tament innecessari. Com a final, i ja que hem molestat 
quatre hores tots els que han vengut a escoltar-nos i 
ens han aguantat, no vull aIlargar més, jo només val
dría dir que seria, com a mínim agradable, pels Grups 
opositors que, ja que no aporta absolutament res, en 
el nostre concepte, l'exposició de motius, el Govern de
cidís que no fa falta que hi sigui, 'ahorrassim' un po
quet de paper del Butlletí Oficial i quedas, i se retiras 
l'exposició de motius i tots al 'menos' amb aixo, no 
llegiríem quan llegim el Butlletí coses que en general 

sabem, i que no diuen, en la nostra OpllllO, res en el 
projecte de llei de Pressuposts. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gdtcies, Sr. Alfonso. Té la paraula Don Joan Ver

ger pel Grup Popular. 

JOAN VERGER: 
Pensam, ja per acabar, que dintre del contengut 

d'una exposició de motius cercar-hi moltes coses, real
ment, realment, és perdre el temps moltes vegades. 
En primer lloc, el Grup Socialista qua n demana la su
pressió íntegra de l'exposició de motius, no té en 
compte el que estableix 1'artic1e 110.1 del Reglament 
Provisional d'aquest Parlament que diu el següent: EIs 
Projectes de Llei remesos pel Govern de la Comunitat 
Autonoma han d'anar acompanyats d'una exposició de 
motius i deIs antecedents necessaris perque tothom s'hi 
pugui pronunciar. Per altra banda no arribam a enten
dre el que el Grup Socialista ha volgut dir quan afir
ma que l'exposició de motius no aporta res nou. No
saltres hem intentat concretar els principis que han 
regi t l'claboració d'aquests pressuposts de llei, ja que 
pensam que aquesta és la funció d'una exposició de 
motius. Estam parlant del Projecte de Llei de Pressu
posts de la Comunitat Autónoma de les IlIes Balears 
per a 1983 i hem intentat 'plasmflr' dintre d'aquest 
projecte de llei els principis o motivacions que qual
sevol sistema, que qualsevol pressupost ha de dur; i 
aquests pensam que són, que l'exposició de motius ens 
parla d'un entorn i de les circumstancies que han duit 
a l'elaboració d'aquest projecte de llei, pensam que 
aixo és important dir-ho, i pensam que creim que no 
se pot deslligar una llei de la reaIitat per molt que la 
coneguem i per molt que estigui dita. Ens diuen que 
no aporta res nou, és que realment no podia aportar 
massa coses, pero pensam que és necessari remarcar 
una altra vegada que era necessari posar-la i dur-la a 
terme. 1 quant a la referencia que ens ha dit el Sr. Al
fonso, de la transparencia, no just ha estat per les 
seves esmenes que ens ha presentat el Grup Socialista, 
sinó perque nosaltres volem que la transparencia d'a
quests pressuposts surti i comenci del nostre propi 
Grup, i pot estar ben segur que, ara i sempre la trans
parencia la tendra. 

-........ 
PRESIDENT PARLAMENT: .. 

Gracies, Sr. Verger. No hi ha replica, en conse
qüencia, passam a la votació de la darrera esmena 284. 
EIs Srs. Diputats que l'acceptin volen aixecar el brat;. 
Gracies, per favor. BIs Srs. Diputats que no l'acceptin 
valen aixecar el bra<;. Srs. Diputats que s'abstenen, vo
len aixecar el bra<;; gracies. Resultat de la votació de 
I'esmena: a favor 20, en contra 29, abstencions 4. Final
ment passam a la votació de l'exposició de motius tal 
com esta presentada per la Comissió d'Economia, Hi
senda i Pressuposts. Els que estiguin a favor que aixe
quin el bray. Poden davallar, per favor. EIs que esti
guin en contra que aixequin el bra<;; poden davallar, 
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per favor. Els que s'abstenguin, que aixequin el bra<;; 
quatre. El mateix resultat: a favor 29, en contra 20, 
abstencions 4. Queda aprovada la Llei de Pressuposts 
per a 1983. 

rJ. 1-- Passam al punt segon, que sera el darrer de la 
sessió d'avui, de l'ordre del dia. Tenint en compte l'es
tablert en l'article 164 del Reglament Provisional d'a
questa Cambra i article 28 de l'Estatut de la nostra 
Comunitat s'han fet arribar a aquesta presidencia dues 
propostes, de candidatura de Diputat a carrec de Se
nador, una d'elles, firmada pel Portaveu del Grup Par
lamentari Socialista, Don Felix Pons, que presenten a 
Don Enrie Ribas Marí; i una altra proposta firmada 
per Don Jeroni Albertí Picornell que presenten coro a 
candidat a Senador el Diputat Don Josep M.a Lafuente 
López. Per favor a les paperetes que s'han distribuldes 
volen posar el nom d'un dels Diputats meneionats. EIs 
Srs. Diputats, a 'medida' que la Secretaria les vagi eri
dant aniran depositant per ordre alfabetic el seu vot 
dins aquesta urna. Secretaria, vol donar lectura? 

CATALINA ENSEÑAT: 
D. Pere Gonyal Aguiló Fuster 
D. Jeroni Albertí Picornell 
D. Josep Alfonso Villanueva 
D. Carlos Asensio Narcue 
D. Benj amí Carreras F on t 
D. Antoni Costa Costa 
D. Bartomeu Ferrer Marí 
D. Miquel Fiol Coropany 
D.a Maria Encarnació Frau Bernat 
D. Antoni Garcias Coll 
D. Gabriel Godino Busquets 
D. Francisco Gómez Sabrido 
D. Manuel Jaén Palacios 
D. Ildefons J oan Marí 
D. Josep M.a Lafuente López 
D. Jaume Llompart Salvá 
D. Joan Francesc López Casasnovas 
D. Jaume Llull Bibiloni 
D. Joan March Noguera 
D. Alonso Marí Calbet 
D. Pere Marí Torres 
D. José Luis Martín Peregrín 
D. Andreu Mesquida Galmés 
D." Maria Antonia Munar Riutort 
D., J oan Nadal Aguirre 
D. Ramón Orfila Pons 
D. Andreu París Mateu 
D. Felix Pons Irazazábal 
D. Tirs Pons Pons 
D. J osep Planells Roig 
D. Antoni Ribas Costa 
D. Enric Ribas Marí 
D. Antoni Roses Juaneda 
D. Fernando Saura i Manuel de Villena 
D. Guillem Seguí Coll 
D. Sebastia Serra Busquets 
D. Cristofol Triay Hurobert 
D. Joan Francesc Triay Llopis 

D. Joan Verger Pocoví 
D. Cosme Vidal Juan 
D. Joaquín Vivó Cortés 
D. Josep ABes Serra 
D. Enric Fajarnés Ribas 
D. Francesc Gilet Girart 
D. Antoni Marí Torres 
D. Gaspar Oliver Mut 
D. Antoni Marí Calbet 
D. CristMol Soler Cladera 
D. Joan Huguet Rotger 
D. Gabriel Cañellas Fons 
D. Damia Pons Pons 
D. Josep Moll Marques 
D. Pedro Pablo Marrero Henning 
D. Antoni Cirerol Thomas 
D.a Catalina Enseñat 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Se donara lectura pel Secretari sego.1. Vagin pre

nint nota, Secretaria primera, Vice-Presdent, pel re
sultat ele la votació. Vagi anomenant cada una de les 
paperetes. 

DAMIA PONS: 
Enrie Ribas Marí 
Enrie Ribas Marí 
Josep M.a Lafuente López 
Enric Ribas Marí 
Enrie Ribas Marí 
Josep M.a Lafuente López 
Enrie Ribas Marí 
Enrie Ribas Marí 
J osep M.a Lafuente López 
Enrie Ribas Marí 
Josep M.a Lafuente López 
J osep M.a Lafuente López 
Josep M.a Lafuente López 
J osep M.a Lafuente López 
J osep M.a Lafuente López 
Josep M.a Lafuente López 
Josep M.a Lafuente López 
Josep M.o Lafuente López 
J osep M.a Lafuente López 
Josep M.o Lafuente López 
Enric Ribas Marí 
Josep M." Lafuente López 
Josep M.o Lafuente López 
Enrie Ribas Marí 
J osep M.o Lafuente López 
J oscp M.a Lafuente López 
J osep M.a Lafuente López 
Enric Ribas Marí 
J osep M.o Lafucnte López 
Enrie Ribas Marí 
Enric Ribas Marí 
Enrie Ribas Marí 
Enric Ribas Marí 
J osep M.a Lafuente López 
Enrie Ribas Marí 
Enrie Ribas Marí 
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Josep M.a Lafuente López 
J osep M.a Lafuente López 
Enrie Ribas Mari 
J osep M.a Lafuente López 
Enrie Ribas Mari 
Enrie Ribas Mari 
Josep M.a Lafuente López 
Josep M.a Lafuente López 
Enrie Ribas Mari 
Enrie Ribas Mari 
Enrie Ribas Mari 
Enrie Ribas Mari 
Josep M.a Lafuente López 
J osep M.a Lafuente López 
Josep M.a Lafuente López 
J osep M.a Lafuente López 
Enrie Ribas Marí 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Resultat de la votació: a favor de D. Pep M.a La

fuente López 29 vots, a favor de D. Enrie Ribas Marí 
24 vots. Queda designat Senador, el Diputat Sr. D. Pep 
M.a Lafuente López, enhorabona. 

APLAUDIMENTS. 

Té la paraula D. J?sep M." Lafuente durant un pa
rell de minuts, pet I'hora que és, per .favor. 

JOSEP M.a LAFUENTE: 
'Bueno', jo no sé exaetament que vol dir un parell 

de minuts, si és un parell de minuts en malIorquí o 
un pareJl de minuts de dos. En fi, procuraré esser el 
més breu possible encara que normalment hauria de 
parlar lIarg i positiu, pero, en definitiva, som eonseient 
de l'hora que és i estic 'dispost' a parlar 'lo menos' pos
sible. En primer lloc, vull que abans de res siguin les 
meves paraulees d'agralment, d'un agrlliment total a 
tota la Cambra, perque en definitiva jo me sent abans 
que res representant de tota la Comunitat, és a dir, jo 
me sent nomenat pel Parlamento No hi ha dubte que 
aquest reconeixement, que aquest agrai"ment és més 
profund a mesura que va intentant entrar a les perso
nes que normalment m'han elegit i han tengut la con
fianc;:a de comptar amb jo per aquestes enormes eir
cumst~ll1cies que representen la posició de Senador. 
Per tant, aquest agralment, subjectivament, va més 
decantat al Grup que, en definitiva, som .. elegit, i sobre
tot a la persona que dins el meu Grup, representa la 
capilarik1.t que és En Jeroni Albertí. En Jeroni Albertí 
ha estat per a 'jo' la persona que m'ha promocionat i 
en definiliva jo puc dir que si soc 'algo' dins aquesta 
Cambra ho dec a ell, perque jo vaig fer un assaig fa 
quatre anys que no vaig tenir cap resultat positiu, i, 
normalment, si no hagués estat per n'Albertí, jo tam
poc hagués tengut cap resultat positiu, jo tenc la hu
militat de reconeixer que si he tengut un 'escany' dins 
aquesta Cambra ha estat eneap<;:alada, ha estat suportat, 
per dir-ho de qualque manera, per En Jeroni Albertí; 
per aixo vul! que les meves primeres paraules siguin 
de reconeixement profund, aquesta vega da profund, a 

la persona que, en definitiva, 'ademés' de l'amistat ha 
'segut' un home que m'ha sabut dirigir, m'ha 'sapigut' 
'encauyar'. Aquest agrlliment també va a 'estes' al Grup 
Popular, perque el Grup Popular ha confiat en 'jo', a 
més del Grup Parlamentari Regionalista per tant, tot 
aquest Grup, tota aquesta especie d"ensamblatge' que 
hem fet el Grup Popular i el Grup Regionalista, ha re
presentat un principi d'unió definitiva que a 'lo' millor 
eristaHitzara el dia de dema amb una unió més forta, 
més positiva. Jo estava pensant precisament una frase 
que va esser un 'slogan' de la independencia america
na que va crear En Benjamín Franklin, que va em
plear un joc de paraules, un joc de paraules que po
dria esser també positiu amb un joc de paraules de 
'tipo' mallorquí, perque, en definitiva el joc de parau
les és similar, no és exactament igual, pero és similar; 
'empleava' en angles la paraula «hangJ> i aquest 
'slogan' deia «lf we don't hang together, we wiU hang 
separately» que aixo vol dir en mallorquí, també és un 
joc de paraules, «si no ens colgam tots junts dema 
ens penjaran tots separats», i en definitiva aquest prin
cipi que va significar un 'slogan' d'unió, aquest princi
pi d'unió, es el que per ventura avui comel1(;:a a tenir 
una mica de color, una mica de tenyit. .. Aquest reco
neixement, no vol dir, de totes maneres, que jo me 
sentí representant d'un grup o d'una fracció, no, jo me 
sent representant de tota la Cambra. De tota la Cam
bra, dins aquesta institució que és el Senat, la Cambra 
Alta que li diuen, que normalment també som cons
cient que tendré moltes dificuItats perque sé que és 
aquesta Cambra i sé quines possibilitats tene dins 
aquesta Cambra. Aquesta Cambra, 'maldament' l'arti
ele 69 digui que és la Cambra de representació terri
torial, la realitat, com diu López Verdú, per exemple, 
és que, ens trobam amb una Cambra que per ventura és 
més una segona Cambra deis Diputats, és més per 
ventura una subsidiaria Cambra comú, que una Cam- -
bra Alta. Les circumstancies varen decidir que aquesta 
Cambra no fas el que, en principi, d'acord amb la llei 
inicial de programació política, de reforma política 
que se regia de 1'an)' 77, havia tengut inicialment pos
sibilitats. En Felix Pons, que Ilavors ja era Diputat, 
ho recordara perfectament que hi havia un projecte 
de !lei, un projecte de constitució en el Gener de l'any 
78; l'artiele 60 vull recordar, ho tenc aquí, i ho vull 
llegir, perque en definitiva era una filosofia especial 
d'aIlo que havia d'esser aquesta Cambra Alta lIavors, 
aleshores, i aquest artiele 60 donava unes possibilitats 
d'acord amb la lIei de reforma política que, per ven
tura, hagués estat 'lo' millor per aquesta Cambra; deia 
l'artiele 60 de l' 'anteprojecte', de I'avantprojecte de 
Gener del 78 el següent: «El Senado se compone de 
los representantes de los distintos territorios autó
nomos que integran España. Los Senadores serán 
elegidos por las asambleas legislativas de los territo
rios autónomos entre sus miembros, por un período 
igual al de su propia legislatura, con arreglo a un sis
tema de representación de las diversas áreas del te
rritorio. Cada territorio autónomo designará diez se
nadores y otro más por cada 500.000 habitantes o 
fracción superior a 250.000 habitantes». Aquest criteri 
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que per a 'jo', era un criteri sa, per 'demós' d'aquestes 
polítiques de llavors que, repetesc, En Pons ho recor
dara perfectament, aquella política de restorants de 
cinc forquetes, aquella política de 'consenso', aquella 
política de temor va degenerar en l'actual article 69, 
que si bé parla d'una manera directa que ens trobam 
en una Cambra de representació territorial, la reaJi
tat és que, en definitiva, 'en ves' de ser la Comunitat 
Autonoma de cada una de les regions o nacionalitats 
que integren 'Espanya, segons J'article segon de la Cons
títució, és cert que la Província passa a ser la circuns
cripció electoral més acusada; i ara, amb aquestes cir
cumst~mcies que tenim de la nostra Constitució, les 
Comunitats Autonomes tenen una situació minimitza
da, la província té mol tes més possibilitats de tenir re
presentants que les Comunitats Autonomes; així, per 
exemple, ens trobam que dins 1'I11a, que encara té una 
situació excepcional, d'acord amb aquest article 69 a 
que m'estic referint, tenim cinc Senadors per a les 
Illes i un Senador per a la Comunitat. A Catalunya hi 
ha vuit Senaelors per a 16 de les províncies, i en defi
nitiva, per tota Espanya, d'uns 250, 250 i 'pico' de Se
nadors que hi haura segons el número d'habitants, 208 
de les províncies i els aItres 42, 41, 43, segons e1s mi
lions d'habitants que hi hagi, correspondran a les Co
munitats Autonomes. Amb aquestes circumstancies i 
amb aquestes possibilitats és difícil qUé les ComuniLaLs 
facin sentir la seva veu. Pero tot i aixo, en definitiva, 
jo som conscient que hem de fer sentir la nostra veu, 
hem de considerar aquest 'tipo' de Cambra Alta, ha de 
ser, per ventura, la palestra més important per afer 
sentir la nostra veu arreu d'Espanya, ha de ser la pa
lestra, el púlpit més important perque les nos tres in
quietuels, les nos tres dificultats i 'inclús' les nostres 
exigencies siguin ateses, al 'menos' siguin sentieles ar
reu d''Espanya i es pugui fer una política pro-Comuni
tat d'una manera elefinitiva; amb aquest sentit jo faré 
allo impossíble i me trobareu sempre, ajudau-me vo
saltres i jo faré all0 impossible perque les vos tres in
quietuds siguin transmeses a aquesta Cambra Alta, 
ajudau-me, coHaborau amb 'jo' tots, no importa de 
quin partit sigueu perque jo, en definitiva, seré un 
compan)' de tots i vull que aquesta meva veu a través 
ele vostra veu se senti d'una manera definitiva dins 
Espanya sencera; en aquest sentit jo voldria fer la 
meva tasca durant aquests quatre anys que he ele ser 
Senador, en representació vostra i en representació de 
la Comunitat, i no voldria més, per acabar, perque 
som conscient que és molt tard i ens n'hem d'anar a 
sopar o ens n'hem d'anar a donnir, som conscient d'ai
xo i, per tant jo no volía més que finalitzar el meu 
parlament cOln va finalitzar, torll a parlar el'un 'slogan', 
aquesta vegaela també d'un nord-ameridl, d'En Whas
hington, que quan estava a punt de retirar-se perque 
se sentía ja vell, va dir d'una manera clara i grafica: 
«estíc content d'anar-me'n i me'n vaig tranquil i con
tent perquc deix un país moIt millor, el meu país, que 
quan vaig néixer i ho vaig trobar quan vaig néixeT»; 
aixo voldria jo poder dir quan acabi la meva labor com 
a Senador d'aquesta Comunitat Autónoma: Gracies a 

tots nosaltres és un país molt millor que avui, quan 
l'agafam. Res més i moltes de gracies. 

APLAUDIMENTS. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula Don Felix Pons. 

FELIX PONS: 
Sr. President, deman la paraula per una dolorosís

sima qüestió d'ordre. El nostre Reglament diu que s'ha 
d'invocar un artide del Reglament per una qüestió 
d'ordre; jo invoc el Reglament sencer, tots els artic1es 
del Reglament; i aquesta intervenció és dolorosa per
que res obligava que en aquest moment s'hagués de 
produir una intervenció com la meva, res. Nosaltres 
ens volcm sumar cordialíssimament a la satisfacció d'a
questa Cambra d'haver elegit el seu Senador, pero la 
minuciositat ele la Presidencia, tan tes vegades posada 
ele manifest a l'hora de consultar c1s procediments i 
les inlervencions, podria haver tengut una extensió més 
que justificada i informar-nos d'aquest acte final, que 
nosaltres haguéssim avalat amb molt de gust; i si el 
Sr. Lafuente té tot el dret del món, que nosaltres li 
concedim i Ji reconeixem, a tenir la interven ció que 
ha tengut, també hem de reconeixer que, si aquest ac
te. havia de ienir una significació política a la qual 

. se -volgués explicar la trascendencia d'elegir un Sena
dor a la Comunitat Autonoma, a 'lo' millor altres grups 
ens haguéssim volgut sumar i s'hagués pogut tenir un 
torn d'intervencions cordial i constructiu, sense la sor
presa que la presitlencia en aquesta ocasió ha deparat 
a tots els grups parlamentaris; insistesc amb el carac
ter dolorós d'haver eI'acabar d'aquesta manera una ses
sió que hagués pogut esser ele satisfacció, insistesc, 
que al marge d'haver 'contendit' deportivament, par
lamentariamcnt, per veure els nos tres candidats invcs
tits de Senadors, ens fa compartir la satisfacció de 
tenir un Senador de la Comunitat Autonoma, designat 
per aquest Parlament, a Madrid; i repetesc que el Grup 
Socialista se suma cordialíssimament a donar l'enho
rabona al Sr. Lafuente; perque eH res té 'que' veure 
amb aquest trist episodio 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pons, prenim nota del que ha dit i, de 

totes maneres, vista l'hora que és, ens aturarem aquí, 
i dcma matí a les Q.eu del matí, continuarem la nos
tra tasca. Gracies, si·s. Diputats. 

3.-a) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Recomen<;:a la sessió. Passarem al punt tercer de 
l'ordre del dia per examinar, debatre i votar les tres 
proposicions no de Hei, presentades pel Grup Parla
mentari Socialista les tres. La primera d'elles és 'da
munt' la eleterminació del període de sessions. No 
'haguent'-se presentada cap esmena, sis hores abans, 
en conseqüencia, el Grup Parlamentari Socialista de
fensara durant deu minuts la seva proposició no de 

-
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Uei; i els altres Grups podran intervenir successiva
ment també usant un temps de deu minuts; el Govern, 
si vos plau, podra intervenir quan vulgui. Per tant té 
la paraula el representant del Grup Parlamentari So
cialista per a defensar la seva proposició no de llei, 
D. Felix Pon s Irazazábal. 

FELIX PONS; 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, crec que, avui 

podré retornar a la presidencia alguns deis minuts que 
altres vegades, tan amablement, m'hagut de cedir del 
temps d'aquesta Cambra, perque la qüestió suscitada 
per la nostra proposició no de llei és molt senzilla. 
Com és ben sabut l'article 24 del nostre Estatut deter
mina que aquest Parlament es reunira durant quatre 
mesos en l'any en dos períodes de sessions compresos 
entre setembre i desembre, primer, i entre el febrer 
i juny, el segon. 1 el Reglament Provisional d'aquest 
Parlament, l'article 60, reprodueix practicament de for
ma li leral aquesta norma, pero no determina ni conté 
cap criteri per a determinar com es fixara dins aquests 
marges l'inici i la finalització deis períodes de sessions. 
É s un problema estrictament de determinar, perque 
el Reglament no ho fa ni l'Estatut tampoc, qui tenelra 
competencia per a eleterminar un aspecte tan impor
tant, tan delicat, a vegades pot ser 'inclús' complicat, 
com és el ele la dura ció , comenr;ament i final del 
períocle de sessions, tenint en compte que són de molt 
curta durada i que les hem de determinar dins uns 
períodes que permeten una gran flexibilitat. La pro
posta del Grup Socialista és que la determinació deis 
períodes ele sessions dins el límit assenyalat a l'article 
34.4 de I'Estatut d'Autonomia, vol dría dir que aquí hi 
ha una errada perque és 24.4, correspon a la Mesa elel 
Parlament d'acord amb la Junta de Partav~us; ente
nem que aquest és l'autentic organ de Govern coHegiat 
mixte d'aquesta Cambra, i que les decisions d'interes 
polític com ho és, sense dubte, aquesta, correspon 
prenir-Ies a qui, de fet, fins ara ho ha fet, el precedent 
és també aquest i creim que fins que arribem a la 
redacció definitiva del nostre Reglament hi ha d'haver 
un acorel, una eleterminació que ompli un buit regla
mentari perque en els successius períoeles ele sessions 
que haurem el'aborelar, fins que estigui aprovat el 
Reglament elefinitiu, sapiguem molt clarament a qui 
correspon determinar aqucst aspecte. Res més i moltes 
gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pons Grup Esquerra Nacionalista. 

SEBASTIA SERRA: 
Sí, Sr. President, Esquerra Nacionalista, de fet, ha 

manifes tat ja el seu acorel amb aquest tema i, per 
tant, pensam que s'ha de racionalitzar al maxim i que 
en aquest períoele de sessions ja hi hagut un parell de 
probl~mes, en tant en quant quan s'havia ele comen<;ar, 
e~c.; l. havíem soHicitat, cosa que encara Esquerra Na
CIOnalista no ha obtingut resposta de la Mesa el'aquest 
Parlamer,t, que se fes, se comen;;:assin abans les ses
sions, per tant creim que s'ha de caminar a aquest 

objectiu de coordinació i, per tant, creim que la pro
posició no de llei del Grup Socialista és correcta. 

PRESIDENT PARLAMENT; 
Gracies. Don Jeroni Albertí, del Grup Regionalista_ 

JERONI ALBERTf; 
Nosaltres estam totalment d'acord, tant amb l'ex

posició que ha fet el Portaveu del Grup Socialista, 
com amb el contingut ele la proposta, manifestar el 
nostre suport i el nostre vot afirmatiu a aquesta pro
posta no de llei. 

PRESIDENT PARLAMENT; 
Gracies. Grup Popular, Don Cosme Vida!' 

COSME VIDAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, ocupa m la tri

buna per raons practiques de 'micrófono', pero no per
que volguem esgotar els deu minuts que se'ns con ce
eleixen, perque també serem breus. Per a elir al Grup 
Socialista que nosaltres no ens oposam a les coses 
simplement per oposar-nos i, no obstant, que nosaltres 
entenem que l'article 30 del Reglament de la 'Cunara', 
del Reglament Provisional, ja en el primer punt, qua n 
diu que, correspon a la Mesa del Parlament entre 
-altres funcions adoptar quantes decisions i 'mides' 
requereixin l'organització elel treball, regim i govern 
intcriors ele la 'Camara', ja facultava a la Mesa per a 
establir l'inici i l'acabada elel període ele sessio~s. · A 
més abunelament, en el punt 6, es eliu quan progra
mar la lÍnia general d'actuació ele la 'Camara', fixar el 
calendari el'activitats del PIe i ele les Comissions per 
caela període ele sessions, naturalment, aquí falta dir 
l'inici i quan acaba. No obstant, d'acord amb aixo i 
que diu que, tot eH, previa aueliencia de la Junta de 
Portaveus, 'quizá' hagués 'set' més correcte a aquesta 
proposició no de llei, alla on diu, a la determinació 
del període de sessions elins deIs límits, etc. ele l'Esta
tut el'Autonomia correspon a la Mesa del Parlament, 
el'acorel amb la Junta de Portaveus, 'quizás' hagués 
'se!' més correcte posar, escoltaela «oída la Junta de 
Portavoces». No obstant, som conscients també que si 
haguéssim volgut fer aquesta esmena s'hagués hagut 
ele presentar sis hores 'antes' i per escrit, i com que 
creim, vertaderament, que no és prau important, i a 
més estam el'acarel en que sigui d'acord amb la Junta 
de Portaveus, no tenim cap inconvenient en acceptar 
aquesta proposició no de llei del Grup Socialista. 
Moltcs gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Cosme Vida!. En conseqüencia passam 

a la votació. 

F!?LIX PONS; 
Si permet el Sr. President és per a fer una 'acla

ració' que pot ajudar a que el vot del Grup Popular 
sigui més convicte el'allo que sembla que sera, de la 
manifestació que ha fet . .. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Usi de la paraula. 



148 DIARI DE SBSSIONS / Núm. 7 / 25 i 26 d'octubre 1983 

FELIX PONS: 
Sí, són dos minuts. Com tothom sap, les previsions 

del nostre Reglament estan preses, la majoría d'elIes 
quasi literalment, del Reglament del Congrés de Dipu
tats; i les funcions de la Mesa en aquest aspecte estan 
pensades dins un context que és distint del nostre, 
perqué els períodes de sessions del Congrés de Dipu
tats estan predeterminats a la Constitució, i per tant, 
ningú pensava que entre les funcions de la Mesa hi 
hagués d'haver aquesta; regular la feina dins uns 
períodes de sessions ja prefixats, sí, calendaris sí, peró 
aquí estam davant una decisió que és distinta d'aques
tes de les normals de la Mesa. Per aixó entenem que 
no és traslIadable exactament a alló que diu el Regla
ment del Congrés. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies per l"ac1aració'. Vol tornar ac1arir con

ceptes? 

COSME VIDAL: 
Sí, senzillament dir al digne representant del Grup 

Socialista que quan hem dit aixo ja estavem perfecta
ment convenc,:uts i, per tant, «convictos y confesos» 
'apoiam' la seva proposició. 

3.-b) 
PR~SIDENT PARLAMENT: 

Moltes gracies. Per favor, passam a la votació. 
Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta proposició 
no de llei que aixequin el seu brac,:o S'aprova per una
nimitat. 

Passam a la proposició no de llei següent, també 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, sobre la 
publicació d'acords i ordres generals del Consell de 
Govern. El procediment sera el mateix i té la paraula, 
pel Grup Parlamentari Socialista, Don Félix Pons. 

FELIX PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, aquesta pro

posició no de llei respon a una serie de preocupacions 
generals, pero que s'han vist incrementades per una 
situació concreta que ha fet que s'incrementassin 
aquestes preocupacions. Creim que és un principi 
general que tots compartirem que la publicitat deIs 
acords i disposicions administratives és necessaria i 
és saludable des del punt de vista jurídic i des del 
punt de vista político En aquests moments l'actuació 
de }'Executiu de l'Administració Autónoma se mou en
cara dins un context una mica boirós, una mica nebu
lós, perqué si bé li resulta aplicable, en virtut de la 
remisió específica de les Disposicions Transitóries, la 
Llei de Regim Jurídic de l'Administració de l'Estat i 
la Llei de Procediment Administratiu, no esta tampoc 
absolutament clar, donades les diferencies lógiques que 
hi ha entre una administració i l'altra, quina és en 
aquests moments l'obligació d'aquesta Administració 
de cara a publicar els seus acords. No només les Dis
posicions Generals, no només els Decrets o les ordres, 
sinó totes les Disposicions, totes les decisions d'aquest 
Executiu. He dit que estam preocupats per uns fets 

concrets i crec que hi ha una circumstancia que pot 
donar una mica de lIum de la nostra preocupació. 
Aquesta proposició no de llei esta datada dia 27 de 
Juliol d'enguany; dia 27 de Juliol d'enguany la preocu
pació del Grup Socialista havia arribat al punt maxim 
quan sabíem que hi havia acords datats a dia 15 de 
Juny, que s'havien acordat i pres dia 15 de Juny, i que 
dia 27 de Juliol no havien estat encara publicats; la 
qual cosa provocava un desconeixement deIs contin
guts d'aquests acords i dificultava, per una banda, la 
defensa de drets legítims de persones interessades, i 
per altra banda, en alIó que era més important des 
del nostre punt de vista, l'exercici del nostre deure, de 
la nostra obligació de control polític i d'oportunitat 
d'aquests acords. Efectivament, el Butlletí de la Comu
ni at Autónoma núm. 1 és de data 26 de Juliol i que 
com lamentablement ens ha demostrat posteriorment 
la c!ifusió del núm. 2, no va esser difós dia 26 mateix, 
sinó en posterioritat, la qual cosa va donar Iloc a que 
la nostra preocupació de dia 27 fos perfectament justi
ficada. Dia 16 ele Setembre se publica el Butlletí núm. 2 
amb acords que estan datats dia 7 de Juliol i día 21 
de Julio!. 1 aixo no és el més preocupant, és que el 
Butlletí Oficial que du la data de dia 16 de Setembre, 
realment va esser publicat, és a dir, va arribar a les 
oficines públiques, més enIla de dia 30 de Setembre. 
Circums~ancia aquesta gravíssima des de tot punt de 
vista i que jo voldria que el Govern en 'prenís' bona 
nota. No pot esser que 'plac;:os' que comencen a córrer 
dia 16 de Setembre, realment siguin 'acun;ats' en 15 
o 16 dies per als interessats quan aquest ButIletí no 
ho poden coneixer 'antes' de dia 30 de Setembre o 
'antes' de dia 1 o 2 d'Octubre, que és quan crec que 
realment va esser conegut. Jo comprenc que és costós 
publicar un Butlletí cada ' dos o tres die s de cada 
setmana, peró si hi ha un cost que ha d'esser assumit 
per damunt d'altres molt més superflus és el d'incre
mentar el número d'edicions del Butlletí Oficial per 
tal que siguin publicades amb puntualitat i amb clare
dat les disposicions d'aquest Govern, que tenen, com 
dic, un doble caire; per una banda, vetllar per la segu
retat jurídica, pel principi de legalitat, que només pot 
esser controlat quan els acords se coneixen, i perque 
també, i aixo, insistesc, és el que ens interessa a 
nosaltres, se pugui exercir amb puntualitat; que a 
vegades un control exercit tardanament, un control 
exercit a destemps és un control ineficac;: o el que és 
pitjor, nosaltres no volem assumir aquest risc, és un 
control ridícul o grotesco Sabem que el Govern ha 
anunciat i, no sé si vaig entendre malament que el 
President deia ahir, fins i tot, que havia enviat i entrat 
en aquest Parlament la L1ei del Govern de la Comu
nitat Autonoma, de Regim Jurídic de la Comunítat 
Autónoma, pero aixo no satisfa la necessitat immedía
ta de tenir ja un acord que obligui el Govern, no per 
ganes d'obligar-lo, sinó perque crec que tots conven
drem que se tracta d'una norma d'actuació saludable 
per a tothom, pel mate ix Govern; al Govern també li 
interessa publicar els seus acords rapidament, quan 
no sigui més que per evitar sorpreses com aquella de 
N'Alcalá Zamora, que va descobrir un bon día que 
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s'havien publicat decrets amb la seva firma que eH no 
havia firmat mai, que no només no els havia firmats, 
sinó que havia dit que no se firmas sin i que no se 
publicassin, que les recoman si volen passar un 'rato' 
divertit que llegesquin aquestes memories de N'Alcalá 
Zamora; també per evitar aquest 'tipo' de sorpreses, 
Ji convé al Govern tenir una publicació reiterada, rapi
da deIs acords per evitar les seves sorpreses. I nos al
tres per descobrir les sorpreses que l'aetuació del 
Govem ens pugui deparar i poder exercir el nostre 
dret i la nostra obligaeió de controlar-les. Per aixo 
creim que, sabem que se pot fer una objecció en el 
sentit que el contingut d'aquesta proposició no de llei 
tendria millor expressió a través d'una proposició de 
llei. Creim que efectivament, i jo ho cree personalment 
aixÍ, efectivament, aquest és un contingut que s'ha de 
refor¡;:ar amb una protecció de nivell legal, pero que 
res impedeix que avui aquesta Cambra expressi el seu 
acord donant-li un niveIl normatiu distint a aqueIl que 
li dóna el tenir categoria de llei i que per conseqüencia 
a ningú perjudica i a tothom beneficia, a la vida jurí
dica, a la vida política, a la vida parlamentaria i a la 
vida administrativa, que aquesta proposició no de llei 
sigui acceptada. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. .Pons. El Grup Esquerra Nacionalista, 

Don Sebastia Serra Busquets. 

SEBASTIA SERRA: 
Manifestam el nostre acord en lÍnies basiques, si 

bé creim que les darreres paraules del portaveu del 
Grup Socialista eren completament necessaries, potser 
hagués hagut d'esser un Projecte de Llei i potser 
s'hagués hagut d'anar més enIla d'una proposició no 
de Ilei; i també voldríem instar el Govern, al mateix 
temps que esperam que aquesta 'Camara' aprovara 
aquesta proposició no de Ilei, a la divulgació impor
tant i qualitativa del Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autonoma, ja que ereim que la seva divulgació és mí
nima per aIlo que hauria d'esser. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Don J eroni Albertí pel Grup Regionalista de les 

Illes. 

JERONI ALBERT!: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, jo crec que 

estam en· una situació diríem de transició cap a la llei 
que pareix que com a projecte ha presentat el Govem, 
on se contempla dins l'estructura del Govern que hem 
d'aprovar el Parlament, Se contemplen aque · te coses. 
No obstant, la nostra experiencia, ja que J experienc ia 
deIs ciutadans d'alla que ha estat succelnt fin aVlli 
ens du a la necessitat de publicació deIs Butlletins 
de manera més atracada al moment en que se pro
dueixen les decisions; per exemple, nosaltres a nivell 
de, i par! ara amb experiencia del Consell Insular de 
Mallorca, a nivell del Decret o de l'acord del Consell 
de Govern que creava el cens de les institucions que 
havien de tenir un 'pla~' fins dia 15 d'Octubre va esser 

publicat a aquest Butlleti Oficial que deia Don Felix 
Pons q ue es va prendre día 16 de Setembre, es va 
publicar dia 1, i s 'ba hagut de prorrogar perque la 
gent que bavia el'anar a dur les dad es necessaries per 
poder dur endavant 1 que aquest acord llavia pres, li 
llavia pa sat el 'pJa~' 1 no s'bavia publicat en e l But
lletí Oficial, 'bueno', s'llavia publicat, pero realment 
J'edició era massa tardana. Per aixo el nostre Grup 
dins aqu sta situació, 'tenguent' per un costat la n -
cessitat peremptoria ele garanties de l'administrat, que 
les dóna la publicació deIs acords, perque, com deim, 
no podem comen<;ar a córrer els 'pla<;os' el'un acord 
que es pren un dia, que du una 'fetxa' en el Butlletí 
i que es publica 15 dies després, deixant 15 dies de 
'pla~' que, a 'lo' millor, li fan falta després per poder 
cumplir a110 seu i, per aItra part, tenint en compte 
que hi ba presentat, segons va dir el President de la 
Comunitat Aulonoma, el Projecte de Llei, aquest sí 
és un Projecte de Llei, on s'bi contempla la publicació 
deIs acords perque hi ha tot el funcionament del Go
vc rn, nosaltres creim que aquesta proposició es ta bé 
que s igui no d lle i, perque doni !loe després a la 
propos ició de llei que vendra, eOm deim, que es ta 
publicada aquí; el 'p l a~' pot esser curto Nosallres, e l 
nostre Grup pensa que d'aqlú que es publiq u i, que 
'aprovi la Jlei es taro d'acorcl que aquesla p1'Oposició 

no de lIe i vagi enclavant, perque també pensam que 
publicar el Bul1letí, un Butlletl etmanal. tampoc é 
tan costós i donaria garan ties, garanties, a I'adminis
trat i lanaria garaaties a l Govcm, per aLxo no altres 
donarem el vot afirmati u a aquesta proposició no de 
llei, 'tenguent' en compte q ue no alTiba més que guan 
la p1'opos ta de llei contempli el que avui r ealment, 
dissortadamcnt. no esta. Mol tes grades Sr . Presid nt. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gn\cies, Sr. Albertí. Pel Grup Parlamentari Popu

lar, Don Jaume Llompart. La intervenció és en nom 
del Govern. 

JAUME LLOMPART: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, en nom del 

Govern intervendré en aquest debat 'damunt' el Pro
jecte no de Llei o la proposició no de 11ei del Partit 
Socialista Obrer Espanyol. En principi, estam total
ment d'acord amb la petició de publicar tates les clis
posicions de caracter general damunt el Butlletí de la 
Comunitat Autonoma, de fet, així és, se publiquen 
decrets, acords, ordres, etc., crec que aquest punt, en 
aquest punt hi ha dues parts: primera la publicació i 
després augmentar la periodicitat o disminuir la perio
dicitat de publica ció del ButIletÍ Oficial de la Comuni
tat Autonoma. Amb aquest primer punt, crec que esta
rem d'acord que tot se va publicant damunt el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autonoma. Quant al segon 
punt, naturalment, diuen que el món no va esser fet 
tot en un dia, duim quatre mesos en el Govern, molts 
són els problemes, uns més i uns 'menos' urgents, i 
creim que s'han de resoldre tots, pero «sense passar 
s'arada davant es bou», com deím en mallorquí. Estam 
totalment d'acord, les publicacions surten en el Butlletí 
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Oficial de la Comunitat Autonoma, hem d'anar a re
soldre, per tant, el problema que se faci més sovint 
aquesta publicació, en aquest aspecte 'tenc que' dir 
que, actualment existeix un estudi, un estudi en pro
funditat per a les distintes publicacions que fan efecte 
tant a la Comunitat Autonoma com a la província, 
perque una de les coses que té la Comunitat Autono
ma és l'administració del Butlletí Oficial de la Provín
cia; en aquest aspecte puc 'adelantar' que hi ha un 
estudi en profunditat molt 'serio' economic, tecnic que 
donara solució a aquest problema, per tant és qüestió 
d'un poc de temps, tal vegada un mes, per saber 
quina solució pot tenir aixo, definitiva; no obstant, 
també procurarem que mentrestant el Butlletí Oficial 
de la Comunitat Autonoma surtí més sovint; en aquest 
aspecte, i sense anar desfent o enumerant les coses 
que ens ha dit Don Felix Pons, crec que es tic en con
dicions d'assegurar que la nostra minoria, el nostre 
Govern accepta aquesta proposició de llei. Moltes 
gracies. 

3.-c) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Vol replicar, Grup Popular? 'Entonces' no 'haguent'
hi més intervencions passam a la votació. Srs. que 
estiguin conformes amb aquesta proposició no de lJei 
que aixequin el brac;o S'aprova per unanimitat. 

Passam a la darrera proposició no de llei, sobre 
accés a les ajudes de l'antic 'Fondo' Nacional d'Assis
tencia Social, vulgarment conegut com a F.O.N.A.S.; té 
la paraula el Grup proponent, el Grup Parlamentari 
Socialista. Utilitza la paraula Don Joan March No
guera. 

MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, el motius pels 

qual varem presentar aquesta proposició no de llei era 
per posar de manifest quina era la nostra política en 
aquest cas concret, de com 'tenien que' esser les rela
cions entre el Govern Autonom i els Consells Insulars. 
A la 'fetxa' que nosaltres varem presentar aquesta 
proposició, dia 12 de Setembre, el Govern Autonom 
encara no havia pres cap 'tipo' de decisió 'damunt' 
aquest tema concreto Nosaltres creim que era una for
ma, 'bueno', de millorar les relacions entre el Govern 
Autonom i els Consells, que se fes tal com nosaltres 
proposam. Després el que ha passat, per la medmica 
parlamentaria i que és la 'fetxa' d'avui en dia, ja 
s 'han publicat, 'inc1ús' en el Butlle tí Oficial que han 
fet referencia altres diputats anteriorment, d'aquestes 
disposicions que nosaltres demanavem que fossin con
sultades als Consells Insulars. La tramitació d'aquestes 
Disposicions s'ha fet d'una forma, podem dir, irregular, 
hi ha hagut unes relacions, s'ha notat un principi 
de voluntat política per part del Govern Autonom de 
consultar als Consells Insulars, tan soIs s'ha donat 
aquest cas en el Consell Insular de Mallorca i que va 
tenir ocasió la Comissió d'Acció Social d'examinar 
aquestes ordres 'antes' que fossin publicades, se varen 
fer una serie d'esmenes a la proposició que presentava 
el Govern i aquestes esmenes no han estat del tot, de 

qualque forma, incorporades al Projecte que tenia el 
Govern. Bé, aixo és una, podem dir, és el que ha 
passat, en aquests moments, podem dir, aquesta pro
posició no de llei no té objecte, pero sí creim que ens 
reservam el dret que en altres anys si el Govern no ha 
assumit d'una forma cIara i expressa aquest compro
mís que 'antes' de tornar publicar les ordres per a l'any 
que ve, vagi consultant els Consells Insulars tornaríem 
presentar aquesta proposició no de llei; en aquests mo
ments retiram la nostra proposició no de llei. 

4.-a) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies, Sr. March. No 'haguent'-hi més interven
cions, i haver manifestat la voluntat de retirar la pro
posició de llei, passam al punt següent de l'ordre del 
dia . Punt quatre relatiu a les interpeHacions. El desen
volupament d'aquest debat se fara en base a l'ús de 
la paraula per interpeHar durant quinze minuts, con
testació per part del representant del Govern durant 
altres quinze minuts; replica de l'interpeHant per cinc 
minuts; contestació, contrareplica per cinc minuts i 
els Grups, ~lavors, que no hagin intervengut podran 
intervenir també durant cinc minuts. No hi ha vota
cions. Les mocions se presentaran dins les 24 hores 
següents al final del debato Per a defensar la primera 
interpeHació té la paraula Don Sebastia Serra Bus
quets, Diputat i Portaveu del Grup Parlamentari Es
querra Nacionalista PSM, 'damunt' ordenació del terri
torio 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President. Esquerra Nacionalista va 

quedar, en certa manera, esperan<;ada quan en el debat 
d'investidura del President Cañellas, d'alguna manera 
va dir, de manera clara, que veiem bubotes, que el 
Grup d'Esquerra veia bubotes respecte a interessos, 
respecte a tota una serie de problemes que, nosaltres 
i el Grup Socialista, deiem que existien; se va parlar 
de balearització, se va parlar del passat, se va parlar 
del present i del futur; i, ja dic, va acabar aquella 
sessió, evidentment, amb postures polítiques i amb un 
joc parlamentari de votació, candidats, etc., pero, de 
qualque manera, el que era evident per a nosaltres 
és que hi havia una voluntat per part del Govern que 
sortiria anomenat pel President Cañellas i que podría 
esser que els temors que teníem davant la política 
d'ordenació territorial no fossen tan dramatics com 
nosaltres preveiem. Pero han passat quatre mesos i, 
de fet, hem de demostrar la nostra preocupació més 
radical, no només ja en el terreny de la legalitat més 
estricta que Esquerra Nacionalista, a través deIs Con
sells Insulars i a través de totes les figures legals per
meses, ha anat fent les seves, diguem, aportacions, que 
permet la lleí respecte a planejament, respecte a nor
mes subsidiaries, etc., és a dir, hem esgotat practica
ment tot allo previsible dins els plantejaments legals, 
també hem participat de qualque manera en el Parla
ment, avui ho feim amb una interpeHació, que és 
correcte, també ho hem de dir, hem anat al carrer a 
demostrar la nostra presencia a actes cívics, pero de 
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carrer, la nostra preocupació i la nostra crítica davant 
determinades polítiques d'ordenació territorial. Peró 
volem aclarir Esquerra Nacionalista el nostre esperit 
constructiu més radical, i no voldríem que aixo signi
ficas una interpeHació i ser la primera que va a aques
ta 'Camara' que aixó significas cap inquisició excessiva, 
sinó que senzillament volem dir que hi ha aspectes 
que creim que són molt preocupants, aspectes que són 
de crítica i que van una mica més enlla en qüestions 
de norrnes subsidiaries i espais naturals concrets més 
preservats o menys preservats, és a dir, la interpeHa
ció és global a l'actuació de la Conselleria d'Ordenació 
del Territori, que suposam que és una de les Conselle
ries amb una tasca més conflictiva. Pero anem per 
parts a aquesta interpeHació, amb aquest esperit cons
tructiu, pero amb un rigor parlamentari i arnés amb 
una consciencia molt tranquiHa de que utilitzam tata 
la legalitat vigent, que arriba fins a aquest Parlament, 
avui. Bé, en primer lloc, ens ha preocupat l'absencia 
d'un programa de la Conselleria d'Ordenació del Terri
tori; hem soHicitat per escrit una pregunta demanant 
que per escrit se'ns passi aquest programa; potser 
que aquest programa s'hagi de presentar aviat, és pro
bable, de fet a la memoria deIs pressuposts de la 
Conselleria d'Ordenació del Territori hi ha unes pagi
nes, poques, dues pagines on parla d'un cert programa 
o línies d'actuació que C'onsideram molt pOe' jr¡clefin i -

des, és a dir, molt indefinides, perdó; un programa 
pIe d'indefinició i, a la vegada, suposam que per ven
tura anira per aquí, pero de fet, programa d'actuació 
no en coneixem cap i el que sí hem vist és unes inde
finicions i una permisibilitat encoberta dins aquesta 
qüestió ele falta de programa. En segon llac, volem 
anar acJarint una serie d'aspectes d'allo que s'ha fet, 
perll també d'algunes coses que no s'han fetes i que 
nosaltres pensam que, per ventura, hauríem d'apuntar 
a que s'anassin realitzant; i anirem per parts, anem a 
allo que s'ha feto El que s'ha fet ha estat que, a la 
suspensió per sis mesos deIs plans d'ordenació par
cials i generals ha seguit I'aprovació de les normes 
subsidiaries de planejament que, per a nosaltres, tenen 
un parell de defectes clars; s'han fetes de pressa, les 
dades tecniques i científiques són molt discutibles, 
pensam que en falten; les limitacions deIs espais són 
esquifides, ridícules, per exemple, es Barranc d'Algen
dar a Menorca no queda protegit; les zones de devora 
Arta tampoc; només se protegeixen les de més de 50 % 
de pendent; només se protegeix la zona inundada de 
S'Albufereta i se permet la urbanització de la barra 
litoral de S'Albufera; s'elimina el terme «element pai
sagístic singular» que existía abans i queda substitui"t 
per element singular, que, que no és el mateix, ja que 
el primer no permetia la construcció i aquest segon 
permet la instal-lació de serveis i equipaments, per 
exemple, bars i etc., cada cinquanta metres a la zona 
urbanitzable d'Es Trenc, és un exemple. La justificació 
que se presenta pensam que és pobra, els cri!eris 
científics són mínims i, de fet, pensam que és pura
ment nominal moltes vegades la justificació que s'esta 
fent, i per tant, quan les coses són purament nominal s 
pensam que se cau, humilment ho deim, en Wl terreny 

una mica demagógico El cas d'Es Trenc és el cas més 
espectacular de tots. NosaItres pensam que, de qual
que manera, ana m per un camí que de cada vegada 
és molt més difícil, molt més difícil, i de qualque 
manera pensam que el Pla General d'Ordenació de 
Campos, bono; pot encara, de qualque manera, aturar 
fins i tot, coses que són mínimament protegides en 
aquest terreny. Que cal fer? Bono, nosaltres sempre 
hem dit el mateix en materia d'ordenació del territori: 
cal sortir de qüestions de poca concreció, cal acabar, 
de qualque manera, amb una indefinició i cal modificar 
el Pla General Provincial. De qualque manera, pensam 
que a la memoria de la Conselleria se parla una mica 
en aquest sentit, pero de qualque manera també pen
sam que s'ha donat molt poques passes i que de fet 
les pass es que s'han donades, el que s'ha fet, de qual
que manera, en aquest primer apartat que hem comen
tal són aspectes que ja l'hem manifestat amb aHega
cions, ja l'hem manifestat a Consells Insulars, ja l'hem 
manifestat a opinió pública, pero també ho havíem de 
dur a aquest Parlament, que hi ha molts de proble
mes respecte a aquests espais naturals, teoricament 
protegits, i a aquests altres, com Es Trenc, també la 
qüestió ja és dramatica o la qüestió de l'A!gendar. 
Pero també volem anar un poc més enlla, uns quants 
problemes que durant la campan'ya electoral no 11i va 
haver cap problema, per part de cap grup polític 
representant en aquesta 'C~mar-a', a dir que existie,n 
aquests problemes i a dir que s'havia de treballar cap a 
una concreció; i anem per parts en aquest segon aspccte 
de la intervenció, és a dir qüestions que no s'han fetes, 
pero que són qüestions que pensam que també s'han de 
plantejar amb tata 'serietat'. En primer lloc, existeix un 
in\'cntari d'LC.O.N.A. d'Espais Naturals, aquest inven~a
ri, ha ha reconegut I.C.O.N.A., no només ara, sinó ja fa 
temps, que s'ha el'ampliar, que aquest inventari ja hi ha 
treballs de científics, d'I.C.O.N.A. mateix, per ampliar 
aquest inventari d'espais naturals; i aquests espais 
naturals no només fa falta tenir-los inventaríats, sinó 
que s'ha de divulgar i 'ademés' s'ha de protegir de 
manera etica<;; és un terna que pensam que ja podria 
estar el til a l'agulla posat i que ja hi hauria c\'haver 
una política pública en aquest sentit. El mateix quant 
al pla de costes, i amb aixo, l'exceHentíssim Sr. COl1-
seller n'és un exceUent especialista, ja que ha treballat 
professionalment i dins el sector privat en molta 
qüestió de costes, pero creim que, en aquests mo
ments, encara s'esta improvisant; els ports esportius 
quan se soHicita un permís, bono, se'n dóna un, é~ 
a dir, no sabem exactament quina política de costes, 
quin pla de costes existeix, quin és el criteri, si n'hi 
ha d'haver més, si no n'hi ha d'haver més, on, etc., 
és a dir, que hi ha una manca de política de ports 
esportius, una manca de política litoral clara, i creim 
que és urgent que aixó ja quedi plantejat; en aquest 
sentit no hem de recordar aquí la problematica de 
PortaIs, molt recent, o la problematica d'una Drago
nera, que encara queda una mica a l'aire. Un altre 
terna que a Mallorca ha tengut repercussions mol! 
importants i que en aquests moments, fins i tot el pla 
general de Ciutat parla el'aquest tema i veim que el 
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Govern Autonom no ha donat cap pauta, cap línía 
política, és la qüestió de la Llei d'extraccions. Nosal
tres ho deiem a la campanya electoral, que era evident 
que teníem un problema d'extraccions, i que pedreres, 
etc., havia d'esser una qUestió ja estudiada, ja limi
tada, ja aclarida una vegada per tates. De qualque 
manera creim p er tant que s'ha d'actuar en aquesta 
qüestió, igual que s'ha d'actuar coordinadament i des 
d'un punt de vista urbanístic en tota la qüestió de les 
conques hidrológiques. Evidentment sabem que la 
qüestió hidrológica va per un altre terreny que no és 
la Conselleria, pero sí que creim que cal una coordi
nació i acabar d'una vegada per totes amb la paradoxa 
que hi ha 1I0cs alla on s'urbanitza i no hi ha aigua, 
i on quan se cerca l'aigua se pot entrar en contradic
ció o contra interessos d'altres sectors economics, o 
d'altres nuclis de població. Pensam en definitiva que, 
en aquest terreny de conqucs hielrologiques, en aquest 
terreny ele torrents, zones humieles, aqüífers, etc., 
també ja a Mallorca la urgencia és absoluta; i que 
no se e1igui que se pot esperar molt en aquest terreny 
p erque la qüestió ele l'aigua e1olt;a a Mallorca és una 
urgencia que en aquests moments esta perfeclament 
detectaela i cal una actuació pensam que ele seguida. 
Per altra banda, també voldríem parlar elins aquest 
terreny una mica més, potser, de disciplina urbanística 
i, de qualquc m.ancrJ., cns plantejam que succciriJ. sí 
)'espai que s'ha arribat a una protecció teorica per 
tots els grups polítics, també el Grup que té el Go
vern, que és la qüestió de Sa Dragonera, en aguesls 
moments hi hagués un nou pla d'Andratx, l'Ajunta
ment d'Andratx que fes un 110U pla; si l'Ajuntament 
d'Andratx fes un nou pla hi hauria problemes per Sa 
Dragonera, que és un lloc que moltes vegades ja no 
en parlam gaire perque tothom suposa que esta pro
tegit, si bé encara els tribunals de justícia han ele dir 
la seva darrera paraula. Pero nosaltres creim que, en 
definitiva, els espais teoricament protegits que nosal
tres pensam moltes vegades que són molt pocs pro te
gits, que nosaltres pensam moltes vegades, i ho deim, 
que hi ha moltes mangarrufes, en paraula clara mallor
quina, o que també moItes vegades dcim el mateix, 
que són quatre cossiols espargits el que se protcgeix ; 
pero llevacles aquestes apreci8cions, sí que creim que 
és important, plans especia ls per a cada espai protegít 
i, de qualque manera, aixo ha d'anar 'incluit' en el Pla 
General o a les normes subsidiaries de cada municipi; 
i aixo és una cosa que ni tan soIs esta comen¡;ada, 
~questa tasca. I un tema que ja hem dit moltes vega
des, o modificació del Pla Provincial, o Pla Director 
Territorial, aixó és una qüestió que, en el Consell 
General Interinsular ja se va plantejar i que, ele qual
que manera, una vegada m és volem deixar resso aquí 
que cal caminar cap a sortir de la improvisació, a 
sorti1' contlnuament d'h::1Ver eI'anar a b ots, c1'hClver 
d'ana1' sempre a remolc d"aconteixen1ents' que s'estan 
donant a un terreny tan clau i tan important com 
l'ordenació territorial. Un altre tema que també creim 
que ja és hora plan tejar seriosament, i que creim que 
ja s'hi hauria treballat i que ja s'hauria aclarit d'una 
vegacla per totes, és el sol agrícola. Sol agrícola, és 

a dir, inventari de sol agrícola a protegir com a tal. 
per evitar totes aquestes urbanitzacions pirates, per 
evitar tota aquesta desplanificació que a molts de llocs 
de les nostres illes de qualque manera s'esta donant. 
1 ja, entrant una mica a la darrera recta, voldríem 
parlar d'un parell de qüestions més. Primera, auto
pistes i carreteres. Nosaltres aquests dies hem obser
vat com el Govern Autonom parla a favor de l'auto
pista fins a Inca; nosaltres creim que les autopistes 
eren d'W1a aItra epoca, eren ele l'epoca del desenrotllis
me; pensam que, fins i tot, l'Administració de l'Estat 
Espanyol esta una mica en contra de les autopistes 
en aquests moments . Pero 'ademés' d'aquesta qüestió 
de Palma-Inca, volem una vega da més dir una aItra 
cosa. Creim que encara hi ha dins mentalita ts pre
clares de l'ordenació territorial, molt properes al Go
vern, el projecte, famós fa molt de temps, i que se va 
atur8r, que era el projecte Palma-Llucmajor-Manacor
Arta-Alcúdia, i nosalires davant aquest tema tam bé 
volem manifestar un pic més la preocupació, ja que, 
pensam que no només el tema és Palma-Inca, sinó que 
el tema també passa per altres indrcts, i, autopistes, 
desenro~llisme, no pensam que sigui de l'epoca hislo
rica actual. Cartografia. És un element molt important 
que no volem deixar el'esmentar; hi ha exceHents cien
tífics, exceHents tecnics, pero la cartografia que la 
Consclleria ha fet de tota la seva tasca duita fins aTa, 
ha c\eixat molt que desitjar. Una cartografia que pen
sam, fins i tot, que té un qualificatiu que és de sus
pesa. En la cartografia feta hem hagut ele detectar 
molts d'espais, moltes ele qüestions que no se podien 
entendre a la cartografia. No sabem si era una qLiestió 
de fallada tecnica, o si era una qüestió, més bé d'in
tencionalitat per embullar una qüestió que ha de ser 
clara, que és la cartogra"fia; i per aixo, creim que basta 
anar-la a veure, la cartografia deIs espais, de com s'ha 
feta, per que vegem les seves mancances. Eelucació 
ambiental, és un tema que creiem que a nivell de tota 
Europa ja estava en marxa, programes urgents e1'ec\u
cació ambiental; aquí aquest programa d'ec\ucació 
ambiental no ha coment;at ni tan soIs; i el volem 
plantejar una vegada més. I s'ha dit, de qualque ma
nera, que hi ha contactes amb la Universitat, que hi 
ha contactes, me sembla, que és amb el departament 
de geografia; pero nosaltres p ensam que aquestes enti
tats, com departament de geografia, departament de 
pedagogia, Societat d'Historia Natural, G.O.B ., etc., no 
només són contactes esporadics, no només són con
tactes de fer quatre coses, sinó que caldria una comis
SlO, calelria una feina institucional amb entitats que 
han lluitat tant, i que, tecnicament també, tenen molt 
que aportar i políticament molt que opinar. De la 
Comissió Provincial el 'Urbanisme en parlam poc per
que sabem que hi ],a un altre Grup Parlamentari que 
ja ha plantejat el tema i senzillament volem dir que 
ens Sllmam c]arament a una qüestió que és arbitra
rietat de la Conselleria, en tant en quant membres 
que formen part de la Comissió Provincial d'Urba
nisme. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
Prec el Sr. Diputat vagi acabant la seva inter

venció. 

SEBASTIi\ SERRA 
Sí. Bé, i per acabar entram en un tema 'que' Es

querra Nacionalista no hi ha entrat fins ara, que són 
els nomenaments poJítics que ha fet el Govern. No hi 
ha entrat ni hi volia entrar Esquerra Nacionalista 
en cap nomenament polític, ja que entenem que un 
nomenament polític sempre l'ha de fer l'Executiu, i 
l'Executiu té la responsabilitat del nomenament polí
tic que faci; i per altre part el que hem de fer nosal
tres és una oposició constructiva i clara, aplaudint o 
criticant, segons les circumsUmcies; pero és que hi 
ha un nomenament polític, Srs. del Govern, el del 
Sr. Agustí Bru, que realment ha sobrepassat els límits. 
Pensam que s'hagués pogut nomenar un altre senyor, 
precisament que no estas citat en el llibre «Caciquis
mo y corrupciones municipales en las islas», 11ibre que 
no ha estat contestat ni s'ha duit als Jutjats, ni hi ha 
hagut cap causa per a dir, aquest senyor ha estat, en 
fi, criticat injustament; nosaltres pensam, en definitiva, 
que aquest nomenament també és un símptoma molt 
greu d'una política que pensam que és incorrecta. 
Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. Té la paraula el representant 

del Govern, Don Jeroni Saiz. Disposa, amb 'arreglo' al 
Reglament, d'un temps de quinze minuts. 

JERONI SAIZ: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, vaig a intentar, 

en el plac;: que tenc de quinze minuts, de contestar 
a la interpeHació del Sr. Serra. Pero jo voldria dir 
des del principi que m'ha costat una mica de feina, 
m'havia costat una mica de feina entendre que és que 
volia exactament i que és que volia debatre, i després 
de la seva intervenció actual estic més confús, encara. 
Efectivament, una interpel·]ació, d'acord amb a110 que 
més o 'menos' especifica el Reglament d'aquesta Cam
bra, ha de tractar 'damunt' línies general de la polí
tica del Govern o de la Conselleria, i realment, en el 
darrer 'párrafo' d'aquesta interpeHació, efectivament, 
diu que fa la interpeHació respecte a la política de la 
Conselleria d'Ordenació del Territori, se suposa que 
de la política general, encara que estigui basada, la 
interpeHació, fonamentada en unes denúncies concre
tes de preses de postures públiques del Conseller 
d'Ordenació del Territori, d'aprovacions de normes, 
d'incoherencies entre economia i ordenació territorial, 
etc., i ha citat una serie d'anuncis, diguem, per a dir 
quatre coses concretes i després demana una inter
peHació ele caracter generic, pero després, qua n ha 
arribat l'explicació que ens ha fet avui, resulta que 
ens ha estat demanant un programa de Govern. Jo 
crec que no és el moment ara de discutir el programa 
de Govern, entre altres coses perque ja hi ha una 
petició de 'comparecencia', me pareix que és del Grup 
Socialista, per explicar el programa de Govern. Hi ha 

una pregunta feta per Esquerra Nacionalista, la qual 
cosa jo me feia pensar que no se tractava de discutir 
avui el programa de Govern, sinó de discutir les po
lítiques generals d'actuació de la Conselleria, pero, 
'claro', esta parlant de si l'ús que pensam donar a 
l'inventari d'I.C.O.N.A. esta en el programa de Govern: 
Ho tendra en el seu moment el Sr. Serra. De la plani
ficació hidrológica, de l'actuació en aquesta materia, 
esta en el programa de Govern; plans especial s deIs 
espais protegits, ho hem dit moItes vegades, esta en 
el programa de Govern; inventari de sol agrícola, esta 
etc., etc. Altres coses se refereixen a actuacions molt 
concretes que jo no estic molt segur de si haurien 
d'esser objecte d'una interpeHaeió o altra figura, en 
tot cas el que cree que no estaven contengudes a la 
petició que voste havia fet en aquesta oportunitat; 
podríem tenir un debat de la forma que correspongui 
!damunt' !:,;actuació de les normes subsidiaries, 'da
munt' Es Trenc, etc., jo cree que no és el moment, 
ara, de comenr;ar a discutir si esta o no esta protegit 
el Barranc d'Algendar, o S'Albufereta, etc.; són raons 
que hem exposat a la nostra actuació, a les justifica
cions que hem donat, als recursos o a les aHegacions, 
i, de totes formes, si tenguéssim temps dins els quinze 
minuts que tenim concedits, poelríem passar afer 
qualque comentari; pero 'desde luego' no és el tema 
que se tractava. Igualment podria dir, si parlam del 
tema d'autopistes i carreteres, 'bueno', si el Sr. Serra 
vol que qualque dia ens dediquem a fer un debat 
'damunt' sectorial en materia d'autopistes i carrete res 
o en materia d"abasteixements' d'aigües en materies 
d'educació ambiental o de cartografia, se pot fer, o si 
vol preguntes concretes, nosaltres amb molt de gust 
li eontestarem; pero entenem que no és tema de polí
tica general d'actuació de la Conselleria. Ja el darrer 
de tot, me pareix que ha estat definitiu, treure aquí 
en aquests moments a un debat 'damunt' política 
d'ordenació del territori els 'nombraments' polítics 
del Govern, i és que esta fora de lloc d'una forma 
absoluta i total, i m'estim més no fer cap comentari 
en aquests moments a les paraules que ha fet el 
Sr. Serra, per ventura a una altra oportunitat sera el 
moment. No sé, jo, en principi, me limitaré a contes
tar a allo que jo crec que m'estava demanant a la 
interpeHació 'damunt' les línies generals d'actuació 
de la Conselleria en materia d'ordenació del territorio 
Jo per comen<;ar valdría fer unes consideracions 'da
munt' allo que s'enten per ordenació del territori, 
perque és un tema que s"emplea' amb molta frcqücn
cia, avui en dia, pero amb significats totalment dife
rents. Hí ha una concepció economica de l'ordenació 
del territori, concretament, esta va molt ben manten
guda i expressada pel President de l'Associació Espa
nyola d'Economía Regional, quan va fer a l'any 80 la 
presentació d'un seminari 'damunt' l'ordenació del 
terri~ori, administracions descentralitzades; i aquest 
senyor explicava com l'ordenació del territori se va 
comenc;ar a manejar a continuació de la crísi mundial 
economica de l'any 29, com una forma de corregir 
les emigracíons de les regions periferiques cap als 
centres de població que tenien unes majors possibi-
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litats, per aixo varen comenc;:ar a introduir unes me
sures correctores a fi de mantenir el nivell d'activitat 
a aquestes regions periferiques; el tema se va conti
nuar i a l'any 45, a l'hora de reconstruir les economies 
arrulnades, se va continuar amb aquestes interven
cions. Després, posteriorment, va crear els inconve
nients que han tengut les grans ciutats, que han 
eres cut massa, pero, en definitiva, aquesta era la con
cepció económica, més bé, és el que després s'han 
vengut denominant els plans de 'desenrotllo' regional, 
d'allo que tractaven era, d'una forma quasi quasi 
específica, aconseguir un 'desenrotllo' economic d'unes 
certes regions en relació amb altres. A l'altre ex1rem 
esta una concepció urbanística, possiblement sigui un 
deIs defectes més grossos de qui ens dedicam per 
ventura professionalment a l'ordenació del territori, a 
confondre amb un simple planejament cl'ambit bastant 
ample, un planejament que estigui limitat, una deli
mitació de zones, a una assignació d'usos i res més; 
per ventura, en aquest mateix sentit, 'inclús' la Llei 
\del Sol quan parla del Pla Director TerritoriCil de 
Coordinació, encara que tracta d'introduir una certa 
articulació política i economica a la politica urbanís
tica, pero no hi ha cap dubte que continua essent 
un planejament purament urbanístic; el professor En
terría quan fa l'explicació, unes explicacions, un estudi 
'damunl' els Plans d'Ordenació, diu que: «Aunque en 
la exposición de motivos dice claramente que "la 

misión fundamental, la de señalar las grandes direc
trices que han de orientar y coordinar la ordenación 
urbanística del territorio, dentro de las previsiones 
de los planes de desarrollo y con la adecuada atención 
a los problemas del medio amb'iente, ef,1ableciendo 
el marco físico en el que han de desarrollarse coordi
nadam·cnte, las previsiones, localizables espacialmente 
en la planificación económica y social», -i després a 
continuaCÍó- «el artículo de la ley del suelo y de 
Reglamento que definen su contenido enuncia clara
m ente la función del plan en el proceso de ordenación 
del territorio a través, exclusivamente, del planea
miento» . Bé, aixo és un deIs defectes que varen tenir 
el Pla Director Territorial de Coordinació, una figura 
que voste ha mencionat i que després farem un petit 
comentari, i que, 'inclús' va dur com a conseqüencies 
que s'haguessin de fer uns informes per part de la 
Direcció General d'Acció Territorial i Urbanisme, ja 
fa uns quants anys, l'any 78, en que posava en qua
rantena la utilitat d'aquests Plans Directors Territo
rials. En un 'intermig' entre aquestes dues concep
cions de l'ordenació del territori esta 'diguent' una 
que és l'extrem oposat a la primera, que és l'econo
mica, que és efectivament desenrotllista i que ha duit 
als inconvenients que 'antes' estavem menciommt, i 
que és ver. 'Esta' la concepció ecologista, a la qU<lI, el 
que pensa és que l'ordenació del territori se confon 
amb una estricta protecció del medi 'ambent', una 
conservació de la naturalesa, una gestió de recursos 
naturals. Bé, tampoc l'orde-nació del territori, tampoc 
és exclusivament, una protecció, és 'algo' més, molt 
més. Quina és la concepció moderna europea? Jo no 
valdría aquí fer cap definició perque no crec que 

sigui el moment de fer defmicions, pero el que sí esta 
cIar és que és un 'intermig' entre les concepci'ons 
anteriors, és una coordinació entre polítiques secto
rials que actuen damunt un determinat territori, polí
tiques de transports, polítiques d'urbanisme, polítiques 
de 'mig ambient', d'ubicació industrial, agrícoles, etc., a 
fi, d'adequar aquestes actuacions sectorial s a un cert 
objectiu d'ordenació; concretament la carta europea 
d'ordenació del territori, 'recientment' aprovada per la 
Conferencia Europea de Ministres d'Ordenació del Terri
tori, diu: «La ordenación del territorio es la expresión 
espacial de la política económica, social, cultural y eco
lógica de toda la sociedad. Es a la vez una disciplina 
científica, una técnica administrativa y una política con
cebida con un enfoque interdisciplinario y global, cuyo 
objcti\'o, es un desarrollo equilibrado de las regiones y 
la organiz<lción física del espacio según un concepto 
reclor. El hombre y su bienestar así como su inter
acción por el medio ambiente constituyen el centro 
de toda preocupación de la ordenación del territorio, 
cuyo objetivo es el de ofrecerle un marco y una cali
dad de vida que aseguren el desarrollo de su perso
nalidad en un entorno organizado a escala humana». 
Bé, he de dir que, nosaltres, el nostre Govern, la 
meva Conselleria concretament, esta totalment eI'acord 
i assumeix aquesta definició d'ordenació del terri lori i 
damunt aquesta és la que nosaltres basam els principis 
generals d'actuació. Aquest principi general d'actuació 
jo podria dir que és basicament as sumir aquesta inte
gració europea, que crec que tots compartim, i per 
tant, assumir aques ts principis ele caracter in ~erna
cional contenguts a convenis subscrits per Espanya, 
aItres, simplement, els documents internacionals el'es
tudi, etc. Pero que, de qualque forma, pretenen acon
seguir una política d'ordenació del territori que sigui 
adequada al nostre ambit cultural i polític europeu. 
D'una forma especial nosaltres acceptam el Pla inter
governamental del Consell d'Europa en el qual, a un 
deIs sectors, en el sector d'ordenació elel territcri, 
concretament, té 'varios' sectors, «protección de la 
naturaleza», ordenació del territori, «políticas urba
nas», «patrimonio», etc.; en el sector d'ordenació del 
territori 'inclueix' una serie d'objectius que, 8mb 
caracter general, han d'assumir tates les nacions, que 
és tractar de fer analisi de les polítiques gcnerals 
nacionals, o veure que és el que s'ha fet, quines han 
estat les conseqüencies i COm se podria actuar en el 
futur, fer analisis de polítiques d'ordenació damunt 
territoris moJt específifics, que podrien ser zones ru
rals, de muntanya, urbanitzades, periferiques, zones 
costeres i litaraIs, com és la nostra, 'inclús' unes 
poss ibles cooperacions entre els distints Estats. Des
prés d'aquest document, per a nosaltres és molt 
important el document que ja he citat 'antes', que és 
la carta europea d'ordenació del territorio Aquesta 
carta entenem que s'adequa molt bé a la finalitat que 
cree que esta admesa totalment en el nostre ambit 
cultural com dei a 'antes', que les directrius d'estrate
gia territorial han d'estar, diguem, localitzades per 
cada un deis territoris autonoms, i que, de qualque 
forma, han de compatibilitzar, no tan soIs tates les 
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actuacions sectorials, com deiem 'antes', sinó, 'inclús', 
aquestes actuacions dels distints nivells de poder, el 
poder local, el poder autonomic i el poder central. 
Aquesta carta és interessant i en el seu preambul, i 
voldria citar textualment, diu: {<Se exige hoy en día 
una revisión de los principios que rigen la organiza
ción del espacio, con el fin de evitar que se haUen 
enteramente determinados en virtud de objetivos eco
nómicos a corto plazo, sin tener en cuenta de forma 
adecuada los aspectos sociales, culturales y los de 
medio ambiente». 'Bien', evidentment nosaltres assu
mim aquest preambul i, efectivament, quan nosaltres 
parlam de coordinar l'interes economic de Mallorca, 
i és un tema que s'ha discutit molt i esta en cer!a 
forma contengut a l'escrit del Sr. Serra, nosaltres assu
mim que no se tracta de cercar una economia a curt 
'plac;', sinó que se tracta de trobar una interacció a 
llarg 'plac;' que tengui en compte aspectes socials, 
culturals i de medi ambient. Una altra cosa sera que 
a uns temes concrets, a qualcuns que el Sr. Serra ha 
citat 'antes' per ventura la interpretació que nosaltres 
donam a aques ta actuació sigui a un cas difet·cnl o 
l'altre, pero jo cree que en el fons estam totalment 
d'acord que aquests han de ser els principis que han 
d e regir amb caracter general, que és el que estam 
parlant, la política d'actuació en ordenació del terri
torio Els objectius fonamentals que preven aquesta 
carta europea són quatre, basicament, que ~ón el 
'desenrotllo' socio-economic equilibrat de les distintes 
regions, la millora de la qualitat de vida, la gestió 
responsable dels recursos naturals í la protecció del 
'mig' ambient i la utilització racional del territori; 
crec que perfectament volem assumir aquests quatre 
principis basics europeus, i crec que, 'ademés', són 
d'obligació a les nostres i11es, 'ademés ' d'un 'párrafo' 
especial dedicat a les regions costeres i les illes que 
diu que han de menester, «una política específica paró 
estas regiones, que se les asegure un desarrollo equi
librado y una urbanización coordinada que tenga en 
cue!lta las condiciones ex igidas por la protección del 
medio ambiente, y las características regionales. Hay 
que tener presente el papel y las funciones particula
res que llevan a cabo estas regiones en la relación mar
tierra, así como el potencial de enlace que representa 
el transporte marítimo». Parlant del litoral hem de dir 
que hi ha un altre document europeu que també hem 
de tenir en compte i hem de considerar, és la carta 
europea del litoral que diu, com a objectiu basic, se 
tracta d'organitzar el litoral per permetre que se pu
guin conci liar les exigencies del 'desenrotllo' i els im
peratius de protecció d'aquests espais especialment in
teressants, com són e1s espais litora1s. Els objectius , 
n'hi ha qualcun que són de caracter supranacional 
europeu, a nosaltres no ens afecten en aquests mo
ments, pero sí que diu que se tracta de desenrotllar 
una economia litoral competitiva i selectiva. Protegir 
i desenrotllar les peculia r itats de cada zona litoral; or
ganitzar l'espai litoral, administrar aques t espai, pre
vcnir els riscs distints de conlaminació, de destrucció, 
de degradació , etc. i, controlar el turisme que se pu
gui assentar damunt aques ts espais. Aquesta carta, 

posteriorment, ha estat completada, d'una forma més 
moderna, simuWmia a la carta europea del territori, 
amb unes resolucions de la mateixa Conferencia Euro
pea de Ministres d'Ordenació del Territori, 'damunt' 
la política d'ordenació de les regions marítimes. Jo no 
voldria repetir els objectius, són básicament els ma
teixos que estaven a la carta litoral, encara que una 
miqueta més modernitzats, pero jo voldría, d'un deIs 
obj ectius, que és la protecció de les zones costeres, 
per aixo que estavem parlant que l'ordenació del terri
tori no és només correcció, aquí estava parlant de pla
nificació en profunditat, planificació integrada de sis
temes 'terrestres-marítimos', coordina ció d'activitats, 
urbanització controlada, ordenació marítima, etc.; quan 
parla de protecció de les zones costeres diu, entre al
tres coses: «Las medidas dirigidas a proteger las re
giones costeras europeas no deben limitarse al aspecto 
ecológico, deben también dirigirse a conservar las par
ticularidades socio·culturales de cada zona costera»; la 
qua l cosa ens dóna el tercer aspecte basic de l'ordena
ció. Hem parlat de l'económic, hem parlat de l'aspecle 
de protecció, i l'aspecte de conservació de característÍ
qucs socio-culturals; jo crec que a aixo és molt 
sensible el Sr. Serra, i li vull assegurar que nosaltres 
també ho som, i assumim perfectament aquest contin
gut: «Es indispensable armonizar las exigencias de la 
protección de las regiones costeras y las del desarrollo 
económico e industrial de estas regiones», d'aixo esta
vem parlant 'antes', se repeteix en el sentit de dir, que 
l'ordenació en aquest cas nostre del litoral, específica
ment, ha de comptabilitzar la protecció amb el 'desen
rotUo' normal que ha de menester tota orclenació del 
territori, ja que s'está tractant de millorar una quali
tat de vida, i la qualitat de vida no se pot millorar si 
no hi ha un 'transfondo' economic. En d arrer lloc di
ríem que, parlant de proLecció, crec que és basic fer 
una menció a l'estrategia mundial per a la conservació, 
en tant en quant va néixer de la necessitat de conser
var els recursos renovables a fi d'establir un 'desen
rotllo' equilibrat i sostengut. Aquesta estrategia mun
dial de la conservació s"emplea' molt com una arma 
en un sentit i un altre, i tothom diu que 'emplea' aques
ta estrategia. Nosaltres, si se'ns ha criticat a la memo
ria les normes subsidiaries de protecció, i ara me per
metra que faci un incís a un punt concret, 'pues' feiem 
menció a aquesta estrategia mundial de la conserva
ció, encara que clesprés s'hagi dit que només s'ha 'em
pleat ' demagogicament; jo, me permetra que pugui 
disentir d'aquesta qualificació. L'estrategia muri"clial 
clonava ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sr. Conseller vagi acabant 

JERONI SAIZ: 
Sí, un momento Donava tres finalitats 'fundamentals' 

que era manten ir els processos ecologics, preservar di
versitat genetica i permetre aprofitament sostengut d'es
pecies i ecosistemes. Tot aixo, no deia a cap moment que 
s'hagués cl'anuHar per complet el possible 'desenrotllo' 
sinó que deia que aquest havia de ser compatible amb el 
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manteniment d'aquest princlpls de conservació. 'Bien', 
jo, al final, tota aquesta conseqüencia diria que, assumi
da aquest principi generic d'actuació estan contenguts 
en el programa de Govern com a política general, des
prés venen les polítiques d'actuació concretes, que ja, 
repetesc, que el seu moment discutirem, crec que no és 
ara i 'menos' si me 'tenc que' atenir a l'advertencia 
del Sr. President. Únicament voldria acabar en dos mi
nuts per a fixar quina és l'actuació de la Conselleria 
en materia d'ordenació del territori, que és el tema ge
neric de la Conselleria. Per una banda té la fixació, 
fixar els criteris polítics d'ordenació del territori, i el 
'desenrotllo' d'aquests criteris polítics té dos aspectes 
diferenis. Nosaltres podem actuar directament en les 
materies sectorials que són de la nostra competencia 
com són l'urbanisme, el medi ambient i les obres 
públiques, i en les altres actuacions, en l'agricultura, 
l'cconomía, en la indústria, en el turisme, la nostra 
labor sera purament de coordinació; una coordinació 
que ja s'ha duit a terme durant la confecció deis pro
grames de Govern i que continuara durant tota l'ac
tuació. Ara bé, el que és básic, per a nosaltres poder 
fer efectiva aquesta política, és tenir un coneixement 
exacte de quina és la nostra situació. Aquest 'tipo' 
d'estudis economics, científics, socio-culturals, etc., que 
demana el Sr. Serra a la seva interpeHació. Bé, la 
Conselleria disposa en aquests moments de tot un 

. 'caudal' relativament apreciable de la feina que ja va 
fer el Consell General Interinsular, disposa de l'espai 
dTC.O.N.A., d'estudis de me di físic 'damunt' unes cer
tes zones litorals, etc. Pero el que hem de mes ter com 
a basic és l'estudi de reconeixement territorial que 
esta encarregat, i per diverses circumstancies 'desde 
luego' no imputables al nosire Govern, está aturat des 
de fa aproximadament un any, des de setembre de 
l'any passat. En aquests moments aquests die s hem 
tengut i tenim unes conversacions amb CEOTMA, l'or
ganisme ministerial que conjuntament amb el Consell 
General Interinsular va contractar aquest estudi, per 
tal de veure 'mem' quin profit li podríem treure a la 
feina que esta feta, si se pot acabar o de quina forma 
se li pot treure profit. Quin sera el profit? Jo crec que 
no sera un pla director territorial, en parlarem un al
tre dia si el Sr. Serra vol que parlem d'aquest tema, 
que cree que és un tema molt puntual... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

'. 
JERONI SAIZ: 

Un minut simplement. Nosaltres pensam que més 
bé podrem anar a la redacció d'alló que se diu, avui 
en dia, unes directrius territorials, que són una inter
pretació estructural del territori que ha fet l'estudi de 
reconeixement territorial, una definició ele prioritats 
i objectius que pensam que s'ha de discutir en aquest 
Parlament amb una fOrmula jurídica que no sé si sera 
en forma d'una Llei d'Ordenació Territorial, o simple
ment sera un altre 'tipo' de formula jurídica que per
metí que aquests objectius siguin discutits i coneguts 
per tota aquesta 'Camara', i després una definició 'gu-

bernamental' de política territorial que s'haura de te
nir en compte per totes les administracions d'acord 
amb aquests objectius generals. 1<ins que nosaltres 
disposem d'aquesta eina de treball que és, primer, l'es
tudi de reconeixement territorial i després les direc
trius regionals, normalment nosaltres només podem 
'emplear' tecniques de plantejament urbanístic que són 
les que tenim en aquests moments a la nostra dispo
sició i que pensam 'emplear', i així ho hem afirmat 
'varies' vegades i ens ratificam aquí davant aquesta 
'·Camara', amb una especial dedicació als temes de 
protecció urgent que no poden esperar aquesta defi
ni ció d'ordenació del territori, aquest document de di
rectrius regionals, i que, s'hauran de tractar a través 
de la modificació del pla provincial en aIlo que s'esta 
fent feina, i cree que esta a la memoria com a objectiu 
de ¡'any 83, 'ademés' d'una redacció de plans especials 
una vega da que sigui 'firme' la delimitació deIs espais 
naturals. Res més. 

174.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies. Per replicar té la paraula D. Sebastia 
Serra, durant un període de 5 minuts. 

175.-
SEBASTIA SERRA: 

Gracies, Sr. President. Bé, Esquerra Nacionalista 
ha dit abans i ho vol reiterar que aquesta interpeHa
ció esta presentada per veure unes línies generals d'ac
tuació d'una Conselleria que, de fet, hagués estat molt 
important i, amb aixo coincidim amb el Sr. ConseIler, 
en .ia tenir el programa o a través de Comissió parla
mentaria, oralment, o per escrit, com s'ha soHicitat de 
dues maneres diferents; no s'ha tengut, pero de qual
que manera pensam que la interpeHació tenia el ma
teix sentít perfectament. He estat satisfet d'escoltar 
totes unes Hnies generals tecnicament correctes, des 
d'un punt de vista de teoria d'ordenació del territori, 
pero mentrestant, continuam a les IIles Balears dins 
indefinicions, continuam sense protecció efica<;: de tota 
una serie d'espais naturals, i el que és, diguem, pitjor, 
que mentre a la memoria de la Conselleria en els pres
suposts parla de protecció global del nostre entorn, i 
parla aquí mateix que s'ha el'anar contra els 'deterio
ros', etc., el que sí és evident és que de cada vegada 
és molt més discutible aixo i de cada vega da els perills 
damunt espais concrets s'estan augmentant. Nosaltres, 
Sr. ConseIler, som proteccionistes, voste elin que tam
bé, que coincidim; estam molt satisfets de coincidir, 
pero ¡'eficacia 'damunt' el proteccionisme no la veim 
a cap costat. Nosaltres estam d'acord amb una plani
ficació en profunditat d'acord amb les teories euro
pees occidentals que voste ha exposat, hi estam, i que 
proteccionisme efica<;: i planificació en profunditat en 
absolut se contradiuen en materia d'ordenació territo
rial, ni amb altres materies com pugui esser l'econo
mica que creim que a les illes també va molt lligada; 
i per aixo, de qualque manera, sempre hem elemanat 
a les diverses Conselleries quins criteris economics te
niu respecte a temes d'ordenació territorial, cosa que 
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se va contestant a poc a poc, per part del Govem. Pero, 
Sr. Conseller, hi ha un tema que creim que potser 
diferesquem en profunditat, i és amb el tema de l'eu
rOIsme tal com aquÍ s'ha plantejat. Europe'istes de 
vocació, europe'istes d'acció política, indubtablement, 
pero el nostre medi ambient, la nostra ordenació terri
torial no se pot plantejar com si aquí esHtssim a un 
país europeu occidental que ja ha tengut mesures de 
protecció, que ja ha tegut una practica d'ordenació ter
ritorial democratica i progressista, fa bastants d'anys, 
sigui quin sigui el Govem que ha estat al davant, per
que nosaItres a les Illes Balears i a les Pitiüses, i aquí 
hem de parlar de models diferents, perque no és el 
mateix, cada illa, Mallorca, Eivissa tenen un model, 
Formentera en té un aItre i Menorca en té un altre; 
per tant, podem parlar de tres models diferents en 
aquest tema. Nosaltres creim, de totes maneres, que 
aquí calen mesures rapicles i urgents, i aixo és el 
que consideram que la Conselleria no ha adoptat 
en aquests quatre mesos. Estam d'acord que el treball 
ha de 'seguir', que vostes han de presentar el progra
ma en Comissió, per escrit, oralment, que hem de fer 
debats sectorials, que hem de ter debats puntuals, que 
hi ha coses que són molt concretes, pero també és 
cert que en quatre mesos, un tema tan calent com el 
d'ordenació territorial, en l'única cosa que sí que hi 
ha hagut actuacions puntuals concretes és precisament 
en aBo que més -desacord s'ha demostrat, tant dins 
aquesta 'Camara' com en els Consells Insulars, com en 
el carrer; i és per aixo que hem cregut que la inter
peHació, malgrat no hi hagués hagut debats sectorials 
previs, creiem que té sentit, i continuam pensant que 
té sentit. 1 no cregui aquest Conseller que nosaltres 
desqualificam d'entrada la seva actuació; no la desquali
ficam en absolut, sinó que només apuntam els aspec
tes que creim que són negatius i que creim que, de 
qualque manera, s'han de corregir. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Sena. Per a contrareplicar D. Jeroni 

Saiz, cinc minuts. 

JERONI SAIZ: 
Bé, només per a replicar molt rapidament al 

Sr. Serra jo voldria deixar un pareIl de punts clars. 
En primer lloc jo crec que no he dit, i si ho he dit ho 
retir perque no volien esser les meves paraules, dir 
que no tenia sentit la interpeHació; jo crec que una 
interpeHació 'damuni' la política del Govem sempre 
té sentit dins aquesta 'Camara'; jo havia dit que no 
entenia pcrfectament la delimitació, diguem, entre la 
política general o les actuacions concretes de la Con
selleria, que les trobava una miqueta confuses a la in
tervenció del Sr. Serra, pero la interpeHació com a tal 
té sentit, naturalment que té sentit, i sempre tendra 
sentit una interpeHació; el que passa que al ]Jrincipi 
ha fet una serie d'estimacions subjectives 'damunt' 
l'efecte o les conseqüencies de la nostra actuació; com 
que són estimacions subjectives, crec que no són per 
debatre en aquests moments. També voldría aclarir 
que jo no he dit que fos proteccionista, alerta, jo he 

dit, que l'ordenació del territori havia de contenir, en
tre altres coses, una protecció, amb aixo estava d'a
cord amb la carta europea d'ordenació del territori, 
pero que no només era protecció ecolügica, sinó que 
l'ordenació del territori tenia 'algo' més; encara que 
estic d'acord amb el Sr. Serra que en aquests moments 
aquí és molt urgent certes mesures de protecció i que, 
per ventura, s'hauran d"adelantar' a aquestes direc
tríus regionals que, pel procés, que 'ademés' esta en 
pla experimental en aquests moments, perque a Es
panya no esta molt ciar quin sera el camí que s'agafa
ra, si seran deIs Plans directors, d'aquestes directrius 
regionals, ara se comen~a, la primera Comunitat Auto
noma, ha comen\<at d'acord amb el CEOTMA, la pos
sibilitat de fer aquest estudi; possiblement haurem 
d'avan~ar mesures de protecció, i per aixo dic que no
saltres proposarem la revisió del pla provincial, la in
c!usió amb uns caUllegs d'espais naturals protegits, la 
redacció deIs plans especial s que legalment hi ha obli
gació, una vegada anotat en el cataleg aquests espais, 
hi ha obligació en el 'pla¡;' d'un any segons la Llei del 
Sol, de comenc;:ar aquesta redacció d'aquests plans es
pecials, etc. 'Bien', jo no voldria en aquests moments 
entrar a discutir si nosaltres hem de seguir la política 
europea o bé hauríem de seguir una altra política, per 
exclusió, jo entenc que hauria de ser una política ter
cermundista; nosaltres, 'desde luego', no estam d'acord 
en absolut, mesura rapida sí, pero dins una política 
europea. Jo, per ventura, aquí voldria fer un darrer 
comentari 'damunt' unes frases que tenia el Sr. Serra 
i que se m'ha 'olvidat' comentar 'antes' quan dema
nava, amb una certa ironia, per ventura, si són els 
elements neoliberals els quals pensam que tal vegada 
estan en crisi a Europa Occidental els que inspiren 
els principis de la Conselleria d'Ordenació del Ten'ito
ri. Bé, jo, 'ademés' que 'pertenesc' a un partit libe
ral, aixo és perfectament conegut, jo crec que és per
fectament assumible si no per tota la 'Camara', 'al 
menos' pel nostre Grup Popular que, evidentment, els 
nostres criteris estan molt més aprop deIs criteris eco
nomics neoliberals que estan fent sortir de la crisi els 
paIsos que els estan aplicant en aquests moments que 
no d'aItres criteris economics que, de moment, man
tenen el 'subdesenrotllo' en els palsos que els apliquen. 
Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Saiz. Per a fixar poslcIOns poden in

tervenir els altres Grups de menor a major. No hi ha 
intervencions. 'Entonces' ... Sr. Triay, pel Grup Socia
lista. Disposa d'un temps de cinc minuts. 

TRIAY LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. Presiden t. El Grup Socialista 

esperava, a la vista de la llarga intervenció del Con
seller, membre del Govern, 'pues' rebre qualque infor
mació més que les limitadíssimes relacionacles amb les 
nostres illes i relacionades per tant amb la nostra Co
munitat Autonoma, quasi bé, tres o quatre minuts han 
estat dedicats a aquest tema en un total de trenta; ja 
esperavem que avui el Conseller no tendria opor~uni-
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tat de desenrotllar tot el seu programa i ho compre
níem i esperavem que a la proxima 'comparecencia' 
davant la Comissió d'Obres Públiques, proximament, 
'pues', pogués detallar tota una serie de línies d'actua
ció, com eH les ha anomenades. Pero realment, el re
sultat ha estat molt més minvat d'allo esperat, no tro
bam gaire concreció en el tema de proiecció d'espais 
naturals, ni del litoral ni de la muntanya ni del sol 
de valor agrícola; les afirmacions que ha fet 'damunt' 
l'instrument d'ordenació territorial adequat a les nos
tres illes han estat, realment, d'una gran ambigüetat 
i falta de concreció; no hem sentit ni una paraula re
lacionada amb el problema de planejament municipal, 
amb els plans congelats, amb els problemes amb els 
equips redactors de plans generals i de normes sub
sidiaries i que se proposa el Govern de la Comunitat 
Autonoma per agilitzar i per resoldre aquest problema 
en exercici de les competencies que la Llei del Sol li 
dóna, ni cap paraula tampoc en absolut sobre que fer 
amb uns plans generals una vegada que es tiguin apro
vats, per realment assegurar la seva gestió i per im
pulsar-la des del Govern de la Comunitat Autonoma. 
La elisciplina urbanística és habitualment sempre una 
gran incognita i un tema mai tocat quan el Gnlp Po
pular o el Govern elel Grup. Popular parla d'ordenació 
del territori, sembla que aquí no hi ha en absolut en 
aquestes iHes cap problema d'indisciplina urbanística 
i que, per tant, no mere ix ni la més petita paraula quán 
des d'aquesta tribuna s'utilitzen els lrenta minuts per 
exposar, teoricament, les línies de la Conselleria el'Obres 
Publiques. Per 'lo elemés' els projectes i el calendari le
gislatiu, cap ni un; ja fa quatre mesos que tenim un 
Govern i encara no helTl sentit aquí dir amb exactitud 
quines lleis se creuen necessaries per utilitzar la com
petencia exclusiva, legislativa i de gestió en ternes d'or
denació elel territori i urbanisme i a quins moments 
se peusen dur a aquesta 'Camara'. El Grup Socialista, 
per tant, no vol fer definitives aquestes conclusions, 
pensa que el Conseller tenelra oportunitat a la Comis
sió d'explicar, sense tantes cites cultes, que pensa 
fer de l'orelenació del territori a aquestes illes, com 
pensa resoldre els problemes d'infraestructures, deIs 
quals tenim unes referencies a la premsa, sobre el seu 
'apoyo' a les autopistes, com pensa resolelre els proble
mes de sastres de població turística en els diferents 
plans, com pensa resoldre els problemes, d'una mane
ra efectiva, d'aigua i ele disiribució d'aquest recurs no 
renovable, i, per tant, que tendrem oportunitat de ie
nir elements suficients per a poder jutjar el camí que 
ha de prendre aquesta Conselleria; per ara és absolu
tament desconegut; per ara només tenim com a fet 
real. no diré posi tiu, la culminació de l'expedient ini
cial del Consell General Interinsular, sobre les normes 
subsidiaries, sobre les suspensions ele planejament 
d'espais naturals i que esta resolt en alguns casos con
crets, com el d'Algendar i el d'Es Trenc, d'una manera 
per a nosaltres realment negativa i que ha motivat que 
s'hagin presentat a aquesta Cambra, per aproxima 
discussió, dues proposicions no de !lei perque siguin 
reconsiderades aquestes decisions. Res més, mol tes 
grades. 

PRE SIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Triay. Per aclaració ... 

JERONI SAIZ: 
Perdoni, Sr. President, només un minut perque 

cree que, com a membre del Govem tenc dret a con
testar encara que sigui mínimament al Sr. Triay. Si 
no és així, renuncii a la meva petició. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Crec que ha de renunciar, perque el Reglament no 

preveu alXO; el Reglament 1i dóna, en aquest cas, al 
Govern dins les interpeHacions un temps determinat. 

JERONI SAIZ: 
Moltes gracies. 

4.-b) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Passam a la segona interpeHació que formula el 
Diputat Tirs Pons Pons, Diputat del Grup Parlamen
tari Socialista, sobre I"apertura' d'una oficina del Go
vern Autonom a Maó. Disposa, Sr. Tirs Pons, de quin
ze minuts. 

TIRS PONS: 
Sr. President, Sres. Diputacles, Srs. Diputats. Si en 

la discusió, com va comen<;ar la discusió del text que 
havia d'csser l'Estatut d'Autonomia, hi va haver en
frontaments entre les illes no solament entre grups 
polítics, sinó, a 'lo' millar per un sentiment un poc xo
vinista, entre les Illes Menors, o les anomenades Illes 
Menors, i Mallorca que, per la seva dimensió, no sola
ment geografica, sinó d'habitants i d'importancia, pro
vocada pcrque historicament la política que havia eluit 
la Diputació, en certa manera, havia estat molt cen
tralista, paternalista i havia oblidat 'sériament' les ne
cessitats que hi havia a Menorca i també a Eivissa i 
Formentera. Davant aquests plantejaments polítics es 
va produir una reacció deIs partits polítics, tots, no en 
deixarem cap de banda, i tothom es va apuntar, a<;o 
de les Illes Menors sonava bé, tenia una certa clientela 
i, COlll que s'anaven a perseguir vots, es venia bé el 
producte. Van comen<;ar a sortir certes opinions i van 
comen¡;ar a parlar de si paritat i subsidiarietat, jo su
pos subsidiarietat així com la va definir Bartomeu Co-
10m, en una tesi doctoral que va fer, tot el que poden 
fer les i!les petites no ho ha de fer l'illa major, etc., 
etc . A<;o va pioduir una redacció de l'Estatut d'Auto
nomia que, en certa manera, és ambigu i dóna a una 
legislació posterior, que precisament aquest Parlament 
tenim l'obligació de fer, de poder definir, en certa ma
nera, quines competencies o que és el que són els Con
sells Insulars, quines són les funcions que tencn els 
membres del Govern, definir competencies, arees d'ac
tuaeió, etc. Per a¡;o, a un moment donat, després 
d'unes eleccions i sabent que són illes diferentes, que 
estan separades igualment del continent, que no for
men una unitat, i no ens hem de pensar que les Ba
lears són una unitat, són una suma d'una serie d'i!les 
que tradicionalment per resoldre els seus problemes 
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han hagut de sortir i no han anat a l'illa més gran, 
han anat al continent directament; i cada una ha triat 
la part del continent que Ii agradava més o que satis
feia més les seves preocupacions o que podia solucio
nar una serie de problemes. 1 a~o és així i no és d'una 
altra manera. Ara bé, ac;o també produeix, amb el 
sistema electoral actual, que hi pugui haver unes ma· 
jories a la Comunitat Autonoma i unes majories di
ferents a cada una de les illes; i esta clar, el grup 
majoritari a la Comunitat Autonoma pot tenir certes 
temptacions, certes temptacions de voler dominar, en 
certa manera, o voler tenir una implantació superior 
a allo que li han donat els vots a un moment determi
nat a una illa determinada. Ac;o ve a compte perque 
el mes de Juliol a Menorca es produeixen unes decIa
racions, no unes decIaracions, sinó una nota de prem
sa, una nota de premsa que vos tes me permetran que 
en tregui un parell de paragrafs, farem una traducció, 
per tant si hi ha qualque castellanisme, vos tes me per
donaran, diu: «El sentit de l'oficina és tenir un lloc 
físic on el Vice-president del Govern Autonom i el Con
seller del mateix puguin desenvolupar la seva feina, la 
seva tasca, de membres del Govern, no 'hi ha que' obli
dar que tots els components del gabinet autonom te
nen el seu propi despatx on desenvolupen la seva feina 
propia de l'area que els pertoca. Per una altra banda 
servira per a delimitar, d'una manera efectiva, les fun
cions propies del Govern a Menorca». Davant aquestes 
decIaracions de 19 de Juliol d'enguany van ser allo que 
va provocar, en certa manera, el sentit d'aquesta inter
peHació. Aquesta interpeBació, com és natural, per de
claracions posteriors, a 'lo' millor podria semblar un 
poc atemporal, és a dir, que ha passat amb el temps; 
per que? Ha passat un poc amb el temps que després hi 
ha hagut certes matisacions per altres · membres del 
Govern, es produeixen unes declaracions, per exemple, 
dia 10 d'Agost a un diari de Mallorca, alla on ja no 
parlen d'aquesta oficina del Govern de la Comunitat 
Autonoma, sinó que només parlen d'un lloc físic; pos
teriorment, en una interven ció del Portaveu del Grup 
Popular que dóna suport a l'actual Govern de la Co
munitat Autonoma, ens dil1en que no és la intenció del 
Govern i que ells no li 'respaldarien' mai fer oficines 
del propi Govern, ni a Eivissa-Formentera, ni a Menor
ca, molt bé, me sembla molt bé que no sigui la inten
ció del Grup Popular posar en funcionament oficines 
itinerants del Govern Autonom. Per tant, en certa ma
nera, el de l'oficina no sabem qui té raó, no sabem si 
té raó la primera nota de premsa apareguda en el dia
ri, les eleclaracions elel President del Govern dia 10 
d'Agost o la fixació de postura del Portaveu del Grup 
Popular qua n es va debatre la totali:at del Pressupost 
de la Comunitat Autonoma. 'Pues' hi ha hagut actua
cions posteriors, hi ha hagut actuacions posteriors, que, 
en certa manera, fan que aquesta interpeHació encara es
tigui vigent, i l'interrogant, el gran interrogant, de vucre 
que són els Consells Insulars, o quina és la idea que té 
el Govern de la Comunitat Autonoma, de que han de ser 
cls Consells Insulars sigui vigcnt, tengui molta importan
cia. Quines són aquestes actuacions? Les direm per da
munt. La discussió d'ahir 'damunt' els pressuposts, arti-

cle 28, aquesta manera de detreure, 'menos' mal que 
després hi ha hagut una reconducció del tema que ha 
pogut fer, en certa manera, que els grups, diferents 
grups que componen aquesta Cambra, es puguin haver 
posat el maxim d'acord; pero per exemple hi ha hagut 
altres actuacions com pot ser, unes declaracions que 
també han sortit a la premsa, que diuen: «En materia 
d'educació i, cultura el Govern Balear ha aprovat una in
versió de 36.135.000 Pts., per a instaHacions esportives i 
2.000.000 per a biblioteques». A~o no és del Govern, a(,:o 
és deIs Consells Insulars, de les Diputacions i deIs 
'Cabildos', no és del Govern Autonom; en certa mane
ra hi ha una suplantació de funcions; a<;o crec que és 
una actuació que marca, en certa manera, quina és la 
línia política del Govern i el que creu en el fons deIs 
Consells Insulars. Una altra cosa seria, per exemple, 
un altre deCl-et, que crec que ja s'ha esmentat aquí 
amb una interven ció en una altra ocasió, de la compo
sició de la Comissió Provincial d'Urbanisme; quan som 
a les scccions insulars ens 'donam compte' que, deixant 
apart el President i el Vice-President, etc., que si els 
Consells Insulars tenen dret a nomenar tres carrecs en 
funció de la majoria, que serien el Vice-president, un 
vocal, i un batle representant deIs diferents municipis 
de cada una de les iHes, de cop, de cop, hi ha tres re
presentants del Govern Autonom que, en certa manera, 
equilibren la possiblc votació a favor o en contra de 
les propostes que hi pugui· hav-er, i també veim, que a 
la Comissió Tecnica la incidencia deIs Consells Insu
lars és nuBa i en canvi el Govern Autonom, dins una 
secció insular, introdueix l'elecció de tres carrecs po
lítics en funció d'aquesta majoria del Govern de la 
Comunitat Autonoma. Aquestes actuacions que no són 
exclusives ni són les úniques, en certa manera, 'dóna 
que pensar', 'dóna que pensar'; per tant, creim que és 
un momenl adequat perque el Govern de la Comunitat 
Autonoma expliqui que pensa deIs Consells Insulars, 
que han de ser, que poden fer; és que el Govern de 
la Comunitat Autonoma, normalment, tindra ac~:ua

cions damunt les Illes Menors de tipus tutelar? Es 
pot dir, 'a lo millar', que és en funció de l'Estatut 
d'Autonomia; alerta, jo crec que 'hi ha que' fer una 
lectura molt més 'seria' deIs articles 32 i 33 de l'Esta
tut el'Autonomia per a poder defensar la implantació 
d'aquestes oficines itinerants del Govern Autonom a 
Menorca i Eivissa; jo, no me consta que s'hagi inten
tat ni s'hagi dit mai que es vulguin implantar a Eivis
sa, per aixo 'tenc que' pensar que és a Menorca en 
funció d'unes majories diferents, pero és perillós, per
que ac;o afecta a les institucions, afecta al futur de la 
Comunitat Autonoma, i el que no podem produir són 
sistemes d'actuació que, per majoria, el futur és dife
rent de l'actual, hagin de provocar un canvi constant 
de les institucions, els sistemes de govern que pu
gui tenir la Comunitat Autonoma; jo crec que és molt 
'serio', per ayo m'agraclaria, és el que desitjam el Grup 
Parlamentari Socialista, que el Govern expliqui clara
ment quina és la política que pensa dur a terme en
Eront dels Consclls Insulars, que sún per a ells, i quan 
ho pensa fer. Moltes gracies, Srs. Diputats. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Tirs Pons. Té la paraula el represen

tant der Govem D. Joan Huguet Rotger. Disposa d'un 
temps de quinze minuts. 

JOAN HUGUET: 
Sr. President, Sres i Sres. Diputats. Jo francament 

després d'haver escoltat aquesta intervenció pel Dipu
tat Tirs Pons, qued sorpes perque em dóna la sensa
ció que ha aprofitat el moment per a sortir-se d'allo 
que la interpeHació en si és, i és el tema de l'obertura 
de l'oficina o de la possible oficina a Menorca o Maó. 
Crec que me seria facil contestar quan ell diu a la in
terpeHació que el Govem de la Comunitat Autonoma 
expliqui els motius que l'han duit a abrir una oficina 
a Maó. Jo en aquests moments 1i demanaria que m'in
dicas el carrer i el nombre on esta oberta aquesta ofi
cina, perque no s'ha obert cap oficina a Maó. Pero per 
a tranquiHitza r el Sr. Diputat, vull fer unes matisa
cions. En primer lloc, és possible o és ver que han 
aparescut una serie ele manifestacions en els mitjans 
de comunicació, pero per altra banda també és cert que 
sempre he defen sa t els ConseUs Insulars i que scmpre 
he dit públicament que havien d'esser els pilars i les 
bases fonamentals de la nostra Autonomia. He mani
festat més d'una vega da que els Consells Insulars no 
poden tenir cap org2nisme parallel a ells, sinó que ells 
són els responsables de gestionar i administrar la pro
pia política d e cada un deIs Consells. Si m'hagués de 
cenyir al primer punt, de dir que no s'ha obert cap ofi
cina a Maó, ja hauria acabat la me va intervenció, pero 
per a ser explícit davant la 'Camara', vull recordar pri
mer un aspecte legal i per una altra part un aspecte 
d'intenció que demana el Sr. Diputat. L'aspecte legal 
és que el Govern de la Comunitat Autonoma en qual
sevol moment pot abrir les dependencies que consideri 
oportunes d'acord amb allo que estableix I'Estatut 
d'Autonomia i sense que aixo tengui res 'que' veure 
amb el fet que la seu sigui a Palma, ago ningú ho posa 
en dubte, no pel fet, per exemple, me ve a la ment 
que el Senador per Menorca té una oficina oberta a 
Ciutadella i ningú confon ago amb el Senat, ni molt 
manco . Jo, ni 'siquiera' és una oficina, i ho he mani
festat moltes vegades, és un Uoc físic on poder fer 
feina en el moment que em trobi a Menorca, res més; 
no és cap organ paraBel, ni molt manco un organ de 
gestió; quan s'ha dit, o s'ha manifestat, que era per a 
delimitar perfectament les competencies, amb honor a 

'. la veritat, hi ha hagut vega des que a Menorca m'han 
vingut a demanar coses i jo he estat el primer, abans 
de resoldre aquest problema, que he considerat que 
a<;o pertanyia única i exclusivament al Consell Insular, 
i els he enviat al Consell Insular, 'inclús' hi he assistit 
acompanyat i he tingut contactes amb els Consellers. Per 
altra, banda, i pel fet de tranquiHitzar-lo, vuU tornar 
manifestar ac;o, el Govern no ha obert cap delegació, 
no hi ha la intenció d'obrir-ne cap; el Vice-president 
tampoc té cap intenció de llevar protagonisme al Pre
sident del Consell Insular ni creará cap admillistració 
paraHela, ni oficina de Govern ni res que pugui in
quietar el Sr. Pons; una cosa sí tendra el Vice-presi-

dent i és un lloc físic per poder fer feina; tots sabem 
la limitació que té en aquest moment el Consell Insu
lar de Menorca, que no hi ha espai; perfectament po
dria estar aixo ubicat alla dins; ara una cosa és que 
estigui amb unes condicions dignes, i l'altra cosa és 
que no tengui espai. Per altra banda quan es diu que 
el Portaveu del Grup Popular manifesta que s'oposaria 
a obertura d'oficina és que jo també m'opos a qua lse
vol obertura d'oficina, pero esta clar, per exemple, el 
Govern Autonom té dependencies del Govern Autonom 
a cada una de les illes i alla sí que pot esser ocupat 
pel mate ix Govern Autonom. Quant a la segona part 
de la interpeHació sobre quina sera la política del Go
vern respecte als Consells Insulars, hauria estat desit
jable que el Sr. Diputat hagués demanat aspectes con
crets que li interessen d'acord amb el caracter pun
tual, perque si no ens n'anam a una generalitat, i jo 
li vull contestar també amb aquesta generalitat que 
pot ser tranquiHitzi. Nosaltres tenim molt clar que 
s'han de potenciar al m axim els Consells Insulars, per
que són les peces basiques de la configuració autono
mica balear; i no solament uns organismes d'adminis
tració local, sinó que han de ser uns organismes de 
gestió, decisió i de política. Per altra banda me pennet 
en aquest moment fer-li una precisió, i és que el Go
vem, en aquest moment, té una intenció clara i rotun
da que una de les lleis prioritaries i bas iques ha de 
ser la Uei deis Consells Insulars; llei aquesta que haura 
de ser desenvolupada per un equip tecnic que valori 
quin és l'aspecte polític, l'aspecte social, i en base 
i d'acord amb l'Estatut d'Autonomia ha d'inspirar 
aquesta lIei. S'haura de crear també aquesta Comissió 
Tecnica o una Comissió Mixta integrada entre Consells 
Insulars i Govcrn Í\utonom que així ho determini, i 
'nombrament' d'una ·Comissió Tccnica Interinsular que 
esta prevista a la Disposició Transitoria novena de 
l'Estatut perque, per poder procedir a les transferen
cies de competencies d'acord amb l'establert a la LIei 
de Consells Insulars. Pero agb degut a la seva impor
tancia i degut a la seva transcendencia, s'ha de fer 
amb molt de seny i amb cautela. I, per acabar, dir-li 
que estigui tranquil el Sr. Diputat Pons que en cap 
moment, en cap moment, s'obrira una oficina del Go
vern Autonom que pugui esser un organisme paraHel 
al Consell Insular; primer de tot perque no m'inte
ressa, perque pot ser que d'aquí quatre anys m'hi tro
bas jo, i tampoc voldria cap organisme paraHel al cos
tat meu ; ago és una cosa i una altra cosa és tenir un 
espai físic on poder seure i fer la feina. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Don Joan Huguet. Per replicar té la parau

la Don Tirs Pons per un temps de cinc minuts. 

TIRS PONS: 
Sres. Diputades, Srs. Diputats, estic sorpres, estic 

sorpres, no és res personal, Sr. Huguet, per favor, jo 
no tenc por que ningú faci 'sombra', no es tracta d'a¡;:o; 
estam parlant d'institucions, estam parlant de Grups 
Polítics, no estam parlant de voste ni de 'jo' , estam 
parlant de que són els Consells Insulars, de que és el 
Govern de la Comunitat Autonoma i que pretén fer, 
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pero no és res personal, si fas una cosa personal no 
hagués fet una interpeHació, l'hagués aturat pel carrer 
i li hagués demanat personalment, tampoc és '.:an gran 
la nostra Illa, no. Ri ha una serie d'aspectes que me 
tenen un poc preocupat i que voste no me'Is ha con
testat; per exemple: voste diu que no hi ha la pre
tensió d'obrir una oficina, me tranquiHtza; pero per 
les declaracions, nota de premsa, no una declaració, 
una nota de premsa escrita, apareguda en el diari 
semblava que la intenció no era aquesta. Que vos'.:es 
han recapacitat, han recondu'it el tema i pensen no 
obrir-la, perfecte; jo som en el mateix 'puesto', no ens 
barallarem per a(,:o. Que hi pot haver dependencies de 
l'administració, d'acord, per ac;o no ens barallarem. 
LIegim l'Estatut i veim perfectament que, en el 33.7 
precisament, l'article de l'Estatut diu: que el Govern 
podra establir organismes, serveis o dependencies a 
qualsevol de les illes. Perdoni, Sr. Vice-President, jo 
mai me creuré que voste sigui un organisme, un servei 
o una dependencia, per favor, no podem tergiversar les 
coses; el que ens preocupava i va donar lloc a la inter
peHació era que efectivament s'havien prodlÜt unes de
claracions del Govern amb la intenció de muntar a Me
norca una oficina del Govern Autonom. Que vostes han 
canviat d'idea? Perfecte, perfecte, podem estar d'acord; 
ar2" li vull recordar que la seu del Govem Autonom és 
Palma, que les dependencies, els organismes que hi pu
gui haver de control, de gestió, .seria una mala practica 
que l'hagués de fer un membre del propi Govem; quan 
encara no hi ha un Estatut del Govern que ens expliqui 
clarament quina és la missió, per exemple, i no és per 
assenyalar, del Vice-President, és dubtós gust, si vol vos
te, que obrin oficines a Menorca, o tenen la pretensió 
també d'obrir-ne a Eivissa. El lloc físic de feina? El lloc 
físic de feina és alla on hi ha la seu del Govem, i és 
Palma de Mallorca. La residencia o l'origen d'un Dipu
tat no pol determinar la localització d'una oficina. És 
la funció del govem, és la feina de cada dia el que 
determina on és l'oficina; la seu del Govem, diu l'Es
tatut, és Palma de Mallorca. Per a¡;o sempre ens que
dara 'la' dubte, i molt més després d'allo que ha 
explicat el Vice-President del Govern, que puguin tenir 
la intenció d'organitzar uns sistemes, anem a dir-li de 
control, a Menorca, perque hi ha una majaria diferent 
que pugui molestar més o manco la majoria de la 
Comunitat Autonoma; Sr. Ruguet, voste me tranquiHit
za per una banda, pero m'intranquiHitza per una altra. 
Voste no ha llegit la segona part de la interpeHació; 
jo en Comissions Mixtes i en 'grans Comissions que 
han de dil", d'experts, el que seran els Consells Insu
lars; perdoni, que expliqui quina sera la política que 
seguira el Govern de la Comunitat Autonoma quant 
als Consells Insulars, volia una definició, quin dibuix 
polític-administratiu pensa donar el Govem a aquest 
'Grupo' cl'illes. Només demanava ac;o, no si faran una 
Comissió Mixta de molts d'experts i que en saben 
molt, d'acord, pero ac;o, en certa manera, dóna un 
gran, ens deixa un gran interrogant damunt tots nosal
tres, i és: el Grup majoritari popular té dibuixat una 
política per veure que seran o que vol que siguin els 
Consells Insulars? No basta parlar de potenciacíó, hi 

ha unes competencies, hi ha uns articles, hi ha una 
llei a desenrotllar de Consells Insulars, no ens ha 
explicat quina és la intenció; que la duguin a terme 
o no, a(,:o vindra en funció de pactes, consens, discus
sions, etc.; pero el grup majoritari té obligació de dir 
a la Cambra quin és el dibuix administratiu que han 
de tenir les nostres illes, i ac;o és el que pretenia, no 
pretenia ni fer 'sombra', ni tenir problemes de prota
ganisme ni res per l'estil. Estigui tranquil, Sr. Vice
president i tot el Govern. Moltes gracies, Srs. Diputats. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Tirs Pons. Sr. Ruguet pot replicar du

rant cinc minuts. 

JOAN RUGUET: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, seré molt breu. 

J o me sembla que han tornat sortir, com deim en 
menorquí, fora del sembrat, perque la interpeHació té 
dos punts. Un primer punt que és que expliqui el 
Govern quin motiu ha tingut per obrir l'oficina. No se 
n'ha oberta cap, per tant aquest punt ja queda tancat. 
I un segon punt és quina política pensa seguir el 
Govern respecte als Consells Insulars. Jo, com he dit 
en principi, a¡;o és una generalitat i ja he contestat 
amb una generalitat en el sentit que en aquest mo
ment no es pot comprometre cap deIs aspectes que 
hagin de desenvolupar el desenrotlIament, després, de 
les funcions deIs Consells Insulars, que a¡;o estara per
fectament dibuixat, com ens demana el Sr. Diputat, a 
la LIei deIs Consells Insulars. Jo me referesc i me 
remetesc també a certes dec1aracions quan s'ha dit i 
ha dit que, si s'hagués d'obrir, i tom repetir, perdoni 
si em faig pesat, una oficina, un organjsme paraHel, 
seria el primer que m'oposaria. Jo simplement, en arri
bar a Menorca, quan arribi alla i tengui temps per 
poder anar afer feina, el que no puc fer, ni molt 
manco, és quedar-me a casa meya, tota vegada que no 
és, que no visc a Maó concretament, sinó que 'tenc 
que' tenir un 'puesto' per a poder desenvolupar la 
meya feina com a membre d'un Govern. Res més, 
mol tes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Ruguet. Els grups parlamentaris volen 

intervenir? D. Ramon Orfila, té cinc minuts per a fjxar 
la seva posició. 

RAMON ORFILA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan alla peI 

més de Juliol, va sartir en el diari «Menorca» la nota 
de premsa en la qual s'afirmava que el Govem Auto
nom abriria una oficina a Menorca, la gran majoria 
deIs menorquins, interessats en la política autonomica 
ens varem demanar quin era el sentit d'aquest propo
sit manifestat per un membre destacat del Govern. 
Ningú entenia quina falta li feia al Govern de la Co
munitat Autónoma, i molt manco encara, quina falta 
ens feja als menorquins, la creació de tal despatx. 
Estava ben clar que una multiplicació deIs despatxos 
que vinguessjn a unir-se a aquelles delegacions minis-
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terials que encara es mantenien a Menorca, equival
dria a complicar i encarir 'ademés' l'Administració 
Autonomica. Si a110 que es pretenia era afavorir la 
comunicació entre els menorquins i les institucions 
autonomiques, tenÍem ja el Consell Insular de Menor
ca com a via natural, apart deis propis partits parla
mentaris; era, ido, una iniciativa fruit d'un malentes; 
no podíem pensar que aquesta idea respongués a un 
intent de marcar de prop, per dir-ho així, els Consells. 
No volíem aventurar la idea que, per part del Govern 
Autonom, es pretenia llevar importancia als Consells 
Insulars trac;ant una especie d'estructura d'administra
ció paraHela. No ho podíem pensar sense caure en el 
perill de fer un judici temerari. Ens quedaven, ido, 
dues sortides, creure que era un malentes del Con
seller que feia tals declaracions, o bé que responia a 
una idea molt determinada d'allo que han de fer els 
Consells Insulars. Avui, una volta haver escoltat les 
afirmacions del Sr. Cosme Vidal, a l'anterior Pie, en el 
sentit que no es pensa abrir aquesta oficina, i també 
les del Sr. Huguet, ens queda igualment un mal gust 
de boca pel que respecta al paper que es vol fer jugar 
als Consells Insulars. Si es parteix, com nosaltres feim, 
de la idea de potenciar els Consells Insulars, és ben 
cert que no tindran massa sentit aquests despatxos 
i sí que en tindra en canvi l'omplir els Consells de 
competencies. Si entenem que els Consells són fona
mentals per a fer que la nostra autonomia sigui 'més 
plena, no pretendrem 'torpedetjar' les feines o inicia
tives que els Consells aborden muntant estructures 
paraHeles, sinó al contrari, facilitarem aquestes inicia
tives; perque tan absurd seria nomenar un Conseller 
per assumptes menorquins com estar dubtant contÍ
nuament de la capacitat del Consell de Menorca per 
assúmir competencies avui en mans de la Comunitat 
Autonoma. Jo, avui, demanaria, insistint, al Govern 
Autonom, perque és important definir-ho ja, quina és 
la seva idea respecte als Consells, no ja en allo que fa 
referencia al significat d'aquest despatx que, segura
ment, no s'obrira, sinó, essencialment, en la qüestió de 
les competencies que s'han de transferir i en concret 
en la creació de la Comissió Mixta, Govern-Consells 
Insulars, que hauria d'esser creada de forma urgent, 
tal com preveu la Disposició Transitoria Novena de 
l'Estatut d'Autonomia. El Grup d'Esquerra Naciona
lista, conseqüent amb tot aIlo que ha defensat sempre, 
seguira insistint que només donant el seu just paper 
als Consells de cada illa s'aconseguira construir aques
ta Autonomia que tots hem afirmat voler. El Sr. Ca
ñellas afirmava ,en ocasió d'una controvertida visita a 
Menorca per a fer entrega d'una bandera a la Mare de 
Déu del Toro, que la nostra Autonomia sera alIo que 
siguin els Consells Insulars, que, diria emprant unes 
paraules semblants, que la nostra Autonomia sera allo 
que aquest Govern i aquest Parlament permetin ser 
als Consells Insulars. M'alegra escoltar les paraules 
del Sr. Vice-president del Govern, quan diu que defen
sa els Consells Insulars. És ben cert, pero, que aquesta 
defensa no queda massa clara com es fara. L'altre 
dia quan defensavem un projecte de protecció de Ses 
Salines d'Eivissa-Formentera, ja ens va sorprendre la 

postura proteccionista del Sr. Cosme; llavors ho varem 
entendre, la seva idea de protecció té, realment, molt 
poc 'que' veure amb la que nosaltres tenim; molt ens 
temem que, en aquest cas, també les idees sobre els 
Consells siguin ben diferents. En tot cas, a I'hora de 
discutir la Llei sobre els Consells veurem aquestes 
diferencies, així com també a I'hora de discutir les 
competencies a transferir, la qual cosa, i aquí també 
pensam diferent, pensam que es faci presto 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Don Ramon Orfila Pons. No 'haguent'-hi 

més intervencions, i 'antes' de passar a la tercera inter
peHació, suspendrem la sessió per a descansar durant 
quinze minuts, i 'reanudarem' llavors. 

4.-c) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Anem a la tercera interpeHació, que és la que for
mula Don Joan Francesc López Casasnovas, en nom 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista PSM, 
sobre ensenyament a les illes. Té la paraula Don Joan 
Francesc López Casasnovas, per un temps de quinze 
minuts. 

LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, la interpeHació 

que vaig presentar dia 1 d'Agost d'enguany i que va 
tenir entrada en el Parlament dia 17 d'Agost tenia un 
objectiu molt definit, i no era altre que el d'analitzar, 
a un mes vista del comen<;:ament de curs, quina era la 
problematica global que tenia plantejada la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, en materia d'ensenya
ment, agafant el tema amb el caracter més ampli, més 
extens que li poguem donar. Argumentava que, encara 
que no tinguem unes competencies actives dins el 
Govern, I'Estatut d'Autonomia ja recull a l'article 11 
que, dins el marc de la legisla ció basica de l'Estat, i 
si pertoca en els termes que establesqui la propia 
Comunitat Autonoma, tenim la competencia del desen
volupament legislatiu i execució, entre d'altres matc
ries, de l'ensenyament, en tata la seva extensió a 
nivells, graus, modalitats, i especialitats sense perjudi
ci d'allo que digui l'article 27 de la Constitució espa
nyola. De la mateixa manera, l'article 14 ens reconeix 
la competencia exclusiva, en harmonia amb els plans 
d'estudi estatals, de l'ensenyament de la llengua cata
lana propia de les Illes Balears, d'acord amb la tradi
ció literaria' autoctona. Jo crec que aquests dos punts, 
encara que no siguin operatius en aquests moments 
d'una forma concreta, ens donen ja un punt de partida 
d'allo que podem ten ir i d'allo que haudem, en aquests 
moments, d'analitzar per tal que les competencies el 
dia que se puguin posar en funcionament siguin efi
caces, que és el criteri que tots crec que compartim 
en aquesta 'Camara'. Per tant la interpeHació esta com
pletament exempta de qualsevol caracter agre, simple
ment vol plantejar el tema perque creim que el Go
vern Autonom té molt 'que' dir en aquests moments 
i no dubtam que ho dira. En primer Uoc voldria dir 
que la introducció de la llengua Catalana dins el siste-
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ma educatiu de les IIles Balears a través del decret, 
mal anomenat i d'una manera confusa, tal vegada, i 
sense cap dubte incorrecta, decret de bilingüisme és 
un deIs elements claus del procés de normalització de 
la nostra llengua, malgrat la insuficiencia que l'actual 
decret té, i és la primera cosa que vull dir i deixar 
clara i concreta, que és un decret que tenim la possi
bilitat de modificar i flexibilitzar sobretot en alguns 
punts; i també, existint com hi ha dins aItres Comu
nitats Autonomes similars a la nostra, decrets, tres 
decrets distints i disgregadors en aquests moments, 
de la unitat de la llengua catalana. Jo diria qu~ els 
resu!tats globals, individuals de l'aplicació del decret 
de bilingüisme s'haurien d'analitzar dins una perspec
tiva d'anys, pero és evident que, en principi, la seva 
posada en practica va resultar positiva i, en aquest 
sentit, amb totes les insuficiencies i els defectes i els 
problemes, l'aplicació del decret ha d'anar enclavant, 
s'ha de I1exibilitzar, s'ha d'ampliar, pero és un punt 
de partida ineludible. Poc s'es!a fent, creim, en aquest 
moment, respecte a aquesta tematica. En primer !loc 
hem de constatar, per exemple, que el decret en 
qüestió presenta prou insuficiencies i rigideses; en 
aquest sentit és imprescindible la incorporació de la 
!lengua i la literatura catalana al curs d'orientació 
universitaria, conseqüentment a les proves de selccti
vitat mentre hi hagi proves de selectivitat. Al m~1teix 

temps també caldria disposar la incorporació de la 
llengua i la cultura catalanes a tots els cursos de for
mació professional de segon grau en totes les modali
tats, i a tots els cursos nocturns d'ensenyament mitja; 
si no és així, malament tindrem rigor quan analitzem 
que la llengua catalana és la propia de les IIles Ba
lears, perque si és propia de les Illes Balears i no 
arriba més que a scctors segregats de la planificació 
educativa, no estam complint realment amb l'Estatut, 
i tenim la possibilitat d'ampliar aquest Reial Decret i 
és una de les coses que m'agradaria que el Govern 
tingués molt en compte. També voldria dir que, en 
educació especial, hi ha una peculiaritat i especificitat 
d'aquest nivel! que necessita una aten ció propia, una 
atenció específica i, en aguest sentit, també poclriem 
contemplar aquesta problematica per ampliar l'ense
nyament de la llengua (]'una forma progressiva, vull 
dir, som professor d'institut de batxillerat, i conec les 
situacions en que es troben els caps de seminari de 
llenQ:ua i literatura catalana en els instituts, és una 
situ;ció realment indigna; els caps de seminari són 
nomenats per aquesta finalitat , han d'exercir aquesta 
[unció, pero, Srs. Diputats, els caps de seminari de 
catala no cobren com a tals caps de seminari; hi ha 
aquí una altra greu, una greu marginació que hauríem 
d'intentar corregir d'acord amb el Ministeri d'Ecluca
ció i Ciencia. Una de les primeres coses que va fer el 
Govern de la Generalitat de Catalunya va ser, per 
exemple, procedir immediatament a la revisió del Reial 
Decret, ampliar-lo, que és el que jo deman, en aquests 
moments, que faci el Govern Autonom de les IIles Ba
lears. Més enclavant una llei del Parlament podria per
metre el fet que, dins cada nivell de l'ensenyament, 
alauna assümatura es donas en llengua catalana do-c e 

nant una passa més envant en la normalització lingüís
tica; jo destacaría llavors que aquest decret no s'apli
cas a fons, tampoc sense voler dir que hi hagi una 
manca de voluntat de que s'apliqui, pero que les pro
pies deficiencies estructurals que tenim dins l'ensenya
ment a les illes, i un funcionament, en algun cas, ano
mal de la Comissió Mixta, ha fet que el Decret no ar
ribas a tenir l'eficiencia que tots hauríem volgut; per 
exemple, i segons les xifres que dóna la mateixa co
missió mixta per al curs 1981-82 que és el darrer del 
qual posselm dades, a l'educació preescolar hi ha més 
el'un 50 % de centres que no arriben a impartir les 
tres hores setmanals de classes de catala; en el cicle 
inicial d'educació general basica tampoc no s'arríba a 
la 'mitat' deIs coHegis que n'imparteixen tres hores 
setmanals de catala; en el cicle mitja d'EGB quasi 
s'arriba a la 'mitat' deis centres que imparteixen tres 
hures de catala obligatori, i a la segona etapa d'EGB 
més de la 'mitat' superen les tres hores setmanals de 
classe de !lengua catalana; més de la 'mitat', manco 
de la 'mitat', no arribam per tant a que el decret ten
guí una vigencia total, com seria desitjable . Evident
ment aquests resullats i al tres se compliquen si tenim 
en compte la falta d'atenció en que s'ha trobat la pro
pia assignatura dins els centres docents; hi ha centres 
dccents que encara esperen que, dins el curs que ha 
comcll{,:al, anibin orientacions _ didactiques per a l'en
senyament de l'assignaturá; i tanmateix hem. rebut 
unes circulars en que clarament se'ls hi exposa la ma
nera en que hem de sol-licitar l'exenció de l'assignatu
ra, amb la requisitoria que tenguin exposició pública 
a la taula d'anuncis del centre aquesta circular. Qui
na metodologia, llavors, i quines tecniques didactiques 
s'han d'utilitzar en l'ensenyament de la nostra llen
gua? Quina és la preparació del professorat que ha de 
dur a terme aquests tipus d'ensenyanc;a? Quina és l'ac
titud deis professors, en general, en relació al catala? 
Quina l'actitud deIs propis estudiants? 1 els pares, que 
en pensen, de l'assignatura? La darrera pregunta que 
poclríem formular. És que el catala que s'ensenya avui 
a les nos tres escoles és suficient per a assegurar la 
normalització i la utilitat de la nostra llengua? Efec
tivament, són preguntes que ens remeten a un proble
ma que no és tant de decret, sinó de voluntat política, 
i també de voluntat didactica i pedagogica deIs pro
pis professors; pero també de la sensibilització gene
ral de la societa t de les illes entorn a la importancia 
cabdal que té la llengua catalana pel procés cu~tural 
Que voldríem veure engegat. Efectivament són pregun
t~s que ens remeten a la qualitat d'ensenyan~a. Estam 
molt preocupats davant el procés d'escolarització que 
pateix la nostra !lengua dins l'escola, s'esta convertint 
la nostra llengua en una assignatura més, en una Ma
ria, diguéssim, de tol l'ordenament, i a<;o no és de 
cap manera tampoc assumible des d'una perspectiva 
serios?. Una llengua que és ensenyada d'aquesta ma
nera no pot esser, logicament, un element de norma
lització; hi ha el perill de fer del catala una llengua 
morta, separada de la vida, del nostre entorn, de la 
societat; i seria realment una paradoxa que l'escola 
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convertís la nostra llengua en una cosa marta, en el 
moment que més necessitam que la recuperació cultu
ral que dóna sentit a aquest Parlament, que dóna sen
tit a les institucions autonomiques i a tot el que som 
com a comunitat diferenciada, no tingués una prefe
rencia, una prioritat trascendental per la nostra llen
gua. Jo conec també dins l'ambit menorquí i per in
formacions que m'han arribades de Mallorca que po
ques són les es coles de les illes i de Mallorca que 
imparteixen classes en catala; a Mallorca em sembla, 
concretament, que són siso Nosaltres demanavem, ahir, 
el Grup d'Esquerra Nacionalista, una aten ció dins els 
pressuposts ,generals d'enguany per a l'ensenyament 
en llengua catalana; una atenció mínima dins el con
junt, demanavem 7'5 milions de pessetes, i sembla 
que no va valer esser assumida aquesta modificació i, 
en conseqüencia, l'ensenyament en llengua catalana, 
que seria la punta de llan~a, l'avantguarda del procés 
de normalització lingüística a l'escola, no, tampoc se
ra contemplat enguany. Vull dir també que conec ca
sos u'escoles que, des de Pasqua de l'any passat, van 
sol'licitar a la Comissió Mixta la possibilitat de fer 
I'ensenyament en llengua catalana, tal com preveu el 
Reial Decret, i encara és l'hora que la Comissió Mixta 
els contesti. Resulta absolutament imprescindible, tam
bé, augmentar, incrementar i qualificar el material pe
dagogic i didactic existent fins ara, per a dur a ter
me una ensenyan~a an'elada a la nostra societat. Són 
problemes que són dins la ment de molts deIs Dipu
tats que som aquí dins, pero per acabar aquest capí
tol sobre llengua i escola, voldria constatar que el ni
veH de normalització lingüística escolar es fa encara 
prou enfora de la realitat; és molt, encara, a1l0 que 
manca per a fer en camp dau i basic i, segurament, 
alla on més s'ha fet per fer normal la nostra llengua 
en tots els aspectes és, segurament, també dins aquest 
camp; pero queda molt de camí a recórrer i aquest 
camí necessita un impuls institucional per inicio Per 
tant, i tot i que cal considerar positiu, ja ho he dit 
abans amb matisacions, l'aplicació del decret, és ne
cessari definir i aplicar una política nova més auda<;, 
més global, que superi la limita ció deIs objectius, que 
superi els 'pla¡;os' i els 'medis', i en aquest sentit po
dríem esperar que l'assumpció de competencies plenes 
en materia d'ensenyament per part de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, juntament amb la com
petencia exclusiva que tenim sobre ensenyament i nor
malització de la nostra llengua, pugui ajudar a recol
zar aquest procés de normalització lingüística escolar. 
Hi ha mesures que són facils de prendre, i no cauré 
en abstraccions; concretament, que esperam per a eli
minar el títol acientífic que presideix l'ordre ministe
rial d'onze de Febrer del 82, que assenyala, en contra
sentit amb al10 que diu l'Estatut d'Autonornia, que es
tarern ensenyant les «modalidades lingüísticas de la 
lengua, baleares, de la lengua catalana". No, senyor, 
no són les modalitats lingüístiques, perque el propi 
Estatut d'Autonomia, a l'article 14, ens diu que hem 
de tenir un especial respecte i protecció a aquestes 
modalitats lingüístiques, pero sense perjudici de la 
unitat de la llengua catalana; no hi ha cap inconve-

nient ni científic ni tecnic perque a través de l'estudi 
cien ' ític de la llengua catalana, s'asseguri la continul
tat, la protecció i la potenciació d'aquestes modalitats 
lingüístiques; caldria, per tant, modificar en aquest 
aspecte el reial decreto Crec també que és importantís
sim que la Comissió Mixta s'atraqui més a la senslbi
litat del poble, tenir en compte que els pares de-ls 
alumnes a vegades són factors negatius perque no te
nen les idees prou clares, perque hi ha molts de pre
judicis lingüístics, aquí hi ha una gran tasca afer, i 
esperam que els deu milions o quatre milions que de
diquen, deu milions a reciclatge i quatre milions a 
Comissió Mixta, retín els seus fruits amb aquesta pro
blematica. Si passam, si analitzam altres temes, encara 
esperam veure una responsabilització institucional del 
Govern Autonorn respecte a la problematica de l'ense
nyarnent permanent el'adults. Em referesc, en primer 
lloc, a l'ensenyament perrnanent d'adults de la llengua 
catalana; és notable observar que la majoría deIs ciuta
dans de les Illes Balears són analfabets en la seva propia 
llengua, i ac,:o és una situació intolerable que exigeix re
dre¡; irnmediat, mesures directes perque el Govern en 
coHaboració amb Ajuntaments, amb Consells Insulars, 
amb associacions de velns o amb entitats cíviques que 
facin falta, reguli convenís, intervengui, estimuli, re
colzi la CJ;.eació de cursos, cursos que podrien veure 
'reconcscuda' la scva yalvula científica a través d'un 
certificat, tal com han establert altres Comunitats Au
tonomes i germanes a les nos tres; esperam la titula
ció, homologada pel Consell de Govern, deIs coneixe
ments i actituds lingüístiques deIs adults quant al do
mini d'aquesta materia. 1 si passam ara a un ambit 
més general cl'educació permanent d'adults, jo voldria 
recordar que, segons les dades darreres del cens, del 
padró, d'habitants' a les Illes Balears, en resulta que 
un 12'4 % de la població de les illes és analfabeta, 
un 7'42 % homes, un 16 dones; aquí hauríem d'inten
tar també seguir l'exemple d'altres institucions auto
nomiques que consideren que no es pot arribar a esta
dis superiors de cultura, per exemple, a contemplar 
correctament la Universitat Nacional a Distancia, si 
abans no s'han corregit aquestes greus anomalies, sen
se les quals, i convé tenir-ho molt clar també, no hi 
haura mai la possibilitat d'una democracia real per a 
tothorn. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
El Sr. Diputat vagi acabant. 

LOPEZ CASAS NOVAS: 
Si, Sr. President. No he pogut entrar en altres 

punts que recullen la interpeHació, esper que, com que 
la interpeHació és escrita, la resposta del Govern també 
e!s tenura en compte; m'estic referint a un comen<;a
ment de curs, jo diría que quasi catastrOfic en l'aspecte 
del Conservatori de Música, Dan¡;a i Art Dramatic de 
les Illes BéJears. Me voldria referir també a la greu 
dificuliat en que es troba la gent de la Comunitat Auto
noma i les escoles en ordre a ordenar l'ensenyament 
de ]'educació física escolar. Me voldria referir, en defi
nitiva, a tota una serie de problemes que no exigeixen 
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en aquests moments cap desenvolupament legislatiu; el 
que sí reclamen i volen és una atenció preferent dins 
els pressuposts de la Comunitat Autónoma, per tal de 
comen~ar afer camí; sé que no es pot solucionar 
aquesta problematíca en dos dies, pero que una me
sura tecnica correcta i efica« del Govern Autonom 
seria donar respostes immediates, almanco, programa
tiques per encetar un camí que esperam que sigui efi
ca~; i sense el qual no hi haura Autonomía. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. López Casasnovas. Té la paraula el re

presentant del Covern Don Francisco Gilet Girart. Dis
posa d'un temps de quinze minuts. 

GILET GIRART: 
Sr. President, gracies; Sres. i Srs. Diputats. En 

principi 'lenc que' dir que el preambul inicial de la 
in terpeHació estableix una serie d'aspectes, de compe
tencies que encara no estan assumides per desgracia, 
lamentablement, per la Comunitat Autonoma, pel Co
vern, i que, per tant, repetesc que lamentablement, no 
podem fer cap referencia a elles. Desitjaria que sí, que 
efectivament fos així, que poguéssim parlar d'educa
ció, que poguéssim parlar de l'ensenyament, de la pro
blematica del comen¡;:ament de curs, de la problema
tica del profess..orat, de tota aquesta part de cens que 
se relacion~, o de revista de centres 'inclús', pero no 
me resulta possible fe r-h o , ja que no és competencia 
de la Conselleria d'Educació i Cultura, per tant me 
referiré exc1usivament a aquelles qüestions a les quals 
sí tenim competencies i 'damunt' la idea general de la 
qüestió fonamental que figura al final de la interpeHa
ció: Exposi les previsions i programes d'actuació de 
la Conselleria d'Educació i Cultura en els temes que 
afecten l'immediat comem;ament del curs academic 
83-84. Concretament en allo que se refereix a la Comis
sió Mixta 'tenc que' dir o recordar millor dit, que la 
Comissió Mixta és una Comissió paritaria, representada 
pel Ministeri d'Educació i Ciencia del Govern Central 
i del Consell General Interinsular antic, i avui per la 
Comunitat Autonoma. Aquesta Comissió Mixta se va 
reunir per primera vegaela l'any 83, al 'menos' durant 
el temps de prcsa de funcions per part del Govern, dia 
18 d'AgoSl de 1983; entre els acords que va prendre hi 
figura la soHicilud a la infundació de l'ensenyament 
de la !lengua catalana en el Curs d'Orientació Universi
taria, C.O.U. Aquesta tramitació d'aquesta soHicitud se 
du a tenue o s'esta 'duguent' a terme per l'organisme 
corrcsponent que és la Direcció Provincial d'Educació 
davant el Ministeri d'Educació i Ciencia, que és el que 
té competencies per a fixar a les programacions i 'de
més' quant a la implantació d'aquest ensenyament. 
Apart d'aixo se va establir una nova metodologia dins 
la circular número 1.83, als fins i efectes d'aconseguir 
una major rapidesa a la tramitació de les exempcions, 
facilitar el treball del professorat evitant la prolonga
ció de situacions d'indcfinició, com és el fet de no 
saber si esta o no concedida l'exempció, amb els pro
blemes que aixo ocasionava; evitar inassistencia inde
gudes a classe, i es va arbitrar aquesta nova mecanica 

a fi que aquesta tramitació d'exempcions, de soHicitud 
d'exempcions fos més rapida. No se tracta de donar 
un coneixement més ample de la possibilitat de sol-lici
tal' exempcions, sinó d'adequar una normativa que es
tablís o llevar la serie de dificultats, la serie d'incon
venients que s'havien donat en els cursos anteriors. 
Així se va fixar un termini per a demanar l'exempció, 
cosa que no s'havia fet abans, a dia 20 d'Octubre del 
83, i se va donar també un termini de resposta d'aques
tes soHicituds a quinze de Novembre també de l'any 
83, és a dir, ja ha acabat el 'pla<;' per aconseguir, per 
demanar les soHicituds, i estam dins el 'pla<;' per a 
contestar aquestes soHicituds, afegint-hi que, en cas 
que no es doni resposta abans de dia 15 de Novembre, 
les soHicituds s'entendran denegades, donant lloc al cor
responent recurs, com és natural. Aixo entenc que de 
cap de les maneres és fixar unes facilitats a l'exempció, 
sinó tot el contrari, fixar unes normes per aquesta sol
licitud d'exempcions. Realment a nosaltres, al Govern, 
tampoc ens agrada el decret ele bilingüisme, perque 
entenem que aquest decret de bilingüisme és un decret 
provisional en certa 'mida'; i provisional pel temps en 
que se va publicar i promulgar i que, d'acord amb l'Es
tatut, i el que estableix l'Estatut, hi ha una obligació 
implícita de modificació per deroga ció de l'Estatut, 
perdó, del decret de bilingüisme; ara bé, el que no 
podem fer és donar passes senzillament per donar-les, 
sinó que hem d'anar a poc a poc pero amb les 'mides' 
ben segures i sabent que cada passa que donam no la 
podem tornar enrera, precisament pels antecedents 
que tenim sabem que l'assignatura de llengua catalana 
a les escales, com ha dit molt bé el Diputat López 
Casasnovas, esta actualment considerat avui una Ma
ria, 'inclús' hi ha unes crispacions quant a aquest en
senyament d'aquesta assignatura que és necessari anar 
arribant a poc a poc a que assumesqui l'obligatorietat 
i la funció de la normalització quant a l'ensenyament 
de la llengua catalana. 'Tenc que' dir que, quant a les 
peticions fetes d'ensenyament en llengua catalana, ac
tualmcnt se'n troben quatre pendents, si no record ma
lament, no tenia les dades ama, se'n troben quatre 
pendent d'informe tecnic, no m'agafi la quantitat exac
tament, poden ser quatre, poden ser sis, no ha record 
perfectament; aixo se va tractar a la Comissió Mixta 
de dia 18 d'Agost. El tema del reciclatge se segueix 
amb ell, actualment podem dir que fin s avui, o millor 
dit, fins ahir, s'ha realitzar la fase de preinscripció de 
professors per a aquests cursos amb un número de ma
tricula ts o de preinscrits a certs centres, que se distri
bueixen" a Palma 447, a Manacor 65, a Inca 79, a Eivissa 
44, a Maó 26 i a Ciutadella 42. El tema de l'educació 
púmanent d'adults podem dir que dins els pressu
posts, dins les previsions de la Conselleria d'Educació i 
Cultura deIs pressuposis del 84, hi ha la implantació, 
a títol experimental, del que anomenarem aules cultu
rals per adults i que realment dins el centre social i 
cultural de Manacor s'esta fent una funció quant a 
l'aspecte d'educació rotativa, en certa 'mida', deIs 
adults i, concretament, quant a l'ensenyament de la 
llengua catalana. Si bé, quant al tema U.N.E.D., si bé 
no s'ha referit, 'estiguent' dins la interpeHació escrita, 
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consider que n'hem de fer referencia i con test a ella, 
el tema U.N.E.D. és un tema deIs quals realment dins 
la programació i la gestió propia de la Universitat a 
Distancia no tenim competencies, l'únic que tenim és 
la captació en l'aspecte economic; entenc que, efectiva
ment, 'siguent' així que s'estableixen uns convenis 
quant al "manteniment economic, el sosteniment eco
nomic de la D.N.E.D., hi ha d'haver una major partici
pació deIs Consells Insulars; a aquests fin s i efectes 
s'esta programant, s'esta preparant i s'ha preparat ja un 
nou patronat en el qual els Consells Insulars hi tenen 
una major intervenció, jo crec que entén la Conselle
ria de Cultura i Educació que és necessario El tema 
Conservatori, 'siguent' una competencia de la Comuni
tat Autonoma, en virtut del Reial Decret 2873/79 de 17 
de Setembre, no hi ha dubte que el Conservatori per 
allo que hem pogut comprovar en aquest inici de curs, 
té més problemes deIs que voldríem que en tengués, 
que requereix una modificació dins la filosofia el'actua
ció elel Conservatori eles del punt de vista del~ alum
nes, eles del punt ele vista elel professorat, 'inclús' des 
del punt de vista gerencial; ara bé, entenc jo que el 
que no hem de fer és prendre mesures per prendre
les, hem de saber cap on anam i que és el que volem 
que sigui el Conservatorio Per aixo, en el moment que, 
una vega da que s'haguin 'recabat' els informes, o millor 
dit, hagin arribat els informes que s'estan produint, 
que se varen demanar, que, com dic, s'estan "duguent' 
a terme, se prendra una determinació quant a aquest 
funcionament del Conservatori, que sigui realment un 
Conservatori que doní resposta a les peticions í el que 
el poble vol quant a l'aspecte musical, de teatre i de 
danc;a, i 'tenguent' molt present que hi ha¡ unes de-

. legacions a les illes anomenades menors; a aquests fins 
i efecles entenc que la representació deIs Consells In
sulars dins el Consell Rector ha de ser una plantació 
viva, i així ho va esser a l'única reunió que hi ha hagut 
d'aquest Consell Rector. Ara bé, com actuació ínidal 
se va fer una ampliació de plantilla amb un professor 
titular de solfeig, un professor auxiliar de piano, un 
professor auxiliar de clarinet, un professor auxiliar ele 
ballet, un professor de piano per a ballet. Hi ha hagut, 
ha estat necessaria una reorganització de la plantilla, 
per substitucions, per jubilacions, 'a lo millor' 110 ve al 
cas elonar relació de tota ella, i dins les previsions ja 
d'acord amb una petició feta pel representant del Con
sell Insular de Menorca d'un professor auxiliar de vent, 
se va peticionar a la Conselleria d'Interior la posta en 
marxa ele la cobertura el'aquesta vacant; 'siquent' així 
que dins el projecte o dins el possible avan{( del pres
supost del 84 hi ha prevista una ampliació de plantilla 
que afectara fonamentalment a les elelegacions deIs 
Consells Insulars, o sigui de les illes menors. Quant 
al tema el'aules de la tercera edat entenem les anles 
estan complint una funció; ara bé, s'ha fet inciden:::ia 
en la necessitat que hi hagi una ampliació ele les das
ses de llengua i cultura de les Balears i, en darrer 
terme, en allo que se refereix al 'desenrotllo' legislatiu, 
entenem en tant no se produeixi el traspas de fun
cions i servicis en materia d'educació, és obvi que fer 
referencia a previsions de desenrotllament legislatiu 

esta un poc fora de lloc. Possiblement abans d'entrar 
en el Govern o abans d'haver assumit la realitat d'una 
Conselleria se poden fer manifestacions de veure 'mem' 
que és que sera i que és que no sera, pero una vegada 
que les discussions 'damunt' transferencies, 'damunt' 
les discussions en els corresponents Ministeris i a les 
Comissions també pertinents, se toquen amb les mans, 
comem;ar afer planificacions a llarg o curt 'pla<;:' sense 
saber exactament que és el que ens dira el decret ele 
transferencies, que és el que sortira ele les discussions, 
me dóna la impressió, i aixÍ és la meva opinió, que 
esta completament fora de, no dic de lloc, pero sí que 
seria donar passes massa envant que no són necessa
ries. De totes maneres 'tenc que' dir que s'ha demanat, 
com a Secretari de la Comissió Mixta de transferen
cies, que se comencin les converses per aconseguir les 
transferencies en materia d'Educació i en materia d'U
niversitat. Res més, moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Gilct. Per replicar, Sr. López 

Casasnovas, vol fer ús de la paraula? Cinc minuts. 

LÓPEZ CASASNOVAS: 
Sí, senyor. En primer lloc, vul! expresar la lleva 

satísfacció per haver sentit aquí dins que el Govern de 
la Comunitat Autonoma, per boca del Conseller de 
Cultura, no esta d'acord amb el decret, mal anomenat, 
repetesc, de bilingüisme; si tenim consciencia que t~ 

molts deficits, si tenim consciencia que la llengua ca
talana esta patínt un procés de degradació que se li 
pot anomenar una assignatura Maria, en élqUCSIS m0-
ments, amb aquest llenguatge, amb argot e',cular, vull 
dir que crec que podem entrar en via de .lialeg, per 
corregir tots aquells defectes i totes aquelles aCÍentifi
citats que té el decret i les ordres ministerials corres
ponents. Per a~ó crec que és cert que la competencia 
que té en aquests moments el Govern Autol.1om és si 
més no compartiela a través de la Comissió lvli:üa, on 
intervé també el Ministeri d'Educació i Ciencia, pero 
tota la filosofía que informa aquesta interpeHació no 
és aItra, Srs. Consellers del Govern, que entrar en 
dÍaleg amb l'Administració Central, no tancar-nos en 
banda davant l'Aelministració Central, per tal d'arre
bassar les possibles competencies que podríem ja tenir, 
per tal ele mili orar totes aquelles deficiencies que es 
podrien millorar, i en definitiva fer una labor de Go
vern, de Govern elins l'Estat Espanyol, de Govern Auto
nómico Esperam que la próxima reunió de la Comissió 
Mixta sigui prest i en ella el representant del Consell 
Insular de Menorca pugui tenir-hi veu, que des de Fe
brer de l'any 1980 no hi ha representació a la Comis
sió Mixta; no és un elefecte d'aquest Govern, pero és 
un fet que vull constatar, i dia 18 d'Agost tampoc va 
esser convocat cap representant del Consell Insular de 
Menorca, tot i que el Consell Insular de Menorca n'ha
via nomenat un. Vull dir que amb el tema de la Univer
sitat Nacional d'Educació a Distancia pot ser no tin
guem competencies, pero tenim una captació econo
mica de 12 milions de pessetes, 1.300.000 correspondran 
més o manco al Consell Insular de Menorca; jo deman: 
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les 400.000 Pts. que exigeix en aquests moments la 
U.N.E.D. per tal de procedir a l'ampliació de local, 
que els hi és de vital importancia, d'on sortiran? Hau
ran de recórrer una vegada més al Consell Insular de 
Menorca pagant doble el servei que se Ji presta a Me
norca? Jo cree que a<;:o també exigeix una resposta de 
govern immediata. Amb el tema del Conservatori de 
Música vull dir que, efectivament, sembla esser que hi 
ha una idea de procedir a remodelació d'estatuts, pero 
vull constatar que els professors auxiliars o titulars 
de les delegacions Menorquina·Eivissenca no tenen re· 
presentació en el claustre de professors, i a<;:o simple· 
ment, Srs. Diputats, és una manca de democracia in· 
terna i que exigeix una reforma immediata d'aquesta 
situació. D'altra banda sabem que estan en precari, 
que l'edificí que tenen a Menorca concretament és el 
darrer any que en podran disposar, no és ni de la 
Comunitat Autonoma ni del Consell Insular; i el Con
seIl Insular s'hi ha gastat mig milió de pessetes d'arran
jament i ara resulLa que d'aquí dos anys, d'aquí dos 
anys que se compliran enguany, haurcm de deixar 
aquest local; csper que una mesura de govern sigui, en 
el termini de mesas que hi queden, procedir a trabar 
alternativa. Finalment, i sense allargar del 'pla«' de cinc 
minuts, valdria fer una breu referencia al tema univer
sitari. No tenim competcncies d'Universitat, pero tenim 
la possibililat de [el' possible la igualtal d'oportunitats 
dels alumnes de les illes menors a la Universitat de 
Palma de Mallorca, fent efectives unes beques que l'an
tiga Diputació donava, que el Consell Insular de Me
norca, amb una subsidiarietat mal entesa, esta donant 
deIs seus propis pressuposts i que crec que convendria 
molt que fos el Govern Autonom qui ajudas, si més 
no a paHiar aquestes disfuncions. Nosaltres, des del 
Consell Insular de Menorca, ja farem possible la igual
tat de possibilitats de despla<;:ament deIs alumnes me
norquins que hagin d'anar a estudiar a Maó o Ciuta
della, pero crec que és un tema de Comunitat Autonoma 
fel" possible el despla«ament facil economicament a 
aquests alumnes de les i!les menors cap a la Universi
tat de Palma. Esperam que amo aquest curt temps, 
amb un període breu de temps podem veure solucio
nades aquestes soHicituds; si no, sempre queda la pos
sibili ta t d'una moció parlamentaria. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. López Casasnovas. Passi, per favor. 

GILET GIRART: 
Bé, quant a que hi hagi una voluntat política per 

part del Govern d'assumir aquestes competencies en 
materia d'educació i a tots els nivelIs 'incluit' l'uni
versitari, 'tenc que' dir que, des de fa aproximadament 
un mes, s'esta intentant una entrevista amb el Ministre 
Sr. Maravall, el qual encara és l'hora que ens hagi de 
donar hora per poder tractar amb ell aquestes qües
tions. Esperam que tengui temps suficient per rebre 
aquest humil Conseller de Cultura d'aquesta Comunitat 
Autonoma i que aquest temps sigui aviat; no només 
per atendre la seva petició, sinó per atendre també la 
110stra voluntat política d'assumir aquestes competen-

cies. Jo me sap molt de greu estar en discordancia 
amb la referencia que ha fet al representant del Consell 
Insular de Menorca i la puc extendre, l'hauria d'exten
dre a qualsevol representant deIs Consells Insulars 
dins la Comissió Mixta. Segons record, el decret de 
constitució d'aquesta Comissió Mixta és paritari Con
seU General Interinsular·Ministeri d'-Educació i Ciencia, 
no hi ha representacions deIs Consells Insulars. Quant 
al tema de les 400.000 Pts. de traspas del local, 'tene 
que', dir que és una petició que no és que assumesqui, 
sinó que tendré en compte i que, naturalment, s'haura 
de passar al Consell Rector corresponent. El tema deIs 
professors dins el claustre del Conservatori, de la re
presentació, 'a lo millor' se m'ha escapat fer referencia 
a que és necessaria una reestructuració del Conserva
tori, no quant als organs de govern ni de gestió, sinó 
la majar representativitat de professors i que el claus
lre de professors tengui també la funció real que Ji 
correspon; efectivament, no tenc, de principi, per des
complat, eap inconvenient que aquest claustre de pro
fessors sigui 'el més ample possible'. Quant al tema de 
les beques referides a la Universitat, és un tema que 
també se pot estudiar, segons m'ha parescut entendre 
corresponia a l'antiga Diputació, no sabem ara de qui 
és la Diputació, ara, dic jo que es un tema que també 
és possible estudiar. De qualsevol manera, si no record 
malament, quant a 'deportiste.s' que hagin demanat be
ques, efectivament, pareix 'que una per a cada illa, el 
d'Eivissa me pareix que ha renunciat i les dues se do
naren a Menorca. Res més, mol tes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Gilet. Per fixar poslclOns, Grup Socia

lista, Don J oan Nadal. Disposa d'un temps de cinc 
minuts. 

JOAN NADAL: 
El Grup Socialista esta content de que avui per 

primera vegada hem comen«at a coneixer quina és la 
posició del Govern en el tema de materia educativa. 
Posició que ens preocupava, ens preocupava moH, des
prés de coneixer quin era l'organigrama que el Conse
ller d'Educació i Cultura havia fet a la seva Conselle
ria. Educació havia baixat de categoria, Educació no 
merelXIa quasi ni un director generaL Pero bé, avui 
hem comen<;:at a coneixer quina és la seva postura, 
creim que a la 'comparecencia' que faci davant Comis
sió podrem coneixer quina és la política educativa del 
Govern de la Comunitat Autonoma i podrem h<ear po
sicions damunt quina és la postura total i definitiva 
elel Grup Socialista en aquest tema, en aquest impor
tant tema. Nosaltres creim que és cert que la Comw1i
tat Autonoma no té avui gran s competencies en el tema 
eclucatiu, aixo és cert, pero té competencies. Té compe
teneies. Jo crec que, abans de dir que no ens donen 
competencies, abans de dir que no ens reben, el que 
hem de fer és assumir les competencies que tenim, 
dur endavant les competencies que tenim, apurar al 
maxim la possibilitat de les competencies que tenim, 
i aixo no se fa, aixo avui no se fa. El representant 
el'Esquerra Nacionalista ens ha dit, i jo ho reafirm, 
que avui 110 se fan les tres hores obligatories de classe 
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en catala. Que ha fet la Conselleria en aquest tema? 
Quines normes ha dictat la Conselleria perque els cen
tres educatius apliquin la legalitat vigent? Quina és la 
postura de la Conselleria 'damunt' el reciclatge? Perque 
no potencia la Conselleria tots els temes de reciclatge 
en llengua catalana? Aquests són temes que sí són de 
rúnica i exclus iva competencia de la Conselleria. Per
que la Conselleria no ha comen<;:at a actuar en tot el 
tema de guarderies, que ells diuen guarderies, que no
saltres deim escoles d'infants, que ja s'han transpassat 
a la Conselleria de Sanítat, que l'INEM ja ho ha trans
passat a la Conselleria de Sanita1, que les mal dites 
guarderies laborals també s'han transpassades a la 
Conselleria de Sanitat? Per que no ha creat ja una 
Comissió Mixta amb la Conselleria de Sanitat per a 
transferit aquestes escoles d'infants a la Conselleria de 
Cultura, que és on 'deuen' estar? Quina és la postura 
de la Conselleria en el tema deIs convenís de Catalunya 
i Valencia? Quina és la postura de la Conselleria en 
el tema de les oposicions a Catalunya i les oposicions 
[eles a l'Illa? Quina és la possib le 'valides' que dóna 
la Conselleria a les oposicions fctes a Catalunya, que 
aban s podien transplantar-se aquí? Tot aixo són temes 
que segurament avui 110 aclarirem, són temes pendents 
de la Conselleria, n'hi ha molts, de temes pendents de 
la Conselleria, temes pendents són els del Conservatorio 
La situació del Conservalori a les i!les menors és una 
situació deplorable, la situació, la ubicació física del 
Conscrvatori a Eivissa és totalment deplorable; en 
aquestes illes menors no se'ls dóna la part que eIs 
toca en proporció a la participacíó que ells donen. El 
Conservatori esta mal ates, el Conservatori a les illes 
menors esta totalment abandonat; s'han centralitzat 
'única i exclusivament' a Ciutat aquestes competencies. 
Com el tema; de la U.N.E.D. té unes ubicacions, la Casa 
de la Caritat no és 'puesto' per tenir la Universitat a 
Distancia. La U.N.E.D. necessita una atenció molt més 
seriosa de la que té, i la U.N.E.D ., sobretot a Menorca i 
a les Pitiüses, necessita una atenció molt més impor
tant que la que avui dóna la Conselleria. Creim que 
la Conselleria ha d'activar, ha de potenciar tot el que és 
l'ensenyament en la nostra llengua, aixo és una com
petencia exclusiva, no podem donar culpes a ningú. El 
Conseller ha de demostrar la seva voluntat, la seva 
nova voluntat de que la nostra sigui la llengua utilit
zada per tots els residents de les nostres illes. Nosal
tres esperam que tot aixo se'ns expliqui; que tot aixo, 
supos, que s'assumesqui, perque són coses que no 
creim demanar res que no pugui esser assumit per tots 
els Grups aquí presents, i esperam que en un 'play' 
curt podrem veure realitzades totes aquestes tasques. 
Respecte a la ínterpeHació, la interpeHacíó comenc;:a 
demanant un cens escolar, demanant un registre de 
centres, demanant un mapa escolar; d'aixo no se n'ha 
padat, aixo sí que és una tasca que pot fer la Con se
lleria. Aquesta tasca li serviria per, el día que s'assu
mesqui les competencies, per saber quina és la situa
ció. per saber que és el que pot fer i el que ha fet. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vagi acabant, Sr. Nada!' 

JOAN NADAL: 
Sí, Sr. President. Hi ha moltes coses més que pot 

fer la Conselleria de Cultura i Educació, sempre ens 
'olvidam' de la part d'educació, el tema de sanitat es
colar, que no l'ha tocat. El tema de sanitat escolar és 
un tema que la Conselleria d'Educació amb la Conse
lleria de Sanitat pot potenciar, pot potenciar, pot 
cooperar amb els Ajuntaments en el tema de sanitat 
escolar, no ha tocat res. Cree que hi ha moltes coses 
que la Conselleria té competencies, la Conse!leria pot 
actuar i la Conselleria pot fer; i esperam que en un 
'plac;:' curt les pugui fer. 

4.-d) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies, Sr. Nada!. Grup Popular? Acabades les 
intervencions passam a la quarta i última interpeHació 
elel dia que és la que formula Don Félix Pons Irazazá
bal, Diputat del Grup Parlamentari Socialista com a 
Portaveu d'aquest, sobre la importació clandestina de 
can1; pe! consum a les i!les de palsos africans i de 
Sudamcrica. Té la paraula Don Joan ... 

JOAN MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El tema que 

plantejam avui él¡ la nostra interpeHació és un tema 
que nosaltres consideram molt important perque no 
és tan soIs important per a la nostra Comunitat des 
que ha és en si, sinó que és molt important també pel 
'rest' de l'Estat; perque molt possiblement, a través 
d'una investigació a 'fondo' d'aquest problema aquí, 
podem ajudar a erradicar aquest problema a nivell de 
tol l'Estat. Quan nosaltres varem fer aquesta inter
peHació, ens va preocupar que havia sortit en els mit
jans de comunicació una in[onnació que pareixia que 
volia justificar el 'contrabando', i concretament el 'con
trabando' de can1. Nosaltres consideram que el 'contra
bando' no és justificable de cap de les maneres, sigui 
quaIsevoI 'tipo' de 'contrabando', perque és un 'fraud' 
a l'Estat i als ciutadans. Pero no tan soIs, perque en 
aquest cas 'ademés' és, pot ser que hagin, podien haver 
complicacions que afectassin la sanitat deIs ciutadans. 
En primer lloc, per a demostrar la importancia d'aquest 
assumpte voldria insistir a aquesta 'Camara' el que és 
el Preambul del Reial Decret 1787 de 1983 de 22 de 
Juny pel que se regula la campanya de carn de 'vaquí' 
en 1983-84. Ha volem llegir perque se vegi la importan
cia el'allo que pot afectar el 'contrabando' de carn o 
l'entrada clandestina de carn en el nostre país, o la 
comerciaIització d'aquesta carn al llarg del nostre país 
a la situació d'un sector que avui en dia té mol1s de 
problemes com és el sec tor ramader. «En los últimos 
años como consecuencia fundamentalmente del des
censo de los niveles de r en tas, se ha venido producien
do una disminución paulatina del consumo de carne ele 
vacuno que ha conducido de la base de una produc
ción prácticamente estabilizada al desplome ele los 
prec ios percibidos por el ganadero en origen de la 
práctica desaparición del mercado durante extensos 
períodos de tiempo, siendo sustituido por la venta al 
FORPA en régimen de precios de garantía. Las inter-



DIARI DE SESSIONS / Núm. 7 / 2S i 26 d'octubre 1983 169 

venciones de la Administración, el sostenimiento del 
mercado, practicamente contínua a lo largo del año, 
han ocasionado a su vez la formación de importantes 
excedentes que encuentran difícil salida a precios ra
zonables en el marco mundial». És a dir, la problema
tica del sector és molt important i s'ha de tenir en 
compte. No és tan soIs aixo, sinó en aquest mateix reia! 
decret se va deixat en 'suspenso' l'aplicació del decret 
que millorava l'ordre de 8 de Setembre de 1975 pel qual 
s'aprovava la norma de qualitat per canals de 'vaquí', 
i la sanitat comercial destinades al mercat nacional és 
a dir, un decret de 'fetxa' 2 d'Abril de 1982, va sortir 
en el Butlletí Oficial de l'Estat de 12 d'Abril de 1982, 
pel qual se millorava l'anterior ordre que hi havia da
munt aquest tema. També voldria especificar quins 
són de qualque forma, e ls preceptes legislatius contra
venguts amo el 'contrabando' de carn i la circulació 
clandestina de carn al !larg del nostre país. En primer 
!loc, la mateixa orc1re a que ara feia referencia, I'ordre 
de 8 de Setembre de 1975, xerra de que les canal s han 
de venir marcades amb una serie d'identificacions; i 
puc llegir també per a millor coneixement de la Cam
bra: «Las semicanales se marcarán con tinta indeleble 
en cuarto delantero entre la espalda y el costillar y en 
el cuarto trasero la zona de la falda próxima a la' pier
na, de forma que llevarán dos marcas si ccmercializT1 
en la forma de medios canales y una marca si comer
cializan e"n forma cuarto», vull dir, faig referencia a 
aixo perque se sapiga que hi ha serie de vies per iden
tificar si la carn és correcta o no pels distints serveis 
d'inspecció. Per una altra banda esta vigent el reial de
cret 3262/1976 12 de Novembre, pel que se fixen les 
tarifes postals, perdó, el Reial Decret de 3263/1976 de 
26 de Novembre pel que s'aprova la reglamentació 
tecnica sanitaria de 'mataderos', «salas de despiece», 
centres de contractació, emmagatzament i distribució 
de carns i despulles. En aquest Reial Decret se tomen 
assenyalar també les marques que, de qualque forma, 
identifiquen les carns, per exemple a l'artiele 59 : «to
dos los canales y despojos de las piezas sacrificadas, 
etc.»; i després fa una referencia molt clara d'una se
rie de normatives, que la competencia de fer complir 
aquestes normatives resic1eix en aquests moments a la 
Comunitat Autonoma per transferencia; com són de 
l'article 93: «La distribución y transporte de toda clase 
de carnes y despojos habrá de ampararse durante 
todas sus fases con la correspondiente documentación 
acreditativa de su procedencia'. y salubridad». També 
volía fer referencia a un tema que, si bé I'entrada en 
el país la competencia no és ele la Comunitat Autono
ma, aquí hi ha un servei de sanitat exterior; nosaltres 
creim, com després detallarem quan l'explicació de' 
com creim que entra la cam de forma clandestina a la 
nostra Comunitat, que la competencia de sanitat exte
rior no és de la Comunitat Autonoma; és de, per supo
sat, del Ministeri i el'aquí també de la Delegació Provin
cial del Ministeri, no creim que sigui aixÍ. Pero és in
ter'essant saber un poc quines són les normatives que 
hi ha 'damunt' la importació de carn. «Todas las car
nes», dic l'article 95 diu el següent: «Todas las carnes 
de animales de abasto que lleguen al territorio nacio-

nal para su consumo en nuestro país, deberán atener
se estrictamente, para sus distribución en él, a todas 
las disposiciones establecidas en esta reglamentación, 
salvo lo dispuesto en los tratados o convenios inter
nacionales o excepciones que puede autorizar la Co
misión Interministerial para la ordenación alimentaria. 
Para la firma de cualquier acuerdo comercial de Espa
ña con otros países en los que la carne haya de ser 
objeto de comercio, las autoridades españolas compe
tentes solicitarán informe sanitario y sólo sanitario pre
vio en las direcciones de sanidad de la producción agra
ria. Las carnes, despojos o productos objeto de importa
ción deberán proceder de establecimientos previamente 
autorizados por las direcciones generales de sanidad y 
las de producción agraria; su producto destinado a la 
industria no alimentaria o dedicada a la alimentación 
animal requerirán únicamente autorización sanitaria de 
la sección general de producción agraria. Una vez auto
rizados los mataderos extranjeros, los ministerios de 
la gobernación y la agricultura lo publicarán mediante 
orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado y lo 
comunicarán oficialmente a los servicios correspondien
tes del país al que pertenezca el establecimiento auto
rizado. Esta autorización quedará sin efecto, cuando ... 
de las correspondientes visitas llevadas a cabo por los 
servicios veterinarios oficiales españoles, se comprue
ben en los establecimientos autorizados irregularidades 
tanto en las condiciones higiénico-sanitarias, las ins
talaciones como la .,. de las carnes o bien por razones 
epizozoológicas d zoonósicas; importación de carne y 
despojo procedente de animales que no sean considera
dos reses de abasto, la vigente reglamentación se re
gulará por disposiciones específicas», volia dir, sigui a 
tílol d'anecdota, que la importació de carn elo:: cebú ~s· 

una cosa que és legal, el que de qualque forma és un 
frau, és que se doni al consumidor carn de cebú dieJlt 
qUe és carn de 'vaquí', aixo és el problema; é~: 3 dir, 
la Cárn de cebú, com posen aquestes diferents ([¡~po

sic10ns, és una cosa completament legal. Altrr~s arti
eles que podríem continuar 'llcgiguent': «Todas ¡as ex
pediciones de carne llegadas a España en r·~p;ine·l de 
importación irán acompañadas de una certificacióll de 
los servicios veterinarios oficiales elel país :~:portador. 

en la que se haga constar nombre y ubicac6n elel 1;13-
tadero, país de origen y procedencia, que las carnes 
proceden de animales de abasto sacrificados en un 
matadero legalmente autorizado y se han ido somellCH
do a la inspección sanitaria «ante» y «post monem» y 
que tales carnes son aptas para el consumo nUlTIétno 
y no han sido tratadas con aditivos no autorizados en 
España por la Dirección General de Sanidad y otras 
sustancias nocivas para la salud; y que todas las IJIa
nipulaciones han sido realizadas en las mejo::-cs con
diciones de higiene y sanidad bajo el contrJI d ::! los 
serV1ClOS veterinarios oficiales y, que, así mismo no 
supongan peligro de difusión de enfermedades cpizoo
ticas»; és a dir, hi ha tota una serie més de reglamen
tacions que podría continuar 'llegiguent' que assegu
ren, en principi, que tota cam importada pugui, ten
gui les condicions sanitaries con-ectes perque hi ha 
una serie de controls 'inclús' 'antes' d'importar aques-
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ta cam visiten els serveis del Ministeri els 'mataderos' 
de l'estranger. Volia fer 'ademés' una referencia a un 
decret molt 'recient' de 15 de Juliol de 1983 que espe
cifica molt darament quines poden ser, de qualque 
forma, les sancions que podrien rebre les entitats que 
no 'compliguessin' la legislació vigent 'damunt' el con
trol de la qualitat de l'alimentació. Nosaltres conside
ram que el tema del contraban de carn, el tema de la 
comercialització clandestina de cam podia, cau molt 
correctament i molt completament dins aquest decret, 
i que les infraccions podrien esser qualificades com a 
molt 'graves' del punt de vista sanitari, que podrien 
es ser que 'ademés', tenen de qunlque forma, cauen en 
infraccions en materia de protecció del consumidor, 
que de qualque forma són infraccions en materia de 
normalització, documentació i condicions de venta o 
'suministre', podria llegir qualque exemple de com: 
«en cumplimiento de las disposiciones relativas a nor
malización... de bienes o servicios que se produzcan, 
comercialicen o asistan al mercado, y en cumplimien
to de las disposiciones u ordenanzas sobre condiciones 
de venta en la vía pública, domiciliaria, por correo, 
de toda clase de bienes y servicios». De qualque for
ma també suposen infraccions en materia de defensa 
de la qualitat de producció alimentaria, que de qual
que forma o amb tota seguretat són infraccions per 
clanclestinitat que són infraccions per 'frau', i q!-le to
tes aquestes infraccions, que 'concurreixen' en aquest 
cas, poden ser qualificades com a infraccions molt 
greus; i que aquestes infraccions poden arribar de 
qualque forma a esser sancionades com a, entre mul
tes, «comprendidas entre 2.500.000 pts. o 6.000.000 pu
diendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el décu
plo del valor de los productos o servicios objetos de 
la infracción»; entre altres coses també, dins el ma
teix decret s'assenyala que, quan hi ha reiteració en la 
infracció, se pot acabar amb la, podríem dir, la su
pressió de la llicencia que tengui l'empresa per ac
tuar, per fer les seves activitats. Bé, de qualque for
ma, aquesta és la normativa que hi ha vigent, norma
tiva que té l'obligació de fer complir, en tant en quant, 
arriba a la nostra Comunitat, el Govem Autonom via 
directa, com seria tant la Conselleria de Sanitat com 
la Conse11eria d'Agricultura i 'té que' estar preocupat 
per aquest tema tant la Conse11eria de Comen; com 
la Conselleria de Turisme; per que? 'Bueno', explicaré 
de qualque forma com és el procés que entra a la 
nostra Comunitat aquesta cam de forma clandestina. 
Pal:eix es ser, que el primer punt del territori espanyol 
que arriba aquesta carn, seria les Illes Canaries, fins 
ara, no sabem si c\esprés de les denúncies que s'han 
fet damunt el tema hauria canviat de destí, pero po
dien, entra ven normalment a la península via Cádiz í 
que després se distribuía al llarg de tot l'Estat pels 
canals, una serie de canals comercials que tenien or
ganitzats. Aquesta cam comercial, és a dir, hi ha una 
demanda bastant important d/aquesta carn clandesti
na, d'aquesta carn dc 'contrabando', i se feia per via 
subhasta a una serie de ciutats del nostre territorio 
Com arriba aquesta carn a la nostra comunitat? Aques
ta carn, a la nostra comunitat hi arriba per via de re-

gim de cabotatge i pot entrar per quatre formes dis
tintes; pot entrar en camions frigorífics, en els quals 
posin que efectivament és cam, 'entonces' entrarien, 
suposam nosaltres, amb guies sanitaries que no indi
quin el que és el vertader origen; podrien entrar en 
contenedors que tenguin altre 'tipo' de substancia, com 
podrien ser peix o verdures, en els quals estaria 
emmascarat a l'interior d'aquests contenedors; podrien 
'inclús', s'ha arribat a dir que podrien esser en con te
nedors que no tenguin res de productes d'alimentació, 
com podrien esser mobles, 'indús' se diu que podria 
entrar de forma clandestina e1s vespres entrant qual
que 'barco' en el port i que se descarregas rapidament 
aquesta 'mercancia'. Nosaltres creim que és un con
junt d'aquestes quatre vies per les quals poden entrar, 
pero sobretot creim que són les dues primeres per les 
quals entren a la nostra comunitat. Com deia, és a dir, 
quins són els serveis en els quals se poden detactar 
aquesta entrada clandestina per la Comunitat Autono
ma? Per una, per via sanitat veterinaria, 'dependent' 
de la Conse11eria de Sanitat en aquest moment, en el 
qual, 'pues', inspecciona tot a110 de l'arribada al port 
d'allo que serien el peix, verdures, etc.; per via de de
partament de producció animal de la Conse11eria d'A
gricultura que inspeccionen l'entrada de carn també 
pel port i, 'ademés', i sobretot, per tot el cos de me
nescals, de veterinaris titulars, que tenen l'obligació 
d'inspeccionar tots els centres com podrien esser, tant 
el 'matadero' general frigorífic, els magatzems de, ma
gatzems i distribuidores de cam com els hote1s o res
taurants on se pugui també 'despendir' aquest 'tipo' 
de carn. Quina importancia té per a la nostra Comuni
tat aqucst tema? 'Pues' té la importancia que som una 
de les entitast que, una de les comunitats al llarg del 
país que té més, massa empreses de restauració, en 
els quals és moIt possible que s'estigui consumint 
aquesta carn, per tant, creim que el tema és impor
tant, no tant soIs ja, pel tema del nostre sector rama
der, que, si bé no és molt important en comparació 
amb altres Comunitats de l'Estat Espanyol, ho és en 
si mateix i sabem 'lo' depauparat que esta. 1 nosal
tres, i anant concretament a a110 que és la moció en 
concret, volem saber quines són les actuacions que ha 
fet la Comunitat Autónoma 'damunt' aquest tema, per
que nosaltres no creim que la dandestinitat, la comer
cialització clandestina de carn a la nostra Comunitat 
no és possible que se produesqui si no hi ha una cer
ta convivencia en funcionaris del Govern Autonom, fun
cionaris al servei del Goverl1 Autonom, creim que ai
xo és un tema que és molt necessari que es faeí una 
investigació molt a 'fondo' perque si no, no és possi
ble que s'estigui produint perque pareix, se diu en els 
mitjans, que se fa 'consumició' de cam, que hi ha un 
fon consum de carn, que aixo és un tema que fa molts 
d'anys que s'esta produint a la nostra Comunitat, i que 
'inclús' se xerra de que, 'a lo millor', fa més de deu 
anys que s'esta consumint aquest 'tipo' de cam a la 
nostra Comunitat; per tant, no és possible, si en els 
'mitjans' de comercialitzadors de cam ho coneixen i 
ho han sabut sempre, que els funcionaris, en aquests 
moments al servei de la Comunitat Autonoma, siguin 
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desconeixedors d'aquest tema; i per tant volem saber 
quines gestions s'han fetes; voldríem també, de qual
que forma, saber quines mesures de major control ha 
fet la Comunitat Autónoma, una vega da que ha estat 
denunciat aixo, perque creim, i 'ademés' en el decret 
que he llegit 'antes', de quinze de Juliol de 1983, indi
qui que a les Comunitats Autonomes s'han de fer ac
tuacions ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Prec al Sr. Diputat que vagi acabant. 

JOAN MARCH: 
Sí; actuacions de cautela quant a aquests temes, 

i que no tan soIs aixo, també que hi ha, no hi ha, el 
mateix diu que no hi ha prescripció als cinc anys an
teriors a la comesa de la infracció, és a dir, que si 
avui en dia se detecten infraccions se podran retreure 
fins a cinc unys anteriorment. Crec que tots aquests 
temes, apart que l'assumpte sigui molt important, que 
afecten al Govern Autonom, no a una Conselleria con
creta, sinó a varies Conselleries i que el Govern Auto
nom s'ha de prendre molt 'en serio' aquest problema. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Don Joan March Noguera. Té la paraula 

el representant del Govern Don Gabriel Oliver Capó. 
Disposa el'un temps de quinze minuts. 

OLIVER CAPO: 
Gracies, Sr. President, Sres. Diputats i Srs. Dipu

tats. Vos te, crec, él aquesta interpeHació, Sr. Joan 
March, ha citat primer el proleg d'aquesta interpeHa
ció amb una serie de, hu llegit unu serie de decrets, 
amb els quuls, logicament, estam d'acord tots; estam 
d'acord amb la llei seguint una via legalista. Una cosa 
que ha dit era que s'intentava justificar el 'contraban
do'; jo no cree mai haver fet unes declaracions justi
ficant el 'contrabando'. Les mesures que varem posar 
en marxa davunt aquesta presumpte importació, o carn 
congelada procedint d'importació presumptament clan
destina. Li donarem una explicació de tot el que hem 
fet; dia 12 d'Agost passat, el personal tecnic de la nos
tra Conselleria realitza una inspecció exl1austiva deIs 
local s i de les cumbres frigorífiques de l'escorxador 
general CARMA, per investigar precisament sobre 
aquesta carn congelada, presumptament clandestina. 
Aquestes mostres es varen remetre immediatament 
al centre nacional de Majadahonda de Madrid, a fi de 
determinar les especies animals a que corresponien 
les mostres esmentades, així com les condicions higie
nieo-sanitaries d'aquestes per al consumo D'aquesta 
analisi realment no se n'ha rebut cap informació es
crita fins hores el'ara, pero sí per telefon, dient que 
es tractava ele carn procedent de ramat boví. Posterior
ment a aixo, de dia 25 a dia 30 d'aquest mateix mes 
d'Agost, es va procedir a prendre noves mostres d'a
quest escorxador general frigorífic i en dotze establi
ments als quals s'havia subministrat carn; en total es 
rrengueren vin t-i-dues mostres de carn congelada, i 
de les analisís realitzades en resultaren aptes pel con-

sum vint, mentre que dues sobrepassaven els límits 
recomanats pel CENAM, ja que en aquestes mostres 
es trobaren enterobacteries i escaritxiacolia respectiva
ment, si bé, en cap de les dues no es detactaren bac
a::ries patógenes capaces de produir malaIties infec
cioses; s'informa així mateix que ambdues mostres pre
sentaven signes evidents d'haver estat manipulades 
recentment, cosa que probablement provocava conta
minació bacteriologica. De tot aixo, jo crec que es de
dueix que es tracta de carn de ramat boví apta pel 
consumo A les inspeccions realitzades es trobaren eti
quetes, els envasos de les peces de earn que ens aere
ditaven la procedencia de Zimbabve, Brasil i Argenti
na. Fins hores d'ara no s'ha pogut comprovar que 
Carma hagi rebut directament carn de l'estranger, sinó 
que sembla que l'adquireix a grans magatzems frigorí
fies de la península, legalment establerts, els quals 
l'envien, efectivament, en camions frigorífics i 'barcos' 
o vaixells, als magatzems deIs quals obligatóriament 
un vetcrinari titular, designat [Jer l'organisme corres
ponent, certifica qUe la carn que surt de dins els con
tenedors reuneix les condicions necessaries i, aquesta 
carn, acompanyada ele la via sanitaria corresponent, 
es transporta en vaixell i entra pel moIl de Palma on 
cls serveis de Sanitat exterior i de Duana, tots dos de
penents del Govern de la Nació, reconeixen les subs
tancies alimentícies i les mercaderies embarcades que 
s'in trodueixcn dins el nostre territori de conformitat 
amb allo que es preveu al vigent Reglament de Sani
t2,t Exterior. D'altra banda la importa ció de carn ye 
regulada pel vigent reglament tecnic-sanitari d'escor
xadors. segons els quals, abans de l'arribada de la carn 
a port nacional, s'ha de reconeixer pels serveis veteri
naris de cluanes, per tant, són els serveis veterinaris 
de ports o fronteres, depenents de l'Administració Cen
tral i no els transferits a les Comunitats Autonomes, 
aquells que han de comprovar i han de documentar la 
importació de carn, la qual l'empararan mitjan<;ant la 
guia sanitaria corresponent dins el magatzem frigorí
fic importador, el qual la distribueix posterioffi1ent al 
mercat interior. En aquest sentit, i a fí d'aconseguir 
la deteuninació de les responsabilitats que se'n po
drien del-ivar si la importació de la carn trobada a la 
investigació realitzada no havia entrat a Espanya legal
mcnt, la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social ha 
procedit a remetre al Ministeri de Sanitat i Consum 
informe deIs fets i de les circumstancies recoIlits al 
llarg de les actuacions que ha tengut, i l'hi ha remes 
també la relació deIs magatzems frigorífics proveldors 
de l'empresa Canna que són en total 35, radicats a 
distintes Comunitats Autonomes, amb la finalitat que 
es pugui efectuar la investigació adequada en coHabo
ració amb totes les Comunitats Autonomes que en si
guin afectades. Aquesta investigació, així com l'adop
ció de mesures correctores, uItrapassa obviament les 
possibilitats i les competencies deIs serveis propis de 
la nostra Conselleria, com és completament evident. 
L'empresa, els frigorífics i l'empresa Carma, concreta
ment, que es tracta en aquest cas, compta amb un di
rector tecnic sanitari que pertany al cos de veterina
ris titulars. La provisió d'aquesta pla~a es va fer per 
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oposicíó restringida entre membres d'aquest cos nacio
nal de funcionaris tecnics de l'Estat; la retribució deIs 
quals es fa amb carrec als pressuposts generals. L'ho
rari de feina que té diariament és des de les dotze de 
la nit fins a les vuit i mitja del matí, condicionat, a 
més, al volum de matanc;a. Com es tracta de places a 
cobrir necessariament per funcionaris tecnics de rEs
tat pertanyents al cos nacional de veterinaris titulars, 
l'ordenació i l'organitzacíó, el nombre de places de 
plantilla, la convocatoria d'oposicions, etc., correspo
nen fins aquest moment al Ministeri de Sanitat i Con
sumo És evident que l'Estat cobreix només aquests 
grans complexes industrials amb una pla<;a de veteri
nari que fa un horari limitat en el temps; les altres 
hores del dia no, es pot produir efectivament qualse
vol incidencia que difícilment podría controlar aquest 
tecnic; i aquesta situació no es pot resoldre legalment 
avui per avui, ja que, obligatoriament, la normativa 
legal aplicable segons hem assenyalat no permet que 
aquest control es pugui fer per d'altrcs tecnics que no 
per'canyin al dit cos de veterinaris titulars. Tampoc no 
és possible ara un augment de plantilla o una creació 
de places en aquest cos perque el Ministeri de Sani
tat i Consum, per raons pressupostaries, té limitacions 
en aquest tema. De tates formes, la preocupació del 
Govem de la nostra Comunitat Autonoma per la millo
ra de les condicions sanitaries i comercials de tot el 
que siguí materia alimentaria, ha determinat en el sec
tor de subministrament i comercíalització de carns 
que ara ens ocupa, de diverses actuacions a epoques 
recen ts t endents a aconseguir la millar protecció deIs 
nos tres ciutadans. En aquest sentil s'han fet inspec
cions a diversos rnagatzems frigorífics de Mallorca, 
concretmuent, a un rnagatzem s'aixecaren actes d'ins
pecció, números 29.737 i 738, perque en el transcurs 
d'aquesta inspecció s'havien trobat peces, possible
ment no amparades en factura; i un retal que corres
ponia a una indústria del Brasil. Es va poder veure 
al llarg de la inspecció que aixo estava enviat d'una 
central de Madrid, per tant es va remetre tota la do
cumentació al Ministeri de Sanitat; de la mateixa ma
nera, el mes de Maig passa t, es practica una altra in s
pecció a un altre magatzem frigorífic, per falla o per 
manca també, d'algunes factures, era cam procedent 
del Brasil, aixo havia estat subministrat pel frigorífic 
de Catalunya i també es va 'tellir que' remetre al Mi
nisteri de 5anitat i Consumo Posteriorrnent, a un altre 
mag<atzem de frigorífics de Mallorca es varen trobar 
caixes de cartró retolades en angles i xines; unes al
tres procedents de Nova Zelanda; com que tampoc no 
podia acreditar la factura es va obrir el corresponent 
expedient administratiu. També s'han fet inspeccions a 
tres magatzems frigorífics més i es comprova que, per 
falta de factures procedia, varen trobar un albara lliu
rat per una indústria de la cam, per la qual cosa es 
va 'tenir que' remetre al Ministeri .. . Com es veu, el 
Govern de la Comunitat Autonoma es mostra espeeial
ment sensibililzat per la probIematica alimentaria, en 
general, i en eoncret, per la relativa a la distribució i 
el consum deIs productes camics, sigui en eIs aspec
tes sanita ris, sigui en els de producció i comercialit-

zaclO; 1 es per aixo que s'intensificaran els programes 
i les campanyes d'actuació, dins, atesa la capacitat li
mi:ada de mitjans personals i materials amb que comp
tamo Voldria posar un exemple; s'ha de remarcar, per 
exemple, que la plantilla de veterinaris titular s a les 
Balears, a l'any 58 es componia de 62 veterinaris, de 
68 veterinaris; hores d'ara ha baixat a 62, amb l'agra
vant que aleshores a les Balears hi havia poques em
preses a controlar, que el tema de control sanitari de 
m enjadors, restaurants, hotels, etc., no tenia gaire in
cide ncia en l'acLuació d'aquests, i que la preocupació 
p er la problematica sanitaria de qualitat en aquestes 
activitats no tenia la trascendencia que ara té per a 
la societat actual, ni aquesta estava tan sensibilitzada. 
D'altra banda, com hem dit, les possibilitats d'amplia
ció de plantilles en cossos nacionals és molt difícil per 
dependre del pressupos t general de l'Estat. Aixo no 
obstant, nosaltres pensam prendre una serie de mesu
r es i potenciar aquests serveis; pensam crear i poten
ciar una secció ele sancions el'aquesta ConselJe ·i:l, ~ ,\ ui 
practicament sense dotació de mitjans peLion:tls 1 ma
terials; també es coordinaran al maxim les aCClOl1S en 
materia sanitaria, de disciplina de mercat, 1.1 qua l co
sa s 'aconseguira mitjan¡;ant la incarclinació Jins h l;1a
tcixa Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de les 
direccions general s de consum i de sanitat; es poten
ciara el labora tori de la Conselleria; es pru .s~>l~lla!'"an 

campanyes d'inspecció coordinades d'ambJues di::-ec
cions generals, a fi de supervisar periodicament 10ts 
els centres de producció, transpo1't i venda de proc.!uc
tes alimentaris; també es desenvolupara aque;t del ret 
citat pel Diputat Sr. March, de 22 ele Juny, puhlicat a 
15 de Juliol. També s'estudiara una ordenació l11és ra
cional que permeti l'aprofitament millor del ¡:cr;;uJlal 
que pertany als cossos de funcionarís tecnics de l'Es
tat al servei de la Sanitat Local; i es procurara rl.'a
mortitzar places en els petits sanitaris on les funcions 
d'aquests siguin d'entitat menor i manco necessaries, 
per tal el'adscriure'ls als serveis de la mateixa Con se
lleria de Sanitat i Seguretat Social. Es gestionara tam
bé davant l'Administració Central i se 1i exigira ele ma
n era especial als Ministeris d'Economia i HisenJa, al 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació i al ele 5anitat i 
Consum que potenclin i actualitzin els serveis que de
penen d'aquests, a fi d'incrementar el control, la ins
p ecció i l'analisi deIs productes alimenticis d'impor
tació. La gestió d'aquests serveis de Sanitat exterior, 
potser, s'hauria de delegar també a la nost1'a Comuni
tat Autonoma, 'al menos' la gestió, a fi que es pogues
sin aconseguir la maxima coordina ció i la maxima efi
cacia d'aquests en benefici ele tots els nostres ciuta
dans , j a que no podem oblidar que la problematica 
que es plantcja en aquesta interpeHació, sense anar 
més enfora, ve condicionada, en gran part, pcr l'actua
ció deficient d'aquests serveis, no solament a la 110S

tra Comunitat, sinó sobretot, en aquells ports el'Espa
nya a través eleIs quals s'ha pogut produir la presump
to. impOrlél.ció clandestina de cam congelada, sense la 
qual no s'hauria pogut produir mai el problema que 
debatem; i a ixo, no ho podem oblidar, Srs. Diputats, 
és responsabilitat plena i absoluta del Govern de la 
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Nació, al partit polític del qual pertany qui ens inter
pel'la aquí; creim que, en pura justícia, hauría d'esser 
a les Corts espanyoles on s'hauria d'haver plantejat 
aquesta interpeHació davant el Govern de la Nació, 
sobretot per la importancia que el tema té a regioos 
com la nostra. Per acabar, evidentment, no som da
vant un problema sanitari ni de frau en la qualitat deIs 
aliments, som probablement davant W1a presumpta im
portació clandestina a Espanya que en aquests mo
ments es troba «sub judice» per la qual cosa la inter
peHació que s'ha formulat pel Grup Socialista, ho 
repctesc, hauria d'haver estat més adequadament for
mulada a les Corts espanyoles. El Govern de la Nació 
ja té indub~ablement l'entrada clandestina de carn a 
la nostra patria, han de controlar-la, investigar-la, im
pedir-la, primerameot i principalment el servei de dua
nes i el de sanitat exterior depenents de l'Administra
ció Central; i és obvi que, si l'actuació d'aquests és 
efica¡;: el problema que se'ns planteja esdevé inexis
tenL No obstant, el Govern de la Comunitat Autonoma 
vol remarcar, com ha quedat demostrat, la preocupació 
que té per aconseguir que el nostre territori quedi lliu
re de perill que aquestes importacions poden suposar 
per a la salut pública i per a l'economia de la nostra 
Comunitat, per la qual cosa agraeix al Grup Socialista 
que comparteixi aquesta preocupació i els exhorta per
que facin v~ler aquesta preocupació amb la maXlma 
intensitaf davant el Govern de la Nació; amb la segu
retat que entre tots, unint esfon;os, podrem acomse
guir que el perill apuntat desaparegui definitivament; 
i aixo, tots els ciutadans d'aquestes illes, n'estic segur, 
ho veuran amb satisfacció. Res més. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Oliver Capó. Vol replicar Don Joan 

March Noguera? Disposa d'un temps de cinc minuts. 

lOAN MARCH: 
Bé, el tenir les respostes a les interpeHacions, les 

preguntes de forma 'enlatada' i previament escrites, 
dóna que siguin sempre de qualque forma bastant, 
siguin bastant deficients; a la resposta que ens ha 
donat el Conseller de Sanitat. En primer lloc, nosaltres 
no llavíem dirigit aquesta interpeHació al Conseller de 
Sanitat en concret, ho havÍem dirigit al Govern Auto
nom perquc nosaltres creim que la responsabilitat afec
ta a varies Conselleries. En primer lloc, bé, segurament 
per la formació professional {lel Conseller desconeix 
b2sta11t el tema de salut pública o 'per lo menos' s'ha 
fet un 'olvido' en el sentit que Sanitat exterior no és 
la que realitza la inspecció de la carn que entra a la 
110stra Comunitat per regim ele cabotatge; qui ho fa 
és el departament d'agricultura corresponent, o sigui, 
ho sent molt, pero el tema és així; per tant, Sanitat 
Exterior, Direcció Provincial de Sanitat, el Ministeri 
de Sanitat de la noslra província, no té cap 'tipo' de 
competencia 'damunl' aquest tema. Per una altra ban
da també, quan xerra del tema del 'matadero' frigo
rífic de CARMA, ens feia referencia al Director Tecnic 
del 'matadero', elel qual és el Sr. Rojo; pero de qui és 
el responsable de la inspecció deIs magatzems, que és 

on se pot produir presumptament el frau, és el Sr. Agui
ló, que és un menes cal molt diferent del Sr. Rojo; és 
a dir, no se tracta, quan voste ens feia la referencia 
deIs horaris, no se tracta del menescal, sinó se tracta 
del menes cal titular de MarratxÍ, el Sr. Aguiló, que, 
per tant, on vostes tenen, de qualque forma, la possi
bilitat d'indicarli quins 'tipos' d'actuacions 'tengui que' 
fer, i ha estat menescal titular de Marratxí des de fa 
molts d'anys. Concretament ha fet referencia que s'han 
fet una serie d'actuacions; bé, nosaltres les actuacions 
que diuen que han fetes, que, efectivament, són impor
tants i esta molt bé que s'haguin fet, ens pareixen in
suficients, creim que se podia haver fet molt més, per 
suposat que és el que per perseguir aquest 'tipo' de 
'fraud' s'ha de veure una coordinació entre la nostra 
Comunitat Autonoma i el Govern de la Nació, sabem 
que el Govern de la Nació esta investigant a 'fondo' el 
tema, és més, com també, supos, no ignora el Sr. Con
seller, nosaltres hem fet una petició d'informació 'ela
munt' aquest tema al Govern dirigida a quatre minis
tcris 1, 'ademés, al mateix Govern, demanam la 
coordinació d'aquest tema entre els seus ministeris i 
les autonomies afectades 'damunt' aquest problema 
que, en principi, creim que són la majoria de l'Estat, 
i qualcunes més en particular. Per tant, dir que no
saltres ho anem a plantejar a Madrid, 'bueno', és una 
possibilitat que no esta descartada quant a Grup Polí
tic; quant a Grup Parlamentari la nostra obligació era 
presentar-lo aquí com nosaltres hem feto 'Resumen', per 
una aItra banda, el Sr. Conseller s'ha 'olvidat' de con
testar a veure quines investigacions s'havien fetes dins 
els funcionaris del propi Govern, és a dir, tant de la 
Conselleria d'Agricultura com de la Conselleria de Sa
nitat, a veure si hi podia haver qualque 'tipo' de res
ponsabilitat 'damunt' el comportament efectuat durant 
aquests darrers mesos i, sobretot, perque, com ja deia 
'antes', el decret que regula de qualque forma les san
cions per 'frauds' 'damunt' aquestes materies se retroac
tiva a cinc anys enrera. Quines actuacions se podien 
haver, quin es actuacions, podem dir, de qualque forma, 
podien haver fet aquests funcionaris de negligencia 
respecte a les seves funcions. Per tant, aquest con ¡unt 
de coses fan que creiem que no s'esta fent tot el que 
se podio. fer per aclarir aquest assumpte; que creim 
que la importancia de l'assumpte fa que se facin ac
tuacions molt més fermes que ha fet fins ara el Go
vern i, sobretot, que sigui una actuació coordinada com 
el mate ix Conseller Sr. Simarro, en unes decIaracions 
que varen sortir en el «Diari de Mallorca», el diumenge, 
deia que era necessari incrementar els serveis de l'an
tiga 'jefatura' producció animal per a controlar l'en
trada de cam en regim de cabotatge, corn) és el cas 
que nosaltres ens referim, a la nostra Comunitat; és a 
dir, que no m'estic inventant res, sinó que el mateix 
Sr. Consellel' Sr. Simarro, ho ha dit públicamenL PCl· 
aixa, per totes aquestes raons nosaltres no ens C01,Sl' 
deram, satisfets per la contestació que ens ha fet el 
Sr. Conseller i, dins, d'acord amb el Reglament Provi
sional del nostre Parlament, pensam presentar dins les 
24 hores reglameotaries una moció, a la qual demanam 
que se ere! en aquesta Cambra una comissió d'investi-
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gació, d'acord amb l'article 24, apartat tercer del nos
tre Estatut, per arribar molt més a 'fondo' en tota 
aquesta problematica; i que a aquesta comissió d'in
vestigació estiguin proporcionalment representats tots 
els Grups Parlamentaris i que aquesta comissió se 
consideri en plens permanents funcions fin s que arribi 
a tenue d'unes conclusions que se 'tenguin que' pre
sentar a aquesta Cambra. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. March Noguera. Per fixar posicions 

Esquerra Nacionalista. Sí, per contrareplicar té un jJe
ríode de temps de cinc minuts, Don Gabriel Oliver. 

GABRIEL OLIVER: 
Molt po e, molt poca cosa; primer el que ha dit de 

que havia fet la pregunta a 'varios', a varíes Con selle
ries, jo li record que el Govern pot respondre en qual
sevol deIs seus membres a les preguntes fe tes a Wl o 
o 'varios' deis membres del Govern. Quant al con~rol 
d'agricultura, jo li repetesc que, per nonuativa de 
Sanitat Exterior, els ports i els aeroports corresponen 
'única i exclusivament' a Sanitat Exterior, i el control 
que fa Agricultura és des de que hi va haver pesta 
porcina que, per mandat del Ministeri de Sanitat, en
vien un veterinari a controlar aixo, a més, deIs animals 
vius. Les actuacions que jo he posat era tp1 exemple, 
no són les totals; li puc mostrar el Reglament de Sa
nitat Exterior que és de l'any 34. Li agraesc, per altra 
banda, les gestions fetes a Madrid; jo també n'he fetes, 
he tengut converses amb Directors Generals, 'inclús' 
amb el Ministre, respecte a aquest tema i sé que ell 
esta preocupat. Per 'lo' 'demés', me pareix molt bé, si 
vol posar una moció, esta en el seu dret, nosaltres 
crec que hem fet bastantes coses. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Oliver Capó. Pel Grup Esquerra Nacio

nalista té la paraula Don Sebastia Serra Busquets per 
a fixar posicions. Cinc minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President. Dia 24 d'Agost d'aquest any, 

varem presentar, varem fer una pregunta al Govern 
soHicitant resposta oral, suposam que a la Comissió 
del mes de Novembre parlamentaria corresponent se'ns 
doni, ja que avui veig que, de qualque manera, s'ha 
encetat el debat amb satisfacció nostra. També, Es
querra Nacionalista en una entrevista amb el Governa
dor Civil de la província, el mes de Setembre, li va 
plan tejar el mateix i, creim coincidir en part amb allo 
que ha dit el Grup Socialista i en part amb allo que ha 
dit el Govern de la Comunitat Autonoma, és a dir, 
que el tema no només és de Comunitat Autonoma, sinó 
que també és de Govern d'Estat. Pero nosaltres creim 
que hi ha un parell de problemes greus. Estam davant 
un problema important, estam davant un problema de 
possible frau, de contraban, etc., pero també estam da
vant un problema que pot afectar decididament la qua
litat ele la vida, i avui aquí s'ha parlat de qualitat de 
vida, s'ha parlat ele tercer-mundisme, etc., pero aquesta 

situació si l'observam detingudament sí que dóna una 
impressió de tercer-mundisme, no només per part de 
l'Executiu, en aquest cas del nostre Govem Autónom, 
sinó també per part de l'Administració Central a les 
Illes Balears. No hi ha hagut accions urgents, no hi ha 
hagut una c1arificació a l'opinió pública, no se sap si 
és cert o no el que se denuncia, i fins i tot ha dit el 
Sr. Conseller que encara no hi ha resposta oficial per 
escrit del- Centre de Majadahonda 'damunt' aquesta 
qüestió. Aquestes coses són molt greus, són molt greus 
en temes com consum, en temes com salut pública, i per 
tant, Esquerra Nacionalista l'únic que vol demanar són 
accions urgents, opinió pública clara perque davant 
aquests temes ele dubtoses interpretacions l'opinió pú
blica és basica; i també voldríem elemanar, supos que 
s'entén, pero ho volem de manar, que les accions, ins
peccions, etc., no només se centrin a Palma, sinó que 
vagin a totes les illes perquc per tot hi ha problemes 
d'aquest 'tipo', i en aquest moment hem d'esmentar 
que Mallorca globalment també, i Eivissa i Formen
ter~ i Menorca. Gracies. 

S.-a) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies, Sebastia Serra Busquets. No 'haguent'-hi 
més intervenents, passam al 'quint' punt de l'ordre del 
dia corresponent a les preguntes. Prec els Srs. 'deman
dant;;' que s'ajustin als texts escrits perque per cada 
pregunta només se disposa de cinc minuts en total. La 
primera pregunta que formula el Diputat Don Joan 
Francesc Triay Llopis sobre ajomament per part de la 
COl1selleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territo
ri, ele la reunió de la Secció Insular ele Mallorca de la 
Comissió Provincial d'Urbanisme. Té la paraula Don 
Francesc Triay. 

TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Dia :29 de Juliol, da

vant la falta de transparencia i d'informació per part 
del Govern de la Comunitat Autonoma sobre la nova 
composició de la Comissió Provincial d'Urbanisme, el 
Grup Parlamentari Socialista va demanar oficialment, 
a través ele la Mesa del Parlament, una informació so
bre quina era aquesta composició i quina norma s'ha
via aplicat per afer els nomenaments pertinents; 
aquesta petició d'informació, que encara no ha estat 
contestada, que encara no ha estat satisfeta, va provo
car que dia 22 de Setembre, davant el rumors genera
litzats en els mitjans professionals i polítics que hi 
havia un 'apla¡;:ament' de la reunió de la secció insular 
de Mallorca de la Comissió Provincial d'Urbanisme, 
perque la reunió anterior era irregular i havia d'esser 
anuHada, varem plan tejar aquesta pregunta que avui 
se tramita i que diu exactament així: «És cert que la 
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Terri
ton ha 'apla¡;:at' «sine die" la reunió de la Secció In
sular de Mallorca de la Comissió Provincial d'Urba
nisme convocada per a dia 20 de Setembre, i que els 
acords adoptats a la reunió anterior de dia 29 de Juliol 
poden esser nuls, degut a les irregularitats comeses 
pel Consell de Govem en la nova regulació de la Co-
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níissió Provincial d'Urbanisme i en els nomenaments 
subsiguients»? 1 avui, dos mesas més tard d'aquesta 
pregunta d'haver estat presentada, afegim, si vol esser 
contestada, pero dins el mateix tema, la següent: L'a
nuHació i posterior rectificació que ens consta deIs 
acords d'aquesta sessió, que efectivament va esser 
anuHada dos mesos i mig més tard, ha prodllit o pot 
produir qualque reclamació o recurs de silenci admi
nistratiu positiu per qualque administrat? 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Pot contestar quan vulgui la primera pre

gunta. 

JERONI SAIZ: 
Sr. President, jo voldria cenyir-me, a la meva res

posta, a la pregunta que ha estat formulada, en temps 
i en 'play'; i en tot cas, si el Sr. Triay vol fer una altra 
pregunta, en el seu moment li contestaré amb molt de 
gusto Efectivament, no va esser un rumor, se va co
municar oficialmcnt, se va desconvocar la Comissió 
del dia 20 perque, efectivament, no havia estat publi
Cé:.t en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma la 
composició, el decret de composició de la Comissió 
Provincial d'Urbanisme, que la disposició Final Prime
ra diu: "El decret prcsent entrara en vigor el dia se
güent en que sor tira publicat en el Butlletí Oficial de 
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears». Efectiva
ment, no se podia reunir perque no havia sortit pu
blicat encara, per aixó se va ajornar, no «sine die», sinó 
fins que estigués publicat; posteriorment s'han cele
brat les sessions i, efectivament, la del dia 27 de Ju
liol, 'dolia' d'aquest defecte que no havia estat publi
cada encara la composició. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Vol replicar? 

TRIA Y LLOPIS: 
Bé, moltes gracies, pero les irregularitats no han 

estat solament la de la primera suspensió i anuHació 
de la Comissió Provincial d'Urbanisme, Les irregula
ritats sobre aquest tema han continuat i el Conseller és 
molt lliure de contestar o no contestar les preguntes 
que se li facin; perque el decret que va aprovar el 
Govern resulta que és un decret que el Grup Parla
mentari Socialista, millor dit, el Partit Socialista Obrer 
Espanyol s'ha vist obligat a plantejar recurs de repo
sició perque s'han 'saltat' un tramit inneHudible esta
blert a la Llei del Sol, que és el dictamen preceptiu 
del Conscll d'Es tat. Pero no acaben aquí les irregulari
tats 'damunt' aquest tema. La Comissió, la Secció In
sular d'Eivissa i Formentcra s'ha reunit amb persones 
que els seus nomenamenls no han estat publicats. La 
Secció Insular de Menorca de la Comissió Provincial 
el'Urbanisme s'ha reunit també amb persones que no 
han estat publicats els seus nomenaments. Crec que és 
difícil, Srs. del Govern, que 'damunt' Wl tema tan 
senzill i tan concret se puguin cometre tantes irregu
laritats en tan poc temps, i que aixó, 'ademés', afecta 
interessos , la seguretat jurídica, tant anomenada amb 

molta freqüencia pels Grups de la dreta, seguretat ju
rídica que afecta els Ajuntaments i que afecta els pro
motors privats d'urbanitzacions. Creim que l'actuació 
del Govern amb aquestes irregularitats ha posat en una 
greu ineslabilitat els acords de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracíes, Sr. Triay. D. Jeroni Saiz? 

JERONI SAIZ: 
Sr. President, no es tracta de que JO vulgui con

testar o no vulgui contestar les preguntes que se me 
fan. Evidentment, per poder contestar aquestes pre
guntes jo he ele menester una certa informació que, en 
aquest moments, no tenc. El Sr. Triay pretenia que 
jo li contestas una pregunta els efectes concrets que 
hagi pogut tenir 'damunt' cert expedient, demores, etc. 
per silenci positiu. Jo en aguest moments no puc con
testar, cvidcntment. Quant a 'lo altre' aquest ha fet, ha 
afegit a la seva intervenció 'damunt' el recurs que 
ha posat e l Grup Socialista, 'bueno' aquest recurs s'esta 
estudiant pels serveis jurídics i, naturalment, el Go
vern s'atendra estrictament a alió que entengui que 
sigui la legalitat, i si s'ha comes qualque irregularitat, 
se corregira; aixo passa a les millors famílies, i a no
saltres encara no ens han !;\eclarat inconstitucionals a 
cap Disposició. Gracies: 

5.-b) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies. Segona pregunta és la que formula el 
Diputar Don Sebastia Serra Busquets, sobre la .utilit
zació del télex de la Comunitat Autónoma per a la 
transmissió d'articles, escrits i treballs a la patronal 
de Catalunya. Té la paraula Don Sebastia Serra; recor
di que la pregunta pot donar un temps maxim de cinc 
minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President. Quan varem plantejar aques

ta pregunta era degut 'única i exclusivament' a que, 
a través d'un 'medi' de comunica ció social, repetides 
vega des durant, patser, un mes i mig, si no record en 
aquests moments malament la periodificació que varem 
fer, varen sortir qüestions d'aquest 'tipo', sense que hi 
hagués per part del Govern, o de Presidencia del Go
vern en aquest cas, una resposta clara a nivell d'opi
nió pública. Nosaltres evidentment el que no hem fet 
ha estat investigar, si només se va aficar en el télex 
una serie d'articles que s'enviaven al Foment Nacional 
del Treball a Catalunya, o si se varen transmetre o si 
se comen~aven a transmetre, se va espenyar el télex, 
i se va dur a un altre télcx a enviar-ho des d'aquell. 
Per aixo hi ha una investigació possible, perque els 
télex tot5 tenen una memoria i és perfectament contro
lable el que ha succelt; pero el que sí que hem trobat, 
en primer lloc, rebutjable. i per aixó hem fet la pre
gunta, és que hi hagués una nota pública clara respecte 
a aquest tema. Si és cert, calen actuacions decidides i 
sancions; SI no és cert, a nivel! d'opinió pública s'ha 
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de dir que no és cert i pe!' que. I aixo és la manera d'ac
tuar, perque si no, estam deteriorant una imatge a una 
Comunitat Autonoma, i no només és responsable d'aixo 
un Executiu, sinó que ho som tots els que formam part 
d'aquesta 'Camara'. Grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. En representació del Govern ac

tuara Don J oan Ruguet. 

JOAN RUGUET: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Si m'ho per

meten, vull fer un poc d'humor sense ferir cap 'tipo' 
de susceptibilitat, pero em sembla que aquesta pre
gunta demostra lli1a petitesa domestica i en qualse
vol Parlament del món, ja que es diu que s'ha trans
mes un missatge per télex a partir del Govern de la 
Comunitat Aut6noma . Jo li puc assegurar que no s'ha 
transmes aques t missatge per télex, des del Govern de 
la Comunital Autónoma; i així acabaria la contestació. 
Pero vull afegir encara un altre punt, i és que els alts 
carrecs de la Comunitat Autónoma faran servir el télex 
tan tes vegades com ho considerin necessari per afer 
comunicacions relacionades amb el carrec que ocupen. 
Per altra banda també vull recordar que el Govern no 
esta per respondre a tots els temes que vagin sortint 
en els mitjans de comunicació, perque tal vegada, aixo 
suposaria desviar la funció que té el Govern; haura de 
contestar totes aquelles coses que pertanyin i tengui 
responsabilitat directa, pero no tots els temes, opinions 
o escrits que vagin 'sortiguent' en els mitjans de eo
municació. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Ruguet. Vol fer ús de la paraula el 

Sr. Serra? 

SEBASTIA SERRA: 
Sí, molt breument. Die que estam satisfets que 

no s'hagi transmes des del télex de la Comunitat Auto
noma no un missatge, sinó una serie d'escrits d'opinió, 
repetese d'escrits d'opinió, que han estat repartits a la 
Patronal Catalana, al Foment Nacional del Treball en
tre els seu s afiliats. Qüestions d'opinió que, de qualque 
manera, sí que entenem perfectament, primer, que es· 
tam satisfets que no s'hagin transmes per télex, pero 
entenem perfectament que aixo no se podia de cap 
manera transmetre ni aficar pels 'aparatos' del télex 
de la Comunitat Autonoma; ja que aixo són qüestions 
particulars i no se pot utilitzar una cosa pública, com 
és el telex de la Comunitat Auionoma ni els seus 'em
pleats' per qües tions de 'tipo' particular, sinó que ha 
de ser per qüestions de 'tipo' público 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Sena. Don Joan Ruguet té la paraula. 

JOAN, RUGUET: 
Entenc la seva preocupació, pero només' li vulI dir 

que a~o també, com el company de Govern, passa a 
les millors famílies en el moment que estas a un Iloc 

público Esta cIar que moltes vegades s'ha de fer ús 
d'alIo que ten s en aqueIl moment per posar-te en con
tacte" ja sigui a petidons d'aItres Comunitats Autono
mes, ja sigui a peticions d'altres entitats; 'teléfonos', 
per exemple públics, els qui han estat al coHegi, els 
qui estan a la Universitat, els qui estan a qualsevol 
'puesto', a vegades, per posar-se en contacte amb un 
altre, d'acord, en temes que no pertanyen per res 'in
cIús' a la propia funció de Govern, ho han fet i crec 
que a<;o no és usurpar, ni molt manco, ni violar una 
institució, ni els mitjans que en aquell moment comp
ten. Res més. 

5.-c) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies, Sr. Ruguet. Tercera pregunta. La que for
mula el Diputat Sr. Antoni GarCÍas CoIl, 'damunt' la 
no assistencia de la Comunitat Autónoma a la reunió 
de la Comissió Mixta d'Agricultura. Té la paraula el 
Sr. Gardas Col!. Sigui concret en el plantejament de 
la pregunta. 

GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs . Diputats, seré 

breu. El motiu de plantejar aquesta pregunta ve donat 
que vaig tenir notícies que la Conselleria o el repre
scntclllt de la ComllDitat Autonoma no havia assístit a 
la Comissió de Govern. Aquestes notícies em varen 
venir donades perque el grup o el representant de la 
Comunitat Valenciana a la Comissió Mixta em va de
manar a 'jo', per facilitats , a veure si sabia quins eren 
els motius perque no s'havia insistit. Jo, lógicament, 
no li vaig poder contestar, ja no ho sabia, i des d'aquell 
moment em vaig preocupar del tema i vaig plantejar 
aquesta pregunta. Arnés, també, vaig saber que a aItres 
Comissions Mixtes, i no concretament, per ventura, 
d'Agricultura, sinó d'altres Conselleries, tampoc s'ha 
assistit. Aixó cree que és molt preocupant quan per 
part del Govern d'aquesta Comunitat, en tot moment, 
s 'umpl la boca de que no se reben transferencies, i jo 
me deman, com podem r ebre transferencies si no acu
dim a les Comissions Mixtes? Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula Don Joan Simarro per a contestar 

en nom del Govern. 

JOAN SIMARRO: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A una pregunta 

molt concreta una resposta molt concreta, que és, que 
no se va rebre ni s'ha rebut fins ara la convocatoria 
el'aquesta reunió. Res més. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gdlcies, Sr. Simarro. 

GARCrAS COLL: 
Perdoni, Sr. Simarro, aixo sera la seva paraula da

vant la meya, pero jo tenc constancia, i ho vaig xerrar 
amb en J ordi Carbonel!, que vos tes coneíxen, i me va 
dir que vostes havien rebut convocatoria, i també me 
va dir que no havien excusat la seva assistencia. 
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5.-d) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Digui el que vulgui, ja esta. És una pregunta, es
tam amb pregunta i una contestació, contesti el que 
vulgui. Quarta pregunta. Correcte. Quarta pregunta que 
formula el Diputat Don Joan Nadal Aguirre, sobre la 
publicació d'acords del Govern de la Comunitat Auto
noma al Butlletí Oficial de la Província. 

NADAL AGUIRRE: 
Sres. i Srs. Diputats. Avui s'ha parlat ja varíes ve

gades del tema dels Butlletins del Govern i del But
lletí Oficial de la Comuni tat Autonoma. 'Es teim' assis
tint a un cas que s'estan publicant les Diposicions del 
Govern tant en el Butlletí Oficial de la Comunitat Au
tonoma de les Illes com en el Butlletí Oficial de la 
ProvÍncia. Actualment estan 'sortiguent' a cliari dispo
sicions del Govern en el Butlletí Oficial de la Provín
cia, i en moltes dades de posterioritat estan 'sortiguent' 
en el Butlletí de la Comunitat. Aixo esta creant un, no 
una indefensió, perque no crea una indefensió, a la 
!larga el que comanda és el Butlletí Oficial de la Co
munitat, pero esta creant un confusionisme perque el 
ciutada no sap a quins 'plac;os' s'ha d'atendre; si als 
que surten en el Butlletí Oficial de la Província o als 
que surten en el Butlletí de la Comunitat. Creim que 
els criteris, s'han d'unificar i creim que el Govern ha 
de decídir, ha de decidir nO', ha de complir l'article 36 
de l'Estatut, que diu que tots els acords del Govern 
publicables se publicaran en el Butlletí de la Comu
nitat Autonoma. Per tant creim que simplement hem 
de demanar per que no se compleix aixo, per que s'esta 
publicant acards de la Comunitat, acords del Govern 
de la Comwlitat en el Butlletí Oficial de la Província, 
per que se 'tarda' tant en publicar aquests mateixos 
acords en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autono
ma? Creim que aixo esta creant confusionisme i creim 
que el Govern ha d'evitar crear aquest confusionisme 
entre els ciutadans. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Contesta Don Jaume Llompart. 

JAUME LLOMPART: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputals. 'Antes' d'entrar 

a contestar aquesta pregunta que fa el Partit Socialista 
Obre r Espanyol, me 'vaig a' permetre una observació 
previa. No sé si confoncm eL que és una interpeHació 
amb una pregunta. El Rcglament esta totalment claro 
El punt 3 de l'artic\e 149, diu textualment: El debat, 
després de la fonnulació escarida de la pregunta, etc., 
etc., etc. Per tant crec, i no vul! posar catedra, és per 
aixo que llegesc, que en aquests casos, en aquest con
cret, la intervenció del Diputat que formula aquesta 
pregunta, s'havia d'haver limitat a llegir la pregunta 
escrita qu e va formular en el seu dia. Deman que si 
no és així se me rectifiqui, i per tant la Mesa dispondra. 
1 entrant a contestar la pregunta, només faré dues pun
tualitzacions. Segons aquesta pregunta, el text d'aques
ta pregunta demana per que no es publiquen amb la 
prestesa necessaria el acords emanats del Govern i de 

l'Administració de la Comunitat Autonoma en el But
lletí Oficial de la Comunitat Autonoma, en lloc de se
guir utilitzant el Butlletí Oficial de la Província. Aquí 
hi ha una equivoca ció , en principi tots els acords i les 
resolucions del Govern i de l'Administració del Govern 
de la Comunitat Autonoma, se publiquen en el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autonoma, i solament aquells 
casos en que la norma legislativa ho exige ix , alguns 
d'aquests acords se publiquen en el Butlletí Oficial de 
la Província. Aixo és la verítat i la realitat. Aquesta és 
la primera observació; la segona, és relativa a la tar
dan<;a en posar les publicacions. Hem de tenir en comp
te que el Butlletí Oficial de la Província so publica 
com a mínim cada tres dies. El Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autónoma, com saben tots els Diputats, su
pos que sí, s'han publicats aproximadament un cada 
més. Deixem els motius , no interessa en aquest caso Se 
publica el número Odia deu de Juny, el número 1 el 
26 de Juliol, el 2 el 16 de Setembre, i el 3 el 19 d'Oc
tubre. Pero sí vull fer una altra 'aclaració'. Aquest pe
cat, si és que pugui esser pecat, de la tardan<,:a en pu
blicar les disposicions del Govem de la Comunitat Au
tonoma i de l'Administració Autonómica, de passar 
temps, sí diré que no és exclusiu; és com aquest pecat 
del 'set' manament que sol esser més generalitzat. La 
circumstancia que esperava jo, la publicació d'un reial 
decret, perque pareix que la competencia ha de venir a 
la Conselleria d'Interior, relatiu a la 'vivienda' rural, 
va fer que jo demanas una fotocopia del sumari del 
mateix; és de dia 19 d'aquest mes, i en primer lloc, 
posa: "Presidencia de Gobierno, Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares, traspaso de funciones y servicios, 
real decreto 2675/1983 de 25 de Agosto»; dos mesos 
'menos' 6 dies, del Govern Central; i no acaba aquí, el 
mateix Butlletí Oficial, aquest mateix, du dues dispo
sicions del mes de Juny, deu disposicions del mes de 
Juliol i 66 disposicions més que ten en més d'un mes 
de 'fetxa' de firmades a la de la publicació. Per tant 
no som exclusivistes, ni tampoc feim aquest sistema. 
Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. LIompart. Sr. Nadal? 

JOAN NADAL: 
Sí, Sr. President. Jo en primer lloc, manifestar la 

me va extranyesa per la primera intel-venció del Con
seller, la primera part de la intervenció del Consel!er; 
no crec que sigui el! qui hagi de valorar si és una in
terpeHació o una pregunta, és en tot cas la Mesa la 
que fixara la qualificació del que soHicita qualsevol 
Diputat. En segan lloc, també una extranyesa enorme, 
m'ha causat tot el que ha dit el Conseller; el Con seller 
diu que sí, ell ho fa malament, pero els altres també 
ho fan malament, ell ho fa 'menos' malament. No és 
aixo, el! ho fa igual de malament. En diu que perque 
a Madrid el Butlletí Oficial de l'Estat publica amb dos 
mesos de'retras', el Butlletí Oficial publica amb dos 
mesos de 'retras' pero les disposicions general s del. 
Butlletí Oficial de l'Estat comencen a regir a partir 
del moment que se publiquen, quan aquÍ hi ha 'nom-
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braments' que fa dos mesos que estan fets, fa dos me
sos que estan en funcions i han sortit publicats ara. 
Crec que és totalment distinta la situació. I per una 
altra part, totes les competencies transferides ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Resumesqui, resumesqui, per favor. 

lOAN NADAL: 
Estic resumint. Pel mateix fet d'esser transferides 

han de publicar-se també en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat, no en el Butlletí Oficial de la ProvÍncia. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Don Jaume Uompart? 

lAUME LLOMPART: 
Crec que el Conseller no m'ha entes, o tal vegada, 

jo m'he explicat malament. Pero estie 5egur que he 
demanat a la Mesa que jutjas la interpretació de l'ar
ticle que jo he llegit abans. No he volgut fer de jutge, 
sinó he volgut fer una observació, com així he fet i he 
demanat a la Mesa que intervengui en proximes ses-

sions. En segon lloc, no m'he llevat culpes per donar
les a un altre, perque no he dit res de culpes, en abso
luto 'Antes' en la interpeHació, millor dit, en la prop~ 
sició no de llei del Partit Socialista havia quedat oen 
cIar que faríem el possible per activar la publieació 
de les disposicions emanades del Govern i de l'Admi
nistraeió Autonomica. Solament he dit que aquest pecat 
no és excIusiu nostre, que també hi ha altres entitats, 
altres membres i altres Governs que ho fan, no he 
llevat culpes ni n'he donades a ningú; exclusivament 
he dit el que hi ha. Gracies, 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Don laume, en nom de la Mesa cree que ho hem 

mencionat dues vegades. Nosaltres interpretant el Re
glament tenim un criteri el més ampli possible, pero, 
indiscutiblement, quan ha comen<;at l'exposició de les 
preguntes hem demanat que se concretas sin els texts 
d'aquestes preguntes; admetent, com és logic, l'expli
cació de la pregunta per part del senyor que la fa. Fora 
d'aixo, senyors, 'concluit' l'ordre del dia d'avui, queda 
aixecada aquesta sessió, que se dóna per conc!osa. 

'. 
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