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J.-Presa de Possessió de ['Escó per part del Nou Diputat. 

2.-Elecció del Vice-President Primer de la Mesa. 

3.-Dictamen de la ComÍSsió d'Ordenació Territorial. 
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relativa a la Normalització deIs Noms deIs Municipis de les ¡lles Balears. 
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f 6.-Proposicions No de Llei: 

I 1) Proposició No de Llei, (RC.E. Núm. 550/83), presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Naciona-
lista (PSM), relativa a la Problematica del Conservatori de Música, Dansa i Art Dramatic a Menorca 
i Eivissa. 

2) Proposició No de Llei, (RC.E. Núm. 587/83), presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa 
al Butlletí d'Informació Sanitaria. 

3) Proposició N o de Llei, (R.C.E. Núm. 617/83), presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa 
a la Inclusió Espai Natural d'Eivissa al Cataleg d'Espais Naturals a protegir. 

4) Proposició No de Llei, (R.C.E. Núm. 621/83), presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Naciona-
\ ) lista (PSM), relativa als Tractats Internacionals amb l'Estat Frances, [,Estat Italia i el Principat 

d'Andorra per a la normalització cultural. _. 
/ / 

5) Proposició No de Llei, (R.C.E. Núm. 666/83), presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Naciona-
lista (PSM), relativa al Sobreimpost a la Contribució l'ústica deIs pagesos a les Illes Balears. 

6) Proposició No de Llei, (R.C.E. Núm. 93/84), presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa 
a l'Enquesta en tOr11 a ['estat de salut de la pó'blació. 

7.-Preguntes: 

1) Pregunta, (RC.E. Núm. 78/84), presentada pel Diputat Sr. Sebastid. Serra Busquets elel Crup Parla, 
mentari Esquerra Naci01wlista (PSM), relativa a la realització de cursels per a preparar gerents d~ 
le~' coopemtives. 

2) Pregunta, (R.C.E. Núm. 79/84), presentada pel Diputat Sr. Sebastiii Serra Busquets del Crup Parla
mel1tari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa al procés divulgatiu del Butlletí de la Conselleria 
d'Agricultura. 

3) Pregunta, (RC.E. Núm. 83/84), presentada pel Diputat Sr. Sebastia S erra Busquets elel Crup Parla
mentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa aIs Pagamel1ts per part del Covern de la Comunitat 
Autonoma ele les assigll[lGÍons correspone11.ts a les Ardes ele Tercera Edat, al Professorat de l'Escola 
el'Estiu, etc. 

1.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Sres. i Srs. Diputats: amb motiu de la primera 
sessió plenaria, del primer període legislatiu de 1984, 
vull, en nom propi de la Mesa del Parlament, donar
vos la més cordial benvinguda a aquesta Cambra, on 
duim a terme l'honrosa tasca de legislar pel nostre 
poble. Al mate ix temps que desitjam que en aquest 
nou període que ara comen<;:am en sapiguem encertar 
amb les decisions a prendre, per bé de la nostra Auto
nomia, que haura de ser en bé, en darrer terme, de 
tots els ciutadans de les nos tres Illes. El punt primer 
de l'Ordre del Dia fa referencia a la presa de possessió 
del seu escó per part del nou Dipulat, D. Miquel CIar 
Lladó, Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura d'un 
escrit de D. Pedro Pablo Manero? 

CATALINA ENSENAT: 
Excmo. Sr.: El Diputado abajo firmante, PedrÓ' 

Pablo Manero Henning, perteneciente a la Coalición 
Electoral U .M. - Partido Demócrata Liberal de Balea
res, tiene el honor de dirigirse a V.E. en su calidad 
de Presidente de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares. Expone que por motivos de índole estricta
mente personal se ve en la precisión de renunciar a 
su condición de Diputado, lo que pone en conocimiento 
de V.E. a los efectos previstos en el artículo 9, párrafo 
4.0, del Reglamento Provisional del Parlamento de las 
Islas Baleares y del artículo 20 .8 del Real Decreto Ley 
20/1977 de 18 de Marzo sobre normas electorales. En 
virtud de ello suplica a V.E. tenga por formulada la 

renuncia a la que se refiere este escrito, en Palma de 
Mallorca, a 17 de febrero de 1984. Firmado, Pedro Pa
blo Marrero Henning. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Pot donar lectura a l'acord de la Mesa, acceptant 

la renúncia? 

CATALINA ENSENAT: 
Acord de la Mesa del Parlament de les IlIes Ba

lears, adoptat en reunió celebrada dia 17 de febrer de 
1984, en relació a la renúncia a la condición de Dipu
tat per l'iHustríssim Sr. Pedro Pablo Marrero Henning. 
Els assistents, ates l'escrit presentat, i una vega da estu
diat el procés que s'haura de seguir, d'acord amb el 
Reglament Provisional de la Cambra per a la substitu
ció del Sr. Mari-ero, acorden d'acceptar la renúncia, tot 
agraint-li la dedicació i els serveis prestats al Parla
ment. Així mateix, s'acorda de traslladar l'acord ante
rior a l'iHustríssim Sr. President de la Junta Electoral 
Provincial, a ]'iHustríssim Sr. President del Consell 
Insular de Mallorca i al mateix Sr. Marrero, per tal que 
en tenguin coneixement i per als efectes pertinents. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Pot donar lectura a ]'escrit de la Comissió de l'Es

tatut deIs Dipulats, donant compliment a l'establcrt a 
l'article 21 del Reglament Provisional d'aquest Parla
ment, sobre incompatibilitats. 

CATALINA ENSENAT: 
Informe al pIe de la Cambra que es formula per 
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part de la Comissió de l'Estatut deIs Diputats, donant 
compliment a l'establert a l'article 21 del Reglament 
Provisional del Parlament de les Illes Balears, aprovat 
per acord plenari del dia 29 de juny de 1983. Senyors : 
Presentada la credencial expedida per la Junta Elec
toral Provincial i atesa la declaració formulada pel Sr. 
Miquel Ciar Lladó, a que fa referencia l'apartat 2 de 
l'article 7 del Reglament Provisional de la Cambra; 
els articles 67 i 70 de la Constitució Espanyola. L'arti
ele 38 .2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 
i la Llei 20/1982 de dia 9 de juny, sobre incompatibi
litats en el sector públic, aquesta Comissió resol d'in
formar a la Cambra que el Sr. Miquel CIar Lladó no 
és subjecte de cap tipus d'incompatibílitats per l 'exer
cici del carrec de Diputat del Parlament de les Illes 
Balears. Palma, a 9 de mar~ de 1984; signat, Antoni Ci
rerol, Joan March i Damia Pons . 

PRESIDENT PARLAMENT: 
D. Miquel Ciar, es vol 'adelantar'? Jurau o prome

teu per la vostra consciencia i pel vostre honor de 
complir fidelment les obligacions del carrec de Dipu
tat del Parlament de les Illes Balears, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a nor
ma fonamental de l'Estat, aixi com l'Estatut d'Autono
mia de les Illes Balears? 

MIQUEL CLAR: 
Sí, prometo 

2.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Podeu prendre lloc en el vostre escó. Ara procedeix 
dur a terme l'elecció del Vice-president Primer de la 
Mesa d'aquesta Camb.ra, d'acord amb el que preveuen 
els articles 36 i 37 del Reglament Provisional d'aquest 
Parlament, als quals es donara lectura per la Secreta
ria Primera. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Article 36.2. Els Dos Vice-Presidents s'elegiran si

multaniament. Cada Diputat escriura un sol nom a la 
papereta. En resultaran elegits per ordre succesiu els 
dos que obtenguin el major nombre de vots. Els dos 
secretaris seran elegits de la mateixa forma_ 3. Si en 
alguna votaeió es prodtüa empat, se celebraran vota
cions successives entre els candidats igualats en vots 
fins que l'empat que di dirimit. Article 37. Les vacants 
que es produeixin a la Mesa durant la legislatura se
ran cobertes per elecció del PIe en la forma establer
ta a l'article anterior, tot adaptant-ne les previsions a 
la realitat de les vaeants a cobrir. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Procedeix escriure el nom d'un Diputat a aquestes 

paperetes que teniu damunt la taula. Secretaria, vol 
proeedir a la lectura del nom deis Srs. Diputats? 

CATALINA ENSEÑAT: 
Aguiló Fuster, Pere Gon<;:al. 
Albertí Picornell, J eroni. 
Alfonso VilIanueva, J osep. 
Asensio Narcúe, Carlos_ 

Carreras Font, Benjamí. 
Ciar Lladó, Miquel. 
Costa Costa, Antoni. 
Ferrer Mari, Bartomeu. 
Fiol Company, Miquel. 
Frau Bernat, M.a EncarnaciÓ. 
Garcías CoIl, Antoni. 
Godino Busquets, Gabriel. 
Gómez Sabrido, Francisco. 
Jaén Palacios, Manuel. 
Juan Mari, Ildefons. 
Lafuente López, Josep M.a. 
López Casasnovas, Joan Francesc. 
Llull BíbiJoni, Jaume. 
March Noguera, J oan. 
Mari Calbet, Alonso. 
Marí Torres, Pere. 
Martín Peregrín, José Luis. 
Mesquida Galmés, Andreu. 
Munar Riutort, M.a Antonia. 
Nadal Aguirre, Joan. 
OrfiJa Pons, Ramon. 
París Mateu, Andreu. 
PlaneIl Roig, Josep. 
Pons IrazazábaJ, Felix. 
Pons Pons, Tirs. 
Ribas C.osta, Antoni. 
Ribás Marí, Enrie. 
Roses Juaneda, Antoni. 
Saura i Manuel de Villena, Fernando. 
Seguí CoIl, Guillem. 
Serra Busquets, Sebastia. 
Triay Humbert, Cristofol. 
Triay Llopis, Joan Francese. 
Verger Pocoví, Joan. 
Vidal Juan, Cosme. 
Vivó Cortés, Joaquín. 
ABes Serra, J osep. 
Fajarnés Ribas, Enric. 
Gilet Girart, Francesc. 
Huguet Rotger, Joan. 
Llompart Salvá, Jaume. 
Mari Calbet, Antoni. 
Oliver Mut, Gaspar. 
Soler Cladera, Cristofol. 
Cañellas Fons, Gabriel. 
Pons Pons, Damia. 
Moll Marques, Josep. 
Cirerol Thomas, Antoni. 
Enseñat Enseñat, Catalina. 

DAMIA PONS: 
Pere Gon<;:al AguiJó Fuster. 
Un vot en blanco 
Pere Gon<;:al Aguiló Fuster. 
Un vot en blanc. 
Pere Gon<;:al AguiJó Fuster. 
Un vot en blanco 
Pere Gon<;:al Aguijó Fuster. 
Pere Gon<;:al Aguiló Fuster. 
Pere Gon<;:al Aguiló Fuster. 
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Pere Gom;al Aguiló Fuster. 
Pere Gon<;:al Aguiló Fuster. 
Pere Gon<;al Aguiló Fuster. 
Pere Gon<;:al Aguiló Fuster. 
Un vot en blanco 
Pere Gon<;:al Aguiló Fuster. 
Pere Gon<;:al Aguiló Fuster. 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Pere Gon<;:al AguiJó Fuster. 
Un vot en blanco 
Pere Gon<;:al AguiJó Fuster. 
Pere Gon<;al Aguiló Fuster. 
Pere Gon<;:al Aguiló Fuster. 
Pere Go n<;:a 1 Aguiló Fuster. 
Pere Gon<;:al AguiJó Fuster. 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Pere Gon~al Aguiló Fuster. 
Pere Gon<;al Aguiló Fuster. 
Un vot en blanco 
Pere Gon<;al Aguiló Fuster. 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Pere Gon<;:al Aguiló Fuster. 
Un vot en blanco 
Pere Gon<;:al Aguiló Fuster. 
Pere Gon<;al Aguiló Fuster. 
Pere Gon<;:al Aguiló Fuster. 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Pere Gon<;al Aguiló Fuster. 
Pere Gon<;al Aguiló Fuster. 
Un vot en blanco 
Pere Gon<;al Aguiló Fuster. 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Un vot en blanco 
Pere Gon<;al Aguiló Fuster. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Resultat de la votació: 29 vots a favor de; D Pr.re 

Gon<;:al Aguiló Fuster, 25 vots en blanco Corn a con se
qüencia d'aquest resultat, deman al Sr. DipUlat l'lHm. 
Sr. Diputat D. Pere Gon<;al Aguiló Fuster, si vol ¡:Jren
dre possessió del seu escó en aquesta tribun'J, com ::t 

Vice-President Primer d'aquest Parlament Balear. 

APLAUDIMENTS. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Quedes proclamat Vice-President Primer d'aquest 

Parlament. 

PERE GON<;AL: 
Moltes grades. 

3.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

El punt tercer de l'Ordre del Día de la sessió 
d'avui correspon, per acord d'aquesta Presidencia jun
tament amb la Junta de Portaveus, al debat final i a 
la votació del dictamen de la Comissió d'Ordenació 
Territorial sobre la Proposició de Llei d'Ordenació 
i Protecció d'Arees Naturals d'Interes Especial. Una ve
gada canelos el termini de 48 hores a que fa referen
cia l'artiele 118 del Reglament Provisional d'aquesta 
Cambra, continuen vives tres esmenes a l'articulat i 
una a l'exposició de motius, presentades pel Grup Par
lamentari Popular, així com sis vots particulars foro 
mulats pels Grups Parlamentaris Esquerra Nacionalis
ta-PSM i Grup Sociali.sta. Esmenes i vots que seran ob
jecte de debat singular. D'altra banda, la Comissió 
d'Ordenació Territorial no ha dessignat Diputat per for
mular la presentació del seu dictamen, per la qual 
cosa, conformement amb l'acordat juntament per 
aquesta Presidencia, la Mesa i la Junta de Portaveus, 
passarem a la lectura i aprovació, si així pertoca, deIs 
diversos articles, i si tenen esmenes o vots particulars, 
el debat de cadascun d'aquests, deixant pel final el de
bat i votació de l'exposició de motius. Entrarem dins 
el debat, per la qual cosa la Secretaria procedira a la 
lectura de l'article primer, al qual no se li ha presen
tat cap esmena. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Artículo Primero. Es finalidad de la presente Ley 

la ordenación, conservación y protección de las áreas 
naturales de especial interés para la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Passam a la vota ció d'aquest article. Els Srs. Di

putats que votin a favor, es valen posar drets, per fa
vor. Moltes gracies, poden seure. S'aprova per unanimi
taL Els Srs. Diputats que vulguin votar en contra, no 
n'hi ha, abstencions tampoco 

A l'arlicle segon, s'hi ha presentat una esmena per 
part del Grup Parlamentari Popular. Sra. Secretaria, 
vol procedír a la lectura, per favor? 

CATALINA ENSEÑAT: 
Artículo Segundo. Enmienda de sustitución. Son 

Areas Naturales de Especial Interés aquellos espacios 
que sean declarados como tales por Ley del Parlamen
to de las Islas Baleares, bien por constituir un ecosis
tema primigenio. no alterado sustancialmente por la 
penetración, explotación y ocupación humana, o bien 
aquellas áreas de reducida extensión que, habiendo su
frido determinadas transformaciones debidas a la ac
tividad humana, constituyan en la actualidad un patri
monio socio·cultural de excepcional valor digno de con
servación. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Passam al debat. Tom a favor D. Joan Verger. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

JOAN VERGER: 
Sr. President, Sres. Srs. Diputats. Hem mantin· 
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gut aquesta esmena ja que pensam a l'articulat de la 
llei, alla on definim com a arees naturals d'especial in
teres espais que tenen un valor, un valor singular pels 
seus naturals, per valors naturals, sol, flora i paisatge; 
pensam que és una definició massa amplia; que és un 
'marco' excessivament ample, alla on a un moment de
terminat se'ns podrien indoure zones o are es definides 
o que els definíssem com a de natural interes alla on 
pensam nosaltres que no tenen, que no neeessiten cap 
especial protecció. De la mateixa manera pensam que 
existeixen zones, que existeixen arees alla on s'ha pro
dult una transformació clegut a l'activitat humana i 
que 'sin embargo' eonstitueixen zones reduldes, zones 
molt específiques, pero que no obstant són un patri
moni social o un patrimoni cultural, com podrien ser 
el marc coneret el'unes salines, eom podrien esser el 
mare concret d'uns canals dins una albufera que són 
dignes de conservar. Per aixo creim nosaltres, el nos· 
tre grup, que hem de mantenir aquesta esmena; creim 
que amb aquesta ree!:lceió, amb aquesta esmena de 
substitució, l'article dos quedaria més concret, queda
ria més ben redactat i per aixo deman a aquesta Cam
bra que cloni suport a la nostra esmena. Moltes grao 
cies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Verger. Torns en contra. Grup Regio

nalista de les . Illes, D. J eroní Albertí; PSM, D. Sebastia 
Serra té la paraula. Disposa d'un temps de deu mi
nuts. 

SEBASTIA SERRA: 
El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM 

no pot donar suport a aquest text donat que entenem 
que la claredat que la ponencia i comissió posteriors 
va intentar donar a tot l'articulat és prou evident 
d'unes definicions que, científicament i des d'un punt 
de vista també de lluita ecologista, queden prou defi
nides. Per tant creim que, en favor d'una claredat a la 
lIei, no podem donar suport a aquesta esmena. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. Don Jeroni Albertí. Disposa 

d'un temps de deu minuts. 

JERONI ALBERT:f: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Nosaltres tam
bé per dir que ens oposam a aquesta esmena, entre al
tres coses perque pensam que el text del projecte que
da molt més 'aclaridor i que, en definitiva, és el Par
lament el qui ha de dictaminar quins són els espais 
que, d'acord amb l'article segon del Projecte de Llei 
q~e v~ aquí a l'aprovació deIs Srs. Diputats, esta in
dos dl~S els punts que diu l'articIe segon. Perque real
ment, JO cree que si acceptam aquest article segon que 
ens ~roposa el Grup Popular, aixo és com per encai
xa.t' SI. un espai natural conslilueix un «eco istema pri
n:~gcnJO no a llerado sustaneialm nte por la penetra, 
cl~n», r alment cree que C11 veurícm amb rrtoltes de 
rern~s ,per ~rribar a veur quin és un espa.i natural que 
~Ilcalxas dms ~que l arLicle, que jo felicit el que I'ha 
1edactat pcrque realme l1.l és un arlicJe que hi ha, pcr 

entrar-hi, 1'han d'estudiar bé. Per tant, com que cree 
jo que el Parlament de les Illes Balears té sufi
cient criteri per declarar Espai Natural d'Especial In
teres aquests que realment ho són, jo deix que el se
gon article mantengui aquesta llibertat del Parlament 
pe~ poder declarar espai natural tot all6 que dins una 
definició molt més amplia fa l'article segon de l'actual 
Projeete de Llei. Per aixo el nostre Grup s'oposara a 
aquesta esmena del Grup Popular. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Albertí. Té la paraula D. Joan Fran

cese Triay Llopis, del Grup Socialista. També disposa 
d'un temps de deu minuts. 

TRIA Y LLOPIS: 
Sí, mol tes gracies. Bé, Srs . Diputats, el Grup So

cialista defensa el manteniment del text del dictamen 
de la Comissió que prové textualment de les definicions 
i de les expressions de la Llei elel Sol, que és la Llei 
que té eom a marc ele contínua referencia les Arees 
Naturals d'Especial Interes que aquí estam debatent. 
La proposta elel Grup Popular prové sens dubte de la 
definició ele Parc Nacional de la Llei eI'Espais Natu
rals Protegits de 1975, que diu textualment que seran 
aquells «ecosistemas primigenios que no hayan sido 
sustancialmente alterados por la penetración, explota
ción y ocupación humana, etc.». Pero, Sres. i Srs. Di
putats, la Llei de Proteeció i Ordenaeió d'Arees Natu
rals el'Especial Interes no pretén qualifiear pares na
eionals a les Illes Balears. Té uns objectius molts més 
modests, i per tant creim que aquesta definició que, 
per cert, ha estat motivada perque la definició correcta 
de parcs nacionals és molt més generosa que aquestes i 
han perdut un tros que també eliu, que també, «aquellos 
que tengan un destacado interés cultural, educativo o 
recreativo o en los que existan paisajes naturales de 
gran belleza». Per tant, s'ha aplicat una definició mu
tilada de pares nacionals en el que aquí tractam de de
finir senzillament com soIs no urbanitzables d'especial 
protecció. Per altra part, introdueix el concepte de re
duida extensió, que és un concepte indeterminat cIara
ment, i que a més és un coneepte que ja ha estat 
objecte de sentencies del Tribunal Constitucional, per
que hi ha dues lleis del Parlament de Catalunya, la 
de Protecció com a Paratge Natural d'Interes Nacional 
de Pedra Forca i la protecció de l'Area Volcanica de la 
Garrotxa; que varen esser objecte pel Govern de la 
U.C.D. de recurs d'inconstitucionalitat, entre altres 
arguments pel fet que no tenien reduida extensió; i el 
Tribunal Constitucional ja va desestimar aquests re
cursos considerant que el de redUida extensió no era 
un eoncepte que fos directament aplicable a una llei 
i que, per tant, no podia esser mai objecte del caracter 
eI'inconstitucional de la llei que ho apliqués. Per tant, 
en aquest sentit, nosaltres no estam a favor de la defi
nieió que proposa el Grup Popular. Pero per altra part 
tíns i tot és que la propia llei d'Espais Naturals Pro
tegits que ha suggerit aquesta definició, no qua n parla 
deIs parcs nacionals. que és la quasi la maxima figura, 
si.nó qua n fa el plantejament generic de la llei, que no 
hI ha dubte que és una llei moltíssim més ambiciosa 
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que les Arees Naturals d'Especial Interes de les IHes 
Balears, diu que és finalitat d'aquesta llei contribuir a 
la conservació de la natura atorgant regims d'adequada 
protecció especial a les arees o espais que ho reque
res quin per la seva singularitat i interes deIs seus va
lors naturals; per tant, també planteja amb tota gene
ralitat l'objecte de la propia lIei, i si després ja anassim 
a les definicions del que són paratges naturals d'interes 
nacional, que senzillament són aquells que tenen excep
cionals exigencies qualificadores dels seus concrets i 
singulars valors i amb la finalitat d'atendre la conser
vació de la flora, fauna, constitució geomorfologica, 
especial beIlesa i altres components, de destacat rang 
natural; i en els parcs naturals ni tan soIs s'arriba a 
aquest detall, veuríem com la Ilei de les Illes Balears 
que nosal tres defensam no tan soIs és perfectament 
correcta legislativament, jurídicament, sinó que esta 
dins els termes habituals del tipus de legisla ció similar 
i paraHela. Per altra part, que és el que pretén real
ment aquesta llei? Pretén que un mecanisme que cor
res pon als plans generals deIs municipis o a les nor
mes subsidiaries de planejament municipal, que és la 
declaració de soIs no urbanitzables d'especial protecció, 
es faci, en determinats casos que el Parlament de les 
Illes Balears valori com a que ho necessiten, es faci 
per llei del Parlament. Pero la Uei del Sol diu quins 
són els soIs que han d'esser objecte.. d'especial proteccíó 
a través d'aquest mecanisme, i amb quins termes 'ho 
diu? Ido, amb tota generalitat, ho di u, que són aquelIs 
que es necessitaran aquestes mesures de protecció en 
ordre a la conservació del sol i 'demés' recursos natu
rals, defensa, millora i 'desenrotllo' i renovació del 
medi ambient natural. diu l'articIe 8. L'articIe 12, que 
diu? La conserva ció de la naturalesa i defensa del pai
satge, senzillament. I l'article, un altre apartat de l'arti
ele 12, que és el que han pres com a model per fer 
la redacció que es proposa dins el dictamen de la Co
missió, diu que, en el sol no urbanitzable, el pla gene
ral establira les mesures i condicions que siguin pre
cises per a la conserva ció i protecció de tots i cada 
un deIs seus elements naturals sigui sol, flora, fauna i 
paisatge i a fi d'evitar la degradació. Per tant nosaltres 
creim que essent aquesta lIei, objectivament, un com
plement de la Uei de Regim del Sol i Ordenació Urba
na és perfectament correcte que utilitzi la mateixa ter
minologia per defensar els mateixos elements que la 
Uei del Sol vol defensar, encara que aquí sigui amb 
rang de lIei. Per altra part també estam ben segurs 
que la garantía d'una correcta aplicació d'aquesta llei 
no resideix en definicions més o menys alambinades 
o més o menys científiques, sinó que depen realment 
de la voluntat i de la serietat i de la raonabilitat 
d'aquest Parlament per aplicar-la a les situacions ne
cessaries. Moltes gracies. 

FRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Triay. No havent-hi replica passam a 

la votació d e I'esmena; per tant, els Srs. Diputats que 
estiguin a favor d'aquesta esmena que es posin drets, 
per favor. Poden seure. Els Srs, Diputats que estiguin 
en contra d'aquesta esmena, que s'aixequin, per favor. 

Queda rebutjada l'esmena per 33 vots en contra i 21 
a favor. Rebutjada l'esmena, Sra. Secretaria, vol pro
cedir a la lectura de l'article dos, tal com resulta del 
dictamen de la Comissió? 

CATALINA ENSEÑAT: 
Artículo Segundo, Son Areas Naturales de Especial 

Interés aquellos espacios que por sus valores naturales 
singulares, ya sea suelo, flora, fauna o paisaje, sean 
declarados como tales por ley del Parlamento de las 
Islas Baleares, 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Passam a la votació d'aquest article dos, Els Srs. 

Diputats que vatin a favor d'aquest article que es posin 
drets, per favor. Poden seure. Els Srs. Diputats que 
votin en contra d'aquest article que s'aixequin, per 
favor. Poden seure; no hi ha abstencions. 

COSME VIDAL: 
Per una qLiestió d'ordre, Sr. President; quant a 

la votació de l'esmena crec que el resultat final eren 
21 a favor i 32 en contra perque hi havia l'absencia 
d'un Diputat de la Sala. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
És així, és així com cliu el Sr. Vida1 . Passam a 

l'article tercer. S'hi ha presentat una esmena per part 
del Grup Parlamentari Popular. Sra. Secretaria, vol 
procedir a la lectura de l'esmena? 

JOAN VERGER: 
Nosaltres, el nostre Grup, ret'iraria aquesta esmena 

transaccional i en presentaria una altra, si a aquesta 
Cambra li pareix bé. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Es pot fer arribar a aquesta 'Taula' aquesta esme

na transaccionaL Sra, Secretaria, vol procedir a la lec
tura de la segona part del paragraf tercer de l'article 
119, que diu que només podran admetre's " ,? 
CATALINA ENSEÑAT: 

Només podran admetre's a tramit esmenes de tran
sacció entre les ja presentades i el text del dictamen 
ql1an cap Grup Parlamentari no s'hi oposi, a l'admis
sió, i aquesta comporti la retirada de les esmenes res
pecte de les quals es transigeix. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Donarem lectura a aquesta proposta d'esmena 

transaccional i llavors votarem si els grups l'accepten 
o no I'accepten per esser debatuda , Contingut, «Queda
ran sense efecte els plans, projectes d'urbanització i 
de parce¡.¡ació disconformes amb l'esmentada c1assifica
ció», Apartat scgüent. «Quedaran suspesos els efectes 
de les !licencies d'edificació i ús del sol contradicto
¡'ies amb el regim urbanístic transitori que estableix 
l'article sis fins a l'aprovació del pla especial que exi
geix l'article quint. El pla especial determinara l'anuHa
ció de la llicencia o d'aixecament de la seva suspensió 
per cada una de les llicencies afectades». Els Srs. Dipu
tats que estiguin conformes amb que es 'debatí' aquesta 
esmena transaccional, vuIl demanar si hi ha oposici6 
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de cap grupo No hi ha oposició. SebasWl? Jeroni? Hi 
ha oposició? No. Així, s'admet l'esmena de transacció 
que pot esser ... Sí, sí ... 

FéLIX PONS: 
Sí, Sr. President, el que voldríem saber és quines 

són les esmenes o esmena que es retiren en virtut 
d'aquesta presentació d'esmena transaccional. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
D. Joan Verger té la paraula. 

JOAN VERGER: 
Tates les que hi havia presentades, totes les que 

hi havia presentades a l'articIe tres. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Correcte? Don Joan Verger té la paraula per torn 

a favor de deu minuts. 

JOAN VERGER: 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats, creim que amb 

l'admiss ió a tramit d'aquesta es mena transaccional 
I'articulat queda més ben definit; per una part, d'acord 
amb l 'articIe tercer apartat a) queden en el seu punt 
jus t els efectes de llicencies d'urbanització i parcel'¡a
cions, i per una aItra part, no obstant, queden aixeca
des momenUmiament les llicencies d'edificació en es
p era el el que dira el pla especial alla on qualque \licen
cia eI'edificació es pot tornar aixecar, tornar-se valida, i 
per consegüent creim que queden més ben redactats 
d'aquesta manera i creim que és més valid per l'articu
lato Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Torn en contra. Digui, digui, Sr. Triay. 

TRIA y LLOPIS: 
Nosaltres estam a favor, expressam la nostra pos

tura a favor d'aquesta transaccional, perque creim que 
sense canviar en absolut el contingut de l'article tercer 
del dictamen de la Comissió en el sentit de quins són 
els efectes de la declaració d'una are a com a area na
tural d'especial interes, millora tecnicament i clarifica 
separadament cls efectes damunt els instruments de 
planejament, o sigui plans parcials, projectes de par
ceHació i projectes d'urbanització; i per altra, sobre 
aquelles llicencies d'edificació que estan en contra del 
regim urbanístic transitorio 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. Don Jeroni Albertí. 

JERONI ALBERT1: 
Sí, Sr. President, Srs. Diputats, també per donar 

suport a aquesta es mena i per felicitar el Grup Popu
lar per haver-la presentada, perque cree que aquesta 
és una es mena amb caracter positiu que dóna major 
claredat al ... a l'articIe que és el que en definitiva 
cercam tots els que estam aquí quan debatem i inten
tam fer un projecte de llei . 

PRESIDENT PARLAMENT: 
MoItes gracies, Sr. Albertí. Acceptada l'esmena, 

procedeix donar lectura al tcxt com queda l'article per 
part de la Secretaria. ArticJe tercer. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Article tercer. Quedaran sense efec1e els plans, pro

jectes d'urbanització i de parceHació diseonfonnes 
amb l'esmentada classificació. Quedaran suspesos els 
efectes de llieencia d'edificació i ús del sol contradic
tories amb el regim urbanístic transitori que estableix 
l'articIe sis, fins a l'aprovació del pla especial que 
exigeix l'articIe cinc. El pla especial determinara l'anul
lació de la llicencia o l'aixecament de la seva suspen
sió, per cada una de les lliceneies afectades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
EIs Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets, per favor. Poden seure. Queda aprovat per una
nimitat. Quant als articles 4, 5 i 6 no s'hi ha presentat 
cap esmena. La Secretaria procedira ... Digui. 

TRIA Y LLOPIS: 
Sí, Sr. President, com que no s'ha donat lectura a 

la totalitat de l'article, vull fer observar que a l'article 
tres tal com esta escrit en el dictamen de la Comissió 
hi falta una paraula, a efectes que es pugui corregir. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Una esmena gramatical. 

TRIAY LLOPIS: 
Sí, bé, és una esmena mecanografica, de trans

cripció, pergue a la publicació hi éso 1 és que l'article 
ha de d·ir la declaració d'un ·espai com a are a natural 
d'especial interes, falta la paraula natural. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Deiem que es procedira seguidament a la lectura 

conjunta deIs articles 4, 5 i 6, als quals no s'hi ha 
presentat cap esmena. Es proeedira seguidament a la 
votació d'aquests articles . Pot donar lectura als arti
eles 4, 5 i 6. 

CATALINA ENSEI'l"AT: 
Artículo cuarto. Los planes directores territoriales 

de coordinación, plan provincial, planes generales y 
normas subsidiarias y de planeamiento que se redacte 
habrán de respetar, en el ámbito de las áreas naturales 
de especial interés, las determinaciones de la presente 
ley. 

Artículo quinto. El Gobierno, en el plazo má'dmo 
de Lres m eses a partir de la promulgación de la ley 
d ti c1aración de un área natural de espec ial interés, 
iniciará la formación d un plan especial de protección 
que desarro lle las det erminacion es de los al'lÍculos 18, 
19 Y 20 de la Ley d I SucIo. 

Artículo seis. La ley que deelare un espacio como 
área natural de especial interés establecerá el régimen 
urbanístico transitorio aplicable al sucio no urbani
zable de especial protección hasta la entrada en vigor 
del plan especial de protección establecido en el artícu
lo anterior. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Passam a la votació conjunta. 

TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, igual que 'antes', hi ha un error de 

transcripció també en l'artic1e quart, i s'observara en 
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el diari, en el Butlletí del Parlament. I és que ha de 
dir, «los planes directores», «els plans directors territo
riaIs de eoordinació, pla provincial, plans generals i 
normes subsidiaries de planejament -la i hi sobra
que es redactin, revisin, modifiquin o adaptin», i a<;o 
s'ha saltat, a la transcripció, «hauran de respectar», a 
esser possible amb h, hauran, pero pel 'demés' res més. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
D. J oan Verger. 

JOAN VERGER: 
Sr. President, nosaltres en aquests artieles ens 

abstendrem degut a que no ha estat aeceptada l'esme
na segona de substitució a l'artiele segon, per expliea
ció de vot. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Procedim a la votació conjunta d'aquests tres arti

eles que havíem dit. Els Srs. Diputats que estiguin a 
favor de l'aprovació d'aquests tres artieles que es posin 
drets, per favor. Poden seure, per favor. Els Srs. Dipu
tats que estiguin en contra que s'aixequin, per favor. 
EIs. Srs. Diputats que s'abstenguin que s'aixequin, per 
favor. Poden seure. Queden aprovats aquests tres arti
eles als quals s'acaba de donar lectura. En el text ori
ginal s'havien proposat tres artieles, el 7, 8 i 9, i que 
varen esser suprimits per acord de la Comissió; com a 
conseqüencia d'aquest acord s'han formulats vots par
ticulars, per part del Grup Parlamentari Socialista, i 
d'Esquerra Nacionalista - PSM, respecte d'aquests arti
eles per al manteniment del text original publicat en 
el Butlletí Oficial d'aquest Parlament núm. 10 de dia 
3 de febrero Entrarem en el debat de l'article 'septim'. 
Del vot particular el primitiu artiele 'septim'. Torn a 
favor. Tractarem en primer lloc l'esmena del PSM. Vot 
particular del PSM. Deu minuts. 

SEBASTIA. SERRA: 
Gracies, Sr. President. Esquerra Nacionalista-PSM, 

quan va comen<;ar el debat damunt aquesta qüestió que 
ens ocupa, ja va manifestar amb tota clarividencia que 
si hi havia voluntat de protegir un espai natural con
eret que diseutíem que era Es Trene, Es Salobrar 
-pero posteriorment hem entrat a una llei mare-, es 
tractava de qualque manera que el Govern exercís la 
seva voluntat en aquest sentit, i per aixo varem recol
zar una Proposició No de Llei presentada pel Grup 
Socialista; pero al mateix temps varem afirmar d'una 
manera elara i rotunda que es tractava d'anar cap a la 
deelaració de Pare Natural, o Pare Nacional, de tota 
l'area, si és que es volia anar a una protecció real i 
efica<;. Derrotada aquesta posició el nostre Grup ha 
participat del debat, en comissió i en ponencia, d'una 
liei, d'una llei man;:, que hem de dir que no ens satisfa. 
Hem de dir que no és en absolut l'aspiració que el 
nostre Grup Parlamentari té, respecte a l'ordenació del 
territori a les Illes Balears i, evidentment, no és una 
llei que vagi a una idea clara i rotunda de protecció 
que nasal tres sempre hem defensat. Pero hi hem fet 
feina molt conscients que era un avan<;: modest, que 
era, en definitiva, un pas endavant í que, logicament, 

serviría, si és que hi ha voluntat política en aquest 
Parlament, i si és, que hi ha voluntat política en el 
Govem, d'exercir el poder que té, per, de qualque 
manera, fer que els espais naturals siguin preservats 
en el nostre territorio Pero Esquerra Nacionalista-PSM 
ha de denunciar que hi ha hagut molts de canvis, molta 
confusió, i que, al mateix temps, aquesta confusió i 
aquests canvis han deteriorat la imatge durant la dis
cussió d'aquesta llei, del mateix Parlament, de la seva 
comíssió, fins al punt que a nivell d'opinió pública hi 
ha hagut i hi ha confusionisme i hi ha hagut i hi ha 
manipulació respecte a una serie d'aspectes. De tates 
maneres, nosaltres entenem que en aquests moments 
si la llei s'aprova sense els articles 7, 8 i 9, i per aixo 
parlam en globalitat en aquest moment deIs tres arti
eles, entenem que es devalua considerablement una 
lIei. es devalua considerablement una !lei marc i, de 
qualque manera, la voluntat de fer lleis, la vocació 
d'autonomia, queda seriosament discutida i discutible 
per part deIs Grups Parlamentaris que s'oposen a 
aquests artic1es 7, 8 i 9. Perque, els m-tieles 7, 8 i 9, 
que es el que diuen en definitiva? En definitiva, els 
artic\es 7, 8 i 9 parlen d'utilitat pública, de dret de 
tanteig i retracte i també parlen de qualque manera 
d'ocupació i possible expropiació. Pero de qualque 
manera hem, de dir que aquests atieles 7, 8 i 9 són 
artides que es1an a qualsevol !lei d'ordenaci? teuÍto
rial d'un país avan<;at o fins i tot d'un país senzilla
ment democratic, no parlarem ja d'avan<;at socialment, 
sinó senzillament democratic; són articles comuns a 
una legislació europea, occidental, prou coneguda per 
tots els Grup Parlamentaris. Pero s'esta dient i s'esta 
parlant molí que aquests articles no formen part de 

.les competencies que té el nostre Estatut d'Autonomia, 
que aquests articles poden esser en conseqüencia im-
pugnats, que aquests artieles atempten contra la pro
pietat privada, que aquests artides de qualque manera 
distorsionen la qüestió de l'ordenació territorial. Hem 
de contestar amb rotunditat que entenem que tot aixo 
és falso Les raons de tipus polític per contentar certes 
declaracions públiques o certs mitjans de comunicació 
de qualquc coHcctiu dins un terreny de la manipula
ció i de la distorsió de tata la tematica d'ordenaeió 
territorial, creim que s'ha de denunciar amb rotundi
tat. Nosaltres entenem que de qualque manera no hi 
ha en absolut en aquest articulat deIs artides 7, 8 i 
9 un perjudici als particulars; el que sí hi ha és un 
intent d'anuHar el moviment especulatiu. I aixo és molt 
clar en el dret de tan teig i retracte; no vol dir, en 
absolut, l'article 8, que s'hagi d'exercir el dret de tan
teig i retracte, sinó que és possible que existesqui 
aquest dret i a més que es pot exercir a un moment 
determinat; i nosaltres entenem que s'hauria d'exercir, 
per evitar els moviments especulatius; per altra part, 
recordem que el dret de tanteig i retracte esta ja a 
altres lleis, com és la de finques manifestaments millo
rabies, i fins i tot dins la legislació de la propietat 
horitzontal. Per tant, nasal tres entenem que en absolut 
és una qüestió que atempta a la propietat privada, no 
és una qüestió que atempta als pagesos de Campos, 
sinó que senzi!lament va a evitar un moviment especu-
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latiu i sobretot a evitar la concentració de capital a 
una sola ma que es podria produir en els terrenys que 
aquesta llei pugui afectar. Per altra banda hem de dir 
que entenem que la qüestió d'uti1itat pública, de qual
que manera, quedaria reduIda a una possible alterna
tiva del Consell de Ministres de l'Estat si és que desapa
re ix deIs tres articles que estam en aquests moments 
discutint. En definitiva, Sres. i Srs. Diputats, nosaltres 
entenem que en aquests moments si aquests tres arti
cles desapareixen de l'articulat hem devaluat una llei, 
hem creat un confusionisme i hem donat raó a molts 
de manipuladors que en aquest moment estan exercint 
una pressió, i de qualque manera la sobirania d'aquest 
Parlament quedara seriosament discutida. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Don Joan Francesc Triay. 

FRANCESC TRIA Y: 
Srs. Diputats, els arliclcs 7, 8 i 9 de la Llei el'Orde

nació i Protccció d'Arees Naturals d'Especial Interes 
són probab lement les aportacions més importants que 
el Crup Regiona lista o d 'U .1\1. va fer a la redacci ó de 
la proposició. Desafortunaclament, avui estam desassis
tits elel seu suport per dudos endavant. Els tres a rti
cles, que no tract de defensar conjuntament, sinó més 
bé per ~eparat en tres intervencions curtes, són m eca
nismes de gestió, són instruments que es posen en 
mans del Govern de la Comunitat Autonoma perque 
pll~ui fer, si vol, una política de patrimoni !Júblic 
d'arees naturals d'especial intereso Jo cree que molt 
insegur esta el Govern de la seva permanencia en el 
poder quan realment s'oposa tan radicalment a aquests 
articles que només eH pot aplicar. La declaració d'uti
litat pública és implícita a la Llei d'Espais Naturals 
Protegits de 1975, i per tant pre-constitucional. S'ha 
dit, per entitats públiques que toquen tenir la maxima 
responsabilitat, pels interessos que representen, que 
aquesta Bei és una llei molt més agressiva per la pro
pietat privada que totes les Beis preexistents damunt 
els mateixos temes. No sé com ho valoren, pero, com 
dic, la Llei d'Espais Naturals Protegits i totes les qui 
la desenrotllen, de declaracions de paratges naturals 
d'interes nacional, de pares naturals, etc., tant les fetes 
pe! Govern de la nació com pel Parlament, o sigui, les 
Corts Generals, com pels Parlaments de les Comuni
tats Autonomes i en concret pel Parlament de la Ge
neralitat de Catalunya, han utilitzat com els correspon 
aquests mecanismes de declara ció d'utilitat pública 
inherent a la declaració d'espais protegits. Pero en 
qualsevol cas nosaltres estam ben conven~uts que aquí 
no es tracta d'impedir que siguin declarades d'utilitat 
pública les arees que siguin arees naturals d'especial 
interes, perque a(,:o no es pot fer; no es pot fer perque 
la llei diu que s'haura de fer un pla especial i la Llei 
del Sol diu que l'aprovació de qualsevol pla d'ordena
ció urbana suposa la declaració d'utilitat pública. Per 
tant, que es pretén aquí? Que suposa aquesta retirada 
d'un suport a uns articles o que su posa per part del 
Grup Popular presentar una esmena aquí on acceptava 
la declaració d'utilitat pública, només condicionada a 

que previament hi hagués uns intents d'avinen~a amb 
els particulars? Que suposen aquestes retirades? Sen
zillament suposen dir les coses no pel que signifiquen, 
sinó per afalagar determinats sentiments o determi
nats estats d'opinió, perque la declaració d'utilitat pú
blica, Srs. del Grup Popular, o Srs. del Grup Regiona
lista, vostes no la impediran si el Govern compleix la 
seva obligació de, en el termini de tres mesos, comen
<;:ar el pla especial i en un termini raonable que no li 
hem fixat d'aprovar-lo definitivament. No es pot dir 
de cap manera que siguin uns articles que puguin 
tel1ir problcmes de constitucionalitat, perque no és 
aquest el problema; cap d'aquests articles estan re la
cicnats amb competencies de la Comunitat Autónoma 
perquc no cream mecanismes nous, senzillament cream 
unes figures urbanístiques de les quals l 'aplicació su
posa aquesta declaració d'utilitat pública. Per altra 
part hi ha moltes altres Beis que també suposen la 
cleclaració d'utilitat pública, pero altres lleis a més 
dm::ctament, afecten directament un deIs espais que 
més preocupa l'aplicació que pugui esser immediata 
cl'aq uesta Hei el 'arees naturals d'especial intereso La llei 
ele reforma i desenrotllament agrari, supos que tots 
els Srs. DipuLats saben que suposa la declaració d'uti
litat pública per aquelles arees que siguin declarad es 
d'interes nacional la seva transformació; hi ha arees a 
l'111a ele Mallorca que tenen declarat ¡nteres nacional 
la cOl1versió en reguiu i que per tant per aplicació di
recta de la llei de reforma i desenrotllament agrari 
lénCn declarada la utilitat pública, i la utilitat pública 
significa senzillament la possibilitat d'expropiació i 
d'imposició de servituds. Per tant nosaltres creim que 
aquest articles que, com dic, l'aprovació del pla espe
cial suposara la declaració d'utilitat pública, serveix 
per resoldre determinaeles situacions urgents que es 
presentin entre l'aprovació d'una llei de declaració 
d'un espai natural, una area natural d'especial interes, 
i l'aprovació definitiva del pla especial, que poden ras
sar un any o mesos similars; serveix perque el Govern, 
precisament, tengui uns elements per poder contrares
tal' actuacions negatives, actuacions que exiges quin una 
actuació rapida i contundent; el Govern no vol aquest 
instrument; ele totes maneres, com dic, l'aprovació del 
pIa especial significaría donar-li l'instrument de la de
claració d'utilitat pública, i si el vol utilitzar, l'utilitza
ra; i si no, no, perque són mecanismes que fugen, la 
seva aplicació, completament de l'ambit del Parlament. 
Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gl'acies, Sr. Triay. Tom en contra a l'article 'sep

tim'. Pel Gmp Regionalista de les Illes, D. Jeroni AI
bertí té la paraula. Disposa de deu minuts per l'arti
cle 7. 

JERONI ALBERT!: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. A mi m'hauran 

de permetre que abans d'entrar dins els motius que 
el nostre Grup va tenir per demanar la supressió 
d'aquests tres articles, perque és conseqüencia de la 
meya exposició que vaig a fer ara, cligui per que estam 
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debatent en aquest moment aquesta llei, de protecció 
d'espai natural d'especial intereso Igual que ha di! el 
Grup del Partit Socialista de Mallorca i Menorca, aquí 
va venir una Proposició No de Llei que deia, i que 
varem aprovar per 33 vots a favor al Parlament, que 
se suprimissen o que se suspenguessen les normes urba
nístiques damunt la zona del Salobrar-Es Trene; i 
aquesta proposta no de llei aprovada el Govem no la 
va voler atendre, argüint l'argument que una Proposi
ció No de Llei aprovada per un Parlament és tina 
recomanació que el Govern pot o no fer-li caso Arrel 
d'aixo, varem crear una comissió que dei a per trobar 
una sorticla a la problematica creada quant a les 
nm-mes subsidiaries del Salobrar-Es Trenc, i nosaltres 
varem estalonar aquesta proposta del Govern, i jo vaig 
dir des el'aquesta tribuna que no hi havia cap inleres 
ni un, per part del nostre Grup, de dur el Govern 
contra les cordes. Perque no hi havia altra solució, o 
havíem de flOr complir amb tot el que implica que el 
Parlameni es pronunci"i majuritariamcnt per una reso
lució que el Govern ha de complir i no l'acompleix, o 
hcm d'intentar, i aquí vaig al motiu de la meva expo
sició, que Es Trenc no s'urbanilzas sense posar el Go
vem contra les cordes. 1 jo comprenc que aixo pel 
nosl re Grup és difícil, i jo comprenc que el nostre 
Grup esta en una situació realment delicada perque 
sempre serveix perque d'un 1I0c i ~le l'alll-e ens vulguin 
premsar i nosaltres acceptam,' jo diria orgullosament i 
gustosament aquesta posició, no ens sap gens ele greu. 
La veritat és que nosaltres varem aprovar la comissió 
per trobar una sortida a la situació que estavem, pero 
amb un objectiu cabdal: Es Trenc no s'havia d'urbanit
zar; i seguim amb el mateix a pesar del complicat que 
ho hem fet; aixo és una experiencia, una llÍl;:ó que per 
ventura haurem d'aprendre, que quan hi hagi mani
festacions del Parlament per majoria que diguin que 
s'ha de fer aixo, en tornar procurare m que es faci 
sense fer-ho tan complicat com ho hem fet aquesta 
vegada. Perque si jo vaig dir aquí, i ho vull dir ara, 
que no volíem posar el Govern contra les cordes, tam
poe ens pensavem que ens volguessen posar a nosaltres 
contra les cordes, i pareix que aixo és un deIs punts 
de la llei que estam avui discutint. Hem sortit d'unes 
normes subsidiaries de la zona d'Es Trenc. Tenim una 
llei de caracter general, hem inflat totes les xeremies 
que s'havien d'inflar i estam en aquest moment davant 
una situació que jo vull confessar primerament, dient 
i ratificant les paraules del Diputat Triay, que no.;; al
tres varem esser els que varem dir que en aquesta 
lIei hi hagués aquests articles; no a aquesta llei, també 
ho vull puntualitzar i el Sr. Triay sé cert que no em 
dira que som rnentider; a la llei que nosaltres varem 
presentar amb caracter singular per Es Trenc; de la 
qual, a efectes de poder dur endavant tota la proble
mática, estam avui discutint i debatent aquesta llei d'es
pais naturals per poder arribar al que era l'objectiu 
primali i principal; que aquelles normes subsidiaries 
que es varen aprovar es llevin, i avui tendríem la zona 
d'Es Trenc verge, podríem parlar que passa, sense 
aquesta complicació que ens ha duit realment a trobar 
una sortida airosa que no posas el Govern contra les 

cordes. Així de ciar és i així de ciar ho hem de dir, 
perquc si no, no té sentit que el que U.M., en nom 
del Grup Regionalista, va dir, de llevar, de posar uns 
articles que ara lleva, no tendria sentit si no fos amb 
aquest punto És a dir, l'objectiu era no urbanitzar Es 
T renc i no posar en un compromís al Govern en tant 
que bi havia els mecanismes que en aquest moment, 
per fer-lo complir, no eren els adients, al nostre criteri, 
per poder-lo dur endavant. Bé, nosaltres seguim en la 
mateixa línia, seguim en que Es Trenc no s'ha d'urba
nitzar a pesar que s'hagin hagut de fer tantes voltes 
per arribar a un punt que hi haguéssim pogut arribar 
molt més aviat si no ho haguéssim complicat tant 
entre tots, i jo diria, am.b aixo també he de dir,'perque 
si no, no seria sincn: Si no hi hagués hagut tan tes 
ganes de complicar-ho per segons quines forces políli
queso Pero hi ha hagut ganes de complicar-ho i esta 
complicat. A la \ isla d'aixo nosaltres pensam que els 
ar~icles. que rcalment ju c.~lic d'acurel ~llllb l'cxJlusició 
elel Diputat Tri,!). que quan hi hagi el pla hi ha les 
mateixcs condiciuns que hi ha en aquesta !lei, com 
que s'ha informar malament a l'opinió, i per 110saltres 
compla, elel que signifiquen aquests articles i aquesta 
IIci, no tenim cap inconvenient en llevar-los perquÉ.' con
sideram que Es Trenc queda igualmenl garantitzat que 
no s'urbanitzara amb l'aritcle tres. 1 és I'objectiu prin
cipal ele Lota aquesta genera ció de lIeis que estam tent 
en aquest moment, no· urbanitzar Es Trenc. Per tant, 
nosallres, a la vista de totes les campanyes, a la vista 
que rcalment llevar aquests articles no lleva protecció 
a la llei, la !lei és igual de protectora, és a dir, hi hagi 
o no hi hagi dret ele retracte, es vengui o no es vengui, 
si l'article tercer diu que quedara com a sol urbanit
zabIe, tot aixo són elements de procediment que nosal
tres creim que s'han d'aplicar en el cas que a I'espai 
que es digui que hem de fer un parc natural hi entrin 
tots aquests condicionants perque és una normativa 
de protecció més forta, pero que quant a l'objectiu 
principal d'aquesta llei, que és deixar les coses com 
estan, no hi fa falta, ni I'article declarant l'espai natu
ral com de elomini públic, ni el dret ele retracte, ni 
I'expropiació, perque vendra en el moment oportú. Per 
aixo nosaltres no volem irritar ningú, volem seguir 
amb la idea primitiva i per aixo hem demanat que 
aquest article es llevi; la nostra idea primitiva és qual
que cosa tan senzilla com aquesta: que Es Trenc no 
s'urbanitzi i que el Govern nostre continul. Moltes 
gracies. 

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

JOAN VERGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Nosaltres va

rem presentar dues esmenes a l'article set, una de subs
titució en cas que se'ns acceptas una nova redacció a 
l'article dos; com que no va esser així, dins la comis
sió la varem retirar i ens varem acollir a l'altra esme
na, que era de suprcssió. Per que la varem presentar 
i per que ens varem acollir a aquesta? En primer 110e, 
perque creim, i aquí ja s'ha dit, que aquest article set 
no aporta en absolut una protecció nova a un espai, 
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a una area determinada, i en segon 1I0c, com també ja 
s'ha dit en aquesta 'Camara', el que realment dóna una 
protecció és l'article tres, apartat a); per consegüent, 
nosaItres continuam mantenint que hem de 'retxa¡;ar' 
aquest article set, i així ho fara el nostre Grup. Mol
tes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Volen replicar? (Pausa). Passam a l'artic1e 8. Sr. 

Triay, varem quedar dins la Junta de Portaveus que 
votaríem els tres artieles conjuntament, si se supri
mien tots tres o es mantenien tots tres, així varem que
dar. De totes maneres, es pot votar per separat perque 
'al fin i a la postre' no hi ha cap inconvenient. Per 
tant, passam a la votació perque s'incorpori al dicta
men ['article 'septim' que ha estat suprimit. Per tant, 
els Srs. Diputats que votin a favor de la incorporació, 
que s'aixequin, per favor. Poden seure, per favor. Srs. 
Diputats que voten en contra, s'aixequin, per favor. El 
resulta t de la votació és 25 vots a favor i 29 en con
tra. Per tant, queda rebutjada la inelusió d'aquest ar
tiele set. 1 passam al debat de l'articlc 8. Per defen
sar aquest vot particular té la paraula D. Sebastia 
Sena. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President. Ho farem .molt breument 

perque ja havíem fet l'anterior intervenció en referen
cia a l'artiele 8, en tant en tant s'intenta llevar la pos
sibilitat d'exercir el dret de tanteig i retracte per part 
del Govern Autonom. El nostre Grup entén que el dret 
de tanteig i retracte existeix, com he dit abans, a una 
legislació democratica prou difosa, hem de dir que no 
vol dir que s'exercesqui, sinó que es pot exercir si és 
que s'inelogués el dret de tanteig i retracte a l'article 
8, i hem d'afirmar amb tota rotunditat que tanteig i 
retracte implica no perjudicar uns particulars que exis
teixen avui en dia i en canvi sí que implica la possibi
litat, la facultat d'anuBar un moviment especulatiu. 
Entenem que la defensa del territori ha de ser una de
fensa d'uns valors coHectius i que no tendria sentit 
tampoc, o hem d'intentar evitar-ho, una defensa del 
territori pero amb una especula ció molt forta que costi 
molts de doblers a totes les persones de les IIles Ba
lears. Per aixo nosaltres entenem que el dret de tan
teig i retracte s'ha de poder exercir, tant el de retrac
te com el de tanteig, per aixo seguim manifestant que 
si hi ha una "oluntat de no devaluar la llei i una vo
luntat d'intentar aturar els moviments especulatius, 
creim que s'ha de, ineqlúvocament, admetre aquest dret 
de tanteig i retracte. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. Don loan Francesc Triay. 

FRANCESC TRIAY: 

Srs. Diputats, el dret de tanteig i retracte no exis
t¡~·~ si no es posa en aquesta lIei, a les arees naturals 
d 'especial interes, a diferencia de la deelaració d'utili
tat pública com deiem a l'artic1e anterior, a no ser que 
sigui regulat per una llei general de l'Estat o de la Co
munitat Autonoma amb aquests temes. El dret de tan-

teig i retracte realment és un dret de preferent adqui
sició a favor de l'Administració Pública. Realment, la 
seva aplicació tal com ve proposada en aquesta lIei, és 
objecte de les següents condicions. En primer lloc, el 
Govern ha de fer un Reglament aquí on reguli l'apli
cació del dret de tanteig i retracte, reglament en el 
qualla redacció que defensam no li posa límit de temps. 
Per aItra part hi ha d'haver la voluntat del Govern 
d'aplicar-lo, voluntat discrecional i que la lIei tampoc 
l'obliga en cap cas concret a fer un ús determinat del 
dret de tanteig i retracte. També ve condicionat a 
l'existencia, lógicament, de recursos economics sufi
cients en el pressupost de la Comunitat Autonoma. 
També, amb bona lógica i amb bona tecnica, de les 
prioritats que el Pla Especial de Protecció de l'area 
natural establesqui quant a niveIls de protecció, de 
maxima i de mínima protecció. Té per objecte, igual 
que la deelaració d'utilitat pública i l'aplicació del sis
tema d'expropiació, pero d'una manera molt més res
pectuosa, tal vegada, amb una valoració classica d'allo 
que és la propietat privada, té per objecte la creació 
d'un patrimoni públic d'arees naturals d'especial inte
res. Nosaltres creim que realment l'objectiu final d'una 
política de protecció del medi natural passa necessa
riamcnt, encara que sigui lentament, per la crea ció 
el'aquestes arees naturals públiques, que siguin de ti
tubritat pública aquestes arces naturals per poder reaI
ment fer la gestió ele protecció necessaria per assegu
rar no tan soIs el rnanteniment deIs valors, sinó també 
l'ús públic restringit adequat a les seves característi
q ues. Dciem que el sistema de tanteig i retracte real
ment condueix a la manera més respectuosa i més 
justa quasi de tenir la propietat pública d'uns terre
nys. Per una part, perque el preu el fixa el propietari, 
no com en el sistema d'expropiació, que el fixen unes 
aelministracions públiques. Per altra part, l'oportuni
tat de vendre, el moment de vendre, el fixa el propie
tari, tampoc cap administració pública que faci un de
cret o una ordre d'expropiació. Senzillament amb les 
mateixes condicions que un altre, l'Administració PÚ
blica es fa a la propietat en el moment que el propie
tari vol vendre. Per tant, s'ha de deixar molt clar, en
cara que sigui un articIe perdut, que el tanteig i retrac
te no afecta les herencies, perque com diu l'article 
afecta les transmissions oneroses entre vius; per tant 
na afecten ni les donacions ni les herencies . Per altra 
part crec que tampoc afecta directament aquelles arees 
que per la !lei de reforma i desenrotllament agrari es
tan sotmeses a declaracions d'interes nacional, ele 
transformació d'interes nacional, perque la llei de re
fOl-ma i desenrotllament agrari té mecanismes d'ambit 
superior a aquesta Ilei, d'ambit estatal que realment 
limita molt més l'ús de la propietat als que estan in
cIosos dins aquestes delimitacions que aquest dret de 
tanteig i retracte que s'estableix en aquesta o que no
saltres voldríem que fos reincorporat. Per tant, en cer
ta manera, demanam el vot per al vot particular del 
Grup Socialista i simultaniament, si és que resulta der
rotat, lamentam que es perdi l'oportunitat per, d'una 
manera tan respectuosa amb la propietat privada, po
der anar formant uns patrimonis públics de sol de va-
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lor natural, sense perjudicar en cap moment les expec
tatives deIs propietaris, ni tan soIs la seva voluntat de 
no vendre i de mantenir la seva propietat. Moltes gra
cies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Triay. Don Jeroni Albertí, del Grup 

Regionalista de les Illes. Disposa d'un temps de deu 
minuts. 

JERONI ALBERT!: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En aquest punt 

a I'articIe 8, endemés de les raons que engloben pels 
tres anicIes que estam parlant n'):li ha una aItra que 
a nosaltres ens va preocupar i que creim que per aixo 
també és raó més que avui adduir perque ens varem 
decidir a demanar o propiciar la seva rerirada. En pri
mer lloc perque quan realment l'objectiu de la llei és 
senzillament no deixar fer res, no creim que hi hagi 
plus-values que puguin fer aquesta especulació que 
pl-eocupa el portaveu del Grup Esquerra Nacionalista; 
és a dir, si alla hi haguéssim de fer coses, possible
ment hi hauria plus-values, pero com que el que es diu 
és que es cleixa com esta, difícílment hi haura plus-va
lues més que siguin amb espectativa d'indemnitzacions, 
que aixo és un ~ltre tema, pero que en aquest moment 
pel que en si guanya el terreny que entra dins una de
claració d'espais d'especial interes no hi ha plus-values 
que facin que sigui un 1I0c on es pugui especular; 
pero a més, n'hi ha una aItra; i és que per nosaltres, 
fetes totes les consultes necessaries, creim que aquesta 
competencia, és a dir, aquest punt de dret, esta cIara
ment dins l'article 149 de la Constitució, i que per tant, 
per tant, es faria possiblement, possiblement subjecte 
de r ecurs d'inconstitucionalitat, si incorporavem aquest 
articIe a aquesta lIei. És a dir, l'article 149 tots sabem, 
apartat 8, diu que la Iegislació civil, sense perjudici 
de . la conservació, modificació i desenvolupament per a 
la Comunitat Autonoma, deIs drets civils forals i espe
cials, pero d'aquí, és una competencia exclusiva de 
l'Estat. Per aixo varem pensar dues coses, una que amb 
el fi que cobreix aquesta llei, que és deixar l'espai na
tural tal com esta, no hi havía lloc a plus-values que 
fessin necessari el dret de tanteig i retracte, i segon, 
que ens preocupa va, i és un argument que pareix que 
més tard s'usara aquí per usar competencies que no 
són de l'article 10 del nostre Estatut; que una llei com 
aquesta pogués, pogués esser duita al tribunal consti
tucional i que 'ademés' el tribunal constitucional po
gués dir que realment amb uns articles incurríem en 
inconstitucionalitat, per dues coses també, perque una 
volla que aquesta, tots sabem, que la problematica que 
tenim és que anam un poc a una carrera contra rellot
ge entre un pla parcial que s'esta tramitant i aquesta 
lIei, per evitar que hi hagi indemnitzacions. Si deixaven 
en suspens l'apIicació d'aquesta llei, perque estas, es
tas, és a dir, perque fos admes un recurs en el tribu
nal constitucional, per posar un article que al nostre 
criteri no és necessari per assegurar, altra vega da més, 
com die, que aquesta zona no s'urbanitza, podríem cór
rer el perill que ens agafas a davant i que una acció 

que en aquest moment pareix que no té indemnitza
cions o molt poques, ens poguéssim trobar que per aixo 
hagués augmentat realment el capítol d'indemnitza
cions que, per ventura, també és un deIs punts que ja 
s'estan sospirant aconseguir quan realment pareix que 
es veu que urbanitzar no és possible. Per aquestes 
dues raons nosaltres ens oposarem, nosaltres vérem la 
suspensió d'aquest article i per aixo el nostre grup 
s'oposara a la inclusió i seguira 'apoyant' la llei actual 
sense la incorporació de l'artic1e 8, del projecte de llei 
que estam debatent. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Albertí. Don Joan Verger. 

JOAN VERGER: 
Sr. President, Srs . Diputats. Nosaltres, des d'un 

principi, varem presentar una es mena de supressió 
d'aquest article perque creim que no fara falta, perque 
no creim, una aItra vega da ho tornam repetir, que no 
dóna més protecció a una area determinada. Per una 
altra part aquí se'ns ha fet una exposició a la qual pa
re ix que el dret de tanteig i retracte no pot afectar 
ningú, no molesta ningú, sí, si vol, si no es vol; per 
consegüent, si nosaltres pensam que si aquesta és la 
filosofia que no ha d'afectar ningú, nosaltres dema
nall! perque no ho llevam i així estarem tots lI!illor. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Don Sebastia Serra per replicar. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President. Aquest debat ens sembla 

un debat buit, ja que així com hi ha qualque Grup 
Parlamentari, el Grup Regionalista, que té una facili
tat grossa per can vial' de postures, sembla que avui la 
cosa ja esta molt fermada, i sembla que, de qualque 
manera, anam cap a una supressió decisiva ja d'aquests 
tres artides que comentam. Pero el que no podem ad
metre de cap manera és que en aquests moments, des
prés de tant de temps que fa que debatem aquest 
tema, es tregui el tema de les indemnitzacions davant 
un possible recurs en el Tribunal Constitucional; i tam
poc podem admetre que, si agafam l'Estatut d'Autono
mia tal com el tenim i véssim que era possible fer 
ducs lleis, una lIei marc i una llei específica per Es 
Trenc-Salobrar, i altres espais, hem de suposar, for
ºant al maxim la interpretació del nostre Estatut d'Au
tonomia magre, ara resulta que aquí hi hagi grups par
lamentaris que autocensuren, s'autofrenen respecte a 
la capacitat i la possibílicat legislativa d'aquest Parla
ment; aixo no ho podem admetre, i en conseqüencia 
també cal denunciar-ho. 

PRESlDENT PARLAMENT: 
Gracies. Senyor Triay. 

TRIA Y LLOPIS: 

Sí, mol tes gracies, Sr. President. Bé, el Grup So
cialista de cap manera pot acceptar les argumentacions 
d'inconstitucionalitat de la regulació del dret de tan
teig i retracte en relació a les arees naturals d'especial 
interes; i per una raó creim que prou fonamentada, i 
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és que la Generalitat de Catalunya, qu~, en aquesto tem~ 
d'ordenació del territori i de pro:ecclO del patnmom 

·SAtol'stl·C té exaCtamen l les mateixes competencies paJ " b 

ue la Comunitat Auton ma ele les Illes Balears, ha 
;provat dues lleis, Ia de pl·01.ecci~ de la ?arro:xa i la 
de protecció deIs ruguam lis de ) Emporda aqm on es
tc:bleix el dret de tanteig i retracte; tenint en compte 
'ademés' que la primera llei va esser objecte de recurs 
d'inconstitucionalitat pel Govern d'U.C.D., que 'ni si
quiera' va argumentar el tema del tanteig i retracte, 
sinó d'altres. Per tant que 'inc1ús' ha passat un control 
de Tribunal Constitucional. Per aItra part, en relació a 
les c-Jirmacions del Grup Popular, jo no he dit que el 
tanteig i retracte no afecti ningú; he dit que no afec
ta, en primer, si el Govern no ha vol aplicar. Insistesc: 
Tan insegur esta el Govern de la seva permanencia que 
rcalment té por deIs instruments que li donam i que 
només elJ pot utilitzar? 1 per altra part nosaltres deim 
que no perjudica rerque el Parlamcnt de les Illes Ba
lears no pot clol1m- per fet qUe existeixen ciutaclans 
que enganen amb les scyes decIaracions de les compra
vendes, de les transmissions que fan de finques. Hem 
de donar per fet en aquest Parlament que els infrac
tors, en tot cas, són una minoria, i que els ciutadans 
compleixen les lIeis vigents sobre lransmissions i que. 
per tant, l'adquisició amb un dret preferenl a carrec 
d'una Administració Pública no perjudica, i si perjudi
ca és que aquí hi ha uns greus incompliments de !lei 
possiblement molt més importants de les que aquí es
tam debatent. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Don Jeroni Albertí per replicar cinc mi

nuts. 

JERONI ALBERTf: 
Bé, jo, breument, per fer, contestar, Sr. President, 

Srs. Diputats, a les dues acusacions que s'han fetes. Jo 
crec que un Grup que canvia de parer, a vegades, és 
un grup que pensa, que discorr i que escolta, i que aixo 
és bo i no és dolent; perque venir aquí i haver de dir, 
llegir la lli<;ó, no crec que sigui molt parlamentario El 
nostre Grup en tot moment assumeix la responsabili
tat que té, escolta la gent, i pren en cada moment la 
decisió adient, que una vegada agrada a la dreta i unes 
vega des no agrada a la dreta i agrada a l'esquerra, i a 
vega des no agrada a ningú. Bé, aixo és la nostra acti
tud, que l'assumim plenament. Quant al Diputat 
Triay, dir,Ji que, bé, que l'Estatut de Catalunya ha fet 
aixo, pero que no té les mateixes competencies que 
nosaltres, que aquí n'hi ha una que esta dins l'article 
11, que diu: Normes addicionals de Protecció de medi 
ambient, Espais Naturals protegits i ecologia, deIs 
quals no tenim més que el desenvolupament legislatiu, 
i Catalunya la té totalment i absoluta com a legislati
va. Per tant, no comparem les coses que no són iguals 
perque ens podria confondre. Molles gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies. Passam a la votació de l'article, de la su
pressió de l'artic1e 8. Es fara com l'anterior. De mane
ra que els Srs. Diputats que voten a favor de la incor-

poració d'aquest artic1e 8 en el Dictamen que s'aixe
quin, per favor. Poden seure, per favor. Vots en contra 
de la incorporació. Queda rebutjat per 29 vots en con
tra i 25 a favor. 1 passam a l'article 9. Per la defensa 
del seu vot particular té la paraula D. Sebastia Serra. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President. L'artic1e 9 parla que el Go

vern, previ informe favorable de la Comissió Provin
cial d'Urbanisme, podra declarar necessaria i urgent 
l'ocupació de terrenys inclosos a l'area d'Espais Na
turals que sigui. Nosaltres entenem que si nosaltres 
tcnim un Estatut d'Autonomia on hi ha competencies 
en materia urbanística logicament n'hi ha en normes 
reguladores. I per tant, senzillament parlam d'una co
herencia amb l'Estatut d'Autonomia, i parlam d'una 
coherencia absoluta en tant que si anam a protegir un 
espai esta cIar que aquest espai s'ha de poder ocupar, 
i obvi::\ment hi ha de poder haver uns mecanismes d'ex
propi<:tció que s'exerciran o no s'exerciran i a més tin
dr:1I1 el seu preu just, i que esta ja fixat per la dina
mica del mercal. Conseqüentment entenem que no vo
ler que figuri el tema de l'ocupació de terrenys, i fi
XCl11-nos bé que sempre es parla amb una hipotesi i 
fixcm-nos bé que es parla del Govern i previ informe 
favorable de la Comissió Provincial d'Urbanisme, en
tenclll que ¿s renunciar a una competencia aulonomi
ca i, en definitiva, de cada vegada és devaluar més les 
coses. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Serra. Don Joan Francesc. 

FRANCESC TRIAY: 
Gracies, Sr. President. Bé, aquest articIe, en reali

tat, és una conseqüencia de l'artic1e 7, de dec1aració 
d'utilitat pública i dret d'expropiació, que ha estat eli
minat. Nosaltres senzillament dir que és un article que 
no esta relacionat amb el medi ambient, sinó senzilla
ment esta relacionat amb l'aplicació d'uns instruments 
generics sobre expropiació i utilitat pública. Insistir 
que aquest mecanisme també, a lleis de la Generalitat 
de Catalunya, ha estat aplicat i, senzillament, demanar 
que es llegesqui i es posi a votació. Grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Triay. Don Jeroni Albertí té la pa

raula. 

JERONI ALBERTf: 
Sí, molt breument, perque l'argumentació que hem 

fet per l'artic1e 7, el nou és conseqüencia del 7, dir que 
ens oposarem a la incorporació i 'apoyam' la supressió 
d'aquest artiele. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Passam <l la votació de l'article no u, que el farem 

com els dos anteriors. Per tant, Srs. Diputats que vo
tin a favor ele la ÍncIusió del text, que s'aixequin, per 
favor. Poden seure. Els Srs. Diputats que votin en con
tra, que s'aixequin per favor. Poden seure, per favor. 
Resultat de la votació, com l'anterior, 25 vots a favor, 
29 en contra. Per tant, aquests tres articles no queden 
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inclosos dins el text del Dictamen de la Comissió. 1 
passam a l'artiele següent, que és el septim del Dic ~a

men, que no s'hi ha presentat cap esmena. Per tant, 
Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura d'ell? 

CATALINA ENSEÑAT: 
Artículo siete. La Comunidad Autónoma de las Is

las Baleares habilitará los créditos oportunos para la 
mejor gestión y desarrollo de las áreas que esta ley 
ordena y prole¿e, sin perjuicio de las colaboraciones 
de otros organismos y corporaciones públicas o priva
das y de particulares. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Per tant, procedirem a la votació d'aquest article. 

Els Srs. Diputats que votin a favor, que s'aixequin. Els 
Srs. Diputats, poden seure, que votin en contra, que 
s'aixequin. El s Srs. Diputats que s'abs tenen, que s 'a ixe
quin, per favor. 34 contra 20. El Crup Parlamentar i Po
pular va propasar una esmena d'adclició d'un article 
nou, al text primitiu, que hauria tingut el n.o 11 i que va 
csser rebutjada per la Comissió, i en conseqüencia exelo
sa i mantinguda l'esmena d'addició esmentada per part 
del Grup Popular. Secretaria, vol procedir a la lectura 
el'aquesta esmena? 

CATALINA ENSEÑAT: 
Enmienda de Adición Cualquier forma de priva

ción singular de la propiedad privada o derechos e in
tereses patrimoniales legitimos será objeto de indemni
zación, de acuerdo con lo establecido al respecto por 
la vigente legislación de expropiación forzosa. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Torn a favor, disposa de deu minuts. 

JOAN VERGER: 
Sr. President, seré bastant curto És una esmena 

d'addició que nosaltres creim que és necessari que 
quedi contemplada dins la llei, simplement per, com 
diu l'esmena en si, qualsevol forma de privació singu
lar de la propietat privada d'uns drets o d'interessos 
patrimonials legítims siguin objecte d'indemnització; a 
pesar, malgrat que la legislació d'expropiació for~osa 
ja el contempli, nosaltres pensam que és bo que a la 
mateixa llei s 'hi afegesqui aquest m·tiele perque pen
sam que la Ilei així queda més clara i més completa. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Don Sebastia Serra. 

SEBASTIA SERRA: 
Sí, gracies, Sr. President. Entenem que aquesta 

güestió és buida, és el que didem en terminologia par
lamentaria buida, ja que, evidentment, posa en dubte 
la Llei del Sol, i de fet fins i tot, contradiu aItres posi
cions que ha mantingut en aquest debat el Grup Po
pular. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Don Joan Francesc Triay. Don Jeroni AI

bertí. 

JERONI ALBERT!: 
Sí, per dir que nosaltres ens oposarem a la incor-

poració d'aguesta esmena perque creim que és una, si 
em permet I'observació suau, és un gest cap a la gale
ría que no té res que veure amb la llei. És a dir, sí 
llevam el set, vuit i nou, no sé perque hí hem d'afegir 
aquest, crec que són dues coses que no tenen res a 
veure i endemés hi ha una disposició addicional que 
diu molt clar, que nosaltres també l'hem llegida moIt 
i és curta, pero que l'hem llegida molt per poder fins 
i tot llevar aquests tres articles. Que diu: En tot alIo 
no regulat per la present llei, regira la llei de regim del 
sol i ordenació urbana, i esta previst tot el que aquí 
valen dir. Per tant, nosaItres ens hi oposarem. Moltes 
gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Albertí. Don Joan Francesc. 

FRANCESC TRIA Y: 
Sr. President, efectivament, és un altre gest cap a 

la galcri3, el el'aquesta esmcna de nOLl article. Real
m ent, no tan soIs no clarifica, s inó que embulla la com
prensÍI:i i l'aplicació ele la ¡lei, perqué és contradictoria 
amb la Disposició addicional, que diu que en 10t allo 
no regulat per la present llei regira la Llei del Sol, i 
la Llei del Sol diu que el procediment per determinar 
els valors del terrenys sera l'assenyalat per la llei 
d'expropiació for<;:osa, pero que els criteris de valo
ració seran els de la Llei del Sol, un pero mol impor" 
tant i que, realment, aquest article que el GIUp Popular 
propasa deixaria totalment scnse contingut o amb una 
contradicció flagrant. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Triay. Passam 'entonces' a la votació; 

vots a favor ele la incorporació d'aquest article, que 
seria l'onze, per favor, que s'aixequin. Vots en contra 
de la incorporació d'aquest que seria l'article onze, 21 
vots a favor de la incorporació, 33 en contra, en con
seqüencia queda rebutjada. Quant a la Disposició 
Addicional i la Disposició Final no s'hi ha presentat 
cap esmena, per tant podem procedir a la lectura i sub
següent votació. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Disposición Adicional. En todo aquello no regulado 

por la presente ley regirá la Ley de Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana. Disposiciones Finales. Primera. 
Se autoriza al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
para dictar las Disposiciones necesarias para la aplica
ción y desarrollo de esta ley. Segunda. La presente ley 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Si no hi ha oposició per part deIs grups es vota

ran conjuntament la Disposició Aeldicional i la Final. 
Per tant, els Srs. Diputats que \'otín a favor, que s'ai
xcquin. Poden scure, per favor. EIs Srs. Diputats que 
votin en contra, que s'aixequin, els Srs. Diputats que 
s'abstenen, que s'aixequin. Poden seure. Queda apro
vat per 33 vots a favor i 21 en contra. 1 per últim ... 
21 abstenció, per favor, perdonau. 1 per últim passam 
a l'exposició de motius a la qual s'hi ha presentat una 
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esmena de substitució per part del Grup Parlamenta
ri popular. A la qual donara lectura la Sra. Secretaria. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Enmienda de sustitución. En el segundo párrafo 

sustituir «estas áreas por «algunas de estas áreas». Pá
rrafo tercero, sustituir «de estos espacios» por «algu
nos de estos espacios». 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Disposa d'un temps de deu rninuts. 

JOAN VERGER: 
Sr. President. Hem mantingut aquesta esmena, 

amb aquesta, com s'ha llegit per la Secretaria d'aques
ta Mesa, d'aquesta Cambra, pensant que hi pot haver 
i de feL existeixen dues arees totalment iguals, identi
ques, a les quals a una d'elles li donarem un tracta
ment d'area Natural d'Especial Interes, i a una altra, 
pels motius que siguin, se ti donara un tractament 
d'element paisatgístic singular o element preservat o 
element protegit, etc., etc. Per consegiienl, nosaltres 
creim que queda més ciar, dins l'exposició de motius, 
admetre aquesta esmcna, que no deixar-ho tal com ve 
del text de la Comissió. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
D. Sebastia Serra té la paraula. 

SEBASTIA SERRA: 
Sí, el nostre grup, com ja va manifestar a Comis

sió i Ponencia, no esta d'acord amb aquest canvi, ja 
que entenem que senzillament és un canvi que faci
lita possibles interpretacions, i en canvi el text de l'ex
posició de motius, tal com ve, pensam que és molt 
clar, i arnés és un text molt sospesat d'acord amb la 
naturalesa de la llei, per aixo estam en contra. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. Don J eroni Albertí. 

JERONI ALBERTí: 
Sí, també per oposar-nos, perque, fins repetint l'ar

gumentació a favor que ha fet el Sr. Verger, aquesta 
llei no fa espais protegits, ni fa tot aixo, declara es
pais d'especial, de protecciú d'especial interes, i des
prés el pla fa, si són prmegits o singulars o el que 
sigui. Pero també per coherencia i per llegir; jo a ve
gades crec que les esmenes s'aguanten perque sí, per
que si l'exposició de motius diu, «a les IlIes Balears 
existeixen arees», després diu, «per poder assegurar 
ll'{)rdenació efectiva d'aquestes arees», si existeixen 
arees que necessiten protegir, hem de parlar d'aques
tes arees amb caracter general; per tant, i el mateix 
die per als espais, o sigui que cree que, bé, que no
saltres ens hi oposarem perque creim que queda clar 
així, i 'ademés' no és limitativa, que pareix que és una 
de les oaracterístiques del Grup Popular sempre in'
tentar limitar les coses; que véngui oberta i no ten
guem por a aquestes coses. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Don Joan Francesc Triay. 

FRANCESC TRIA Y: 
Sí, Sr. President, nosaltres no sabem si és una es-

mena¡ que ha sobrat del debat de la L.O.D.E. del Se
nat, i ha vingut a parar aquí, pero de tates maneres 
creim que gramaticalment és ben correcte que, si exis
teixen arees, siguin aquestes arees quan a un altre 
apartat, paragraf, se'n fa menció; gramaticalment creim 
que no suposa cap millora l'esmena del Grup Popular; 
i en qualsevol cas, 'pues', creiffi¡ que siguín aquelles 
arees que el Grup Popular pensa o que siguin aques
tes arees que nosaltres pensam, dependra no de l'ús 
del temps o deIs adjectius que se li posin a l'exposi
ció de motius, sinó de la majoria que en relació amb 
aquest tema es formi dins aquesta Cambra. Moltes 
gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Triay. Don Joan Verger, per 

replica. 

JOAN VERGER: 
No sé si per aHusions o pel que sigui, no sabem 

si quan xerravem de la L.O.D.E. es tractava de la 
L.O.D.E. de <da educación» o cosa semblant. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Bé, passam a la votació ... (Rialles i rumors). Per 

favor, per favor. passam a la votació ele l'esmena de 
substitució. Vots a favor d'aquesta esmena de subs
titució. yots en contra d'aquesta esmena de substitu
ció. ·Queda rebutjada aquesta esmena per 33 vots en 
contré\¡ i 21 a favor. Sra. Secretaria, vol procedír al 
text definitiu de l'exposició de motius? 

CATALINA ENSEÑAT: 
Dictamen. Exposición de motivos. En las Islas Ba

leares existen áreas con características naturales que 
hacen necesario arbitrar medidas que permitan la pro
tección respecto de los procesos de degradación para 
desarrollo urbanístico que las amenacen. Los niveles 
de protección prevista en el Plan Provincial de Orde
nación de las Baleares y en los planes y normas mu
nicipales, no son bastante concretos para poder ase
gurar la ordenación efectiva de estas áreas, con el 
objetivo de la defensa de los valores naturales de In
terés Especial que contienen. Por otra parte, compete 
a la Comunidad Autónoma la regulación urbanística 
de estos espacios, ya que su interés supera el ámbito 
municipal y el de cada isla, debiendo ser considerados 
patrimonio colectivo de toda la comunidad. En conse
cuencia, es necesario desarrollar una legislación espe
cífica de ordenación y protección que asegure para los 
espacios de interés especial para la Comunidad Autó
noma que los ampare un régimen urbanístico absolu
tamente respetuoso con los valores naturales que se 
defienden. El artículo 27 del Estatuto de Autonomía 
de las Islas Baleares atribuye al Parlamento el ejerci
cio de la potestad legislativa en aquellas materias de 
su competencia, y resulta atribuida a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en materia de ur
banismo y ordenación del territorio, en virtud del ar
tículo 10, apartado 3. Igualmente, el apartado 20 del 
mismo artículo del Estatuto atribuye a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva ',en mate6a ·del. 
Patrimonio paisajístico de interés par~ la Comunidad 
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Autónoma; por tanto, constatada la necesidad de pro
ceder a la protección de determinadas áreas de inte
rés especial, el Parlamento, usando las facultades que 
tiene atribuidas, procede la aprobación de la presente 
Ley de Ordenación y Protección de Areas Naturales de 
Especial Interés con la finalidad de establecer el mar
co jurídico para conseguir los objetivos de ordenación, 
protección y conservación de las áreas naturales que 
el Parlamento estime que requieran el régimen indi
cado. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Els Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta ex

posició de motius, tal com esta acabada de llegir, que 
s'aixequin, per favor. Poden seure, per favor. Els Srs. 
Diputats que votin en contra d'aquesta exposició de 
motius, tal com esta redactada. 21 vots, poden seure. 
33 vots a favor, 21 vots en contra; per tant, queda 
aprovada l'exposició de motius tal com resulta del dic
tamen. Ara decretam un descans de 15 minuts i con
tinuara la sessiÓ. 

4.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Per favor, prenguin 'asiento'. Srs. Diputats facin 
el favor d'entrar en el 'salón'. Recomenc;a la Sessió. 
Punt quatre; esmenes a la totalitat del Projecte de Llei 
de Regim Jurídic. El Projccte de Llei de Regim Jurí
dic va esser presentat davant la Mesa de la Cambra 
en data de dia 31 d'octubre de 1983; la qual n'ordena 
la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de 
les Illes Balears del dia 29 de novembre de 1983, n.O 
7, i l'apertura d'un termini d'esmenes que finalitzava 
dia 7 de mar¡;: de 1984. Dins el tempsj reglamentari i 
de la manera establerta, s'hi han formulat dues es
menes a la totalitat per part deIs Grups Parlamenta
ris Esquerra Nacionalista i Socialista. El President de 
la Mesa de la Comissió ha traslladat a aquesta Presi
dencia del Parlament les dues esmenes a la totalitat, 
indos/Cs a l'Ordre del Dia, les quals es debatran se
paradament; comen~a,nt per la presentada pel Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista, que proposa la 
devolució del Projecte de Llei al Govern a l'igual que 
el Partít Socialista. Per tant, per torns a favor, té la 
paraula pel Gmp esmenant D. Damia Ferra Pons. Dis
posa de quinze minuts. 

DAMIA FERRA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per major cla· 

redat em permetré llegir una part de la justificació 
que motiva Esquerra Nacionalista a presentar una es
mena a la totalitat a la llei de regim jurídic, al pro
jecte de Ilei de regim jurídic, presentat pel Govern; i 
que demana al final, senzillament, que aquest projecte 
de Ilei sigui retornat al Govern per decisió d'aqucsta 
Cambra. Hem manifestat que l'esperít del Projecte de 
Llei és la barreja improcedent de dos elements clara
ment diferenciats a l'Estatut d'Autonomia i que en
tenem que han de tenir tractaments legislatius sepa
rats; d'una banda, les institucions d'autogovern de la 
Comunitat Autonoma, que quant a organització, regim 
i funcionament, són competencia. exclusiva de la ma
teixa Comunitat Autonoma, segons disposa l'article 10.1 

de l'Estatut; i de l'ialtra, la creació i l'estmcturació 
d'una Administració Pública propia, facullat que cor
respon a la Comunitat Autónoma d'acord amb allo es
tablert a l'article 41 de l'Estatut. Seria més adient, per 
tant, que el Govern hagués presentat al Parlament dos 
Projectes de Llei reguladors de materíes tan diverses. 
El Projecte de Llei d'Organització Institucional de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears i el Projecte 
de Llei de l'Administració de la Comunitat Autonoma 
de les IHes Balears. Pero, suposant que el principi 
d'economia legislativa, que nosaltres no ho creim així, 
fes aconsellable la regula ció en un únic text de l'orga
nització institucional i administrativa a la Comunitat 
Autonoma, fins i tot en aquest cas, el projecte de llei 
presentat pel Govem seguiria presentant greus errors 
estructurals que n~aconsellerien la devolució. En el cas 
d'optar per un text unificat hauríem de discutir un 
projecte de llci del Govem i administració de la Co
munitat Autonoma de les Illes Balears i no, com és el 
cas, un projecte de llci de regim jurídic de l'adminis
tració de la Comunitat Autonoma de les IIles Balears. 
El rcgim jurídic de l'administració de la Comunitat 
Autonoma és només un aspecte i molt parcial del pro
jecte de Ilei i, per tant, l'enunciat del projecte de llei 
en qüestió és forc;a incorrecte. Posteriorment a la pre
sentació d'aquesta esmena a la totalitat que demana 
la devolució, hem vist i ens ha agradat, perque esta 
moIt ben presentada, una esmena també á la totalitat, 
presentada pel Grup Socialista, que ens confirma en 
alguns aspectes que nosaltres hem criticat d'aquest 
projecte de llei presentat pel Govern. Amb el debat de 
totalitat referit al projecte de llei de regim jurídic de 
I'administració de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears, tendrem ara I'avinentesa, a la ti, de discutir 
un vertader projecte de llei del Govern de les Illes 
Balears. Un projecte de llei que, com veurem, resulta 
prou inquietant per tal com, tot i la seva urgencia, 
resulta farcit de formulacions erronies, disbarats ju
rídics i barreja de conceptes contradictoris que, a cri
ter'i dmgquerra Nacionalista, fan aconsellable que 
aquesta Cambra n'acordi la devolució, del projecte es
mentat, al Govern. Necessitam, certament, una legis
la ció adient sobre les materies contemplades en el pro
jecte de llei, pero precisament pcr tractar-se d'una 
llei de signe institucional Esquerra Nacionalista en
tén que el tema ha d'esser d'objecte d'un tractament 
legislatiu molt més rigorós; i com que no és aquest 
el cas del projecte de lIei a debat i que per moltes 
que siguin les esmenes parcials que s'hi facin, i nosal
tres ja les hem prE'sentztdes, no aconseguiran aItra 
cosa que apeda¡;:ar un teixit esguerrat i que estimam 
que l~ única solució valida és que el Govern torni a 
rebre, retornat per acord d'aquesta Cambra, el projec
te de llei i el refaci en la seva totalitat. Matisant les 
meves afirmacions anteriors, diré que aquesta Cambra 
ha debatut i ha aprovat ja, com ja tots sabem, un 
projecte de lleí, el deIs pressuposts generals de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears per a 1983. Es
querra Nacionalista, a través del seu portaveu, Sebas
tia Serra, ja cxposa aleshores la nostra disconformitat 
amb un projecte de lleí mal plantejat i discutible; tant 
per les seves motivacions polítiques com per la urgen-
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cia que presidí la seva redacció; em referesc a la llei 
de pressupOslS. Pero la urgencIa que aleshores era ex
plIca ole, en el cas del proJecée de llei, ara, actual, que 
aVUl Ulscuum, no es alXl. Es increlble que un docu
men¡ leglstanu a'aques. abast sIgui truit d'una redac
ClO atropeuaaa, d'una redacció a correcuita. 1 per qué 
tanta pressa? r aquí hauríem d'entrar a discutir els 
crlLens ae priornal que DI 11a en el calendan legisla
tiu del Govern de les IHes Balears, si és que eXlstei
xen, cosa que dubtam amb prou fonament, pero te
nim una interpel'1ació presen,ada i en el seu moment 
esperam que se'ns expliqui. 1 també podríem discutir 
la Irresponsabuitat ele confiar a gent in.1ocumentaJa, 
inexper ta, .i per que no clir-ho, altament incompetent, 
la redacció Cl'W1 projecte de llei de tanta transcenden
cia pel futur com el que debalCI11 ara; i si e l Govern 
de les IHes Balears, que ha d'assumir la responsabi
litat hislórica üe pusar el fúnalllent d'autogovern dels 
pobles insulars, s,-gucix per aquesta via ;¡bsurda, ja 
sabem que ens espera. L~I nustra Autonomia, que tanl 
ens ha custat recobrar, s'enJ"o nsara en el ckscn~~dit per 
obra d'un Govern certament conservador amb aspec
tes sucials i, llamcnlablemcnl, puc respunsabk , i aquesl 
projecte de llei ho ckmostra, cn el terreny institucio
nal. No em complau gens ni mica haver d'adoptar un 
to de duresa davant un projccte de llei de signe ins
titucional. Esqucrra Nacionalisla entén que la legi~b
ció de signe institucional que ha de vertebrar l'auto
govern deIs pobles de les IIles Balears, hamia de néi
xer sempre d'un consens unanime, si pot esser, de les 
forces polítiques presents en aquesta Cambra. Pero 
veim amb tristesa i preocupació com el Govern de les 
Illes Balears pretén donar color polític, precisament, 
a unes lleis que pel seu caire institucional estan de 
forma inevitable destinades a sobreviure aquest govern 
concret, nodrit exclusivament de la Coalició Popular, 
fon;a política que, malgrat els seus 21 Diputats, és mi
noritaria dins el nostre Parlamento Deu resultar sor
prenent que Esquerra Nacionalista, que és el Grup 
Parlamentari menor dins aquesta Cambra, hagi de fer 
crides al sentit de responsabilitat del nostre Govern. 
Naturalment, a les forces minoritaries, sol resultar-les 
més atraient practicar l'estridencia, el radicalisme j 

fins i tot, perque no dir-ho, la demagogia. Pero no és 
aquest el nostre taranna i, sobretot, no ha sera mai 
en relació a la institucionalització del sistema d'auto
govem de les Illes Balears. Ja durant el procés auto
nomic, preferírem oferir un Estatut d'Autonomia alter
natiu, prou millar que el que finalment heu aprovat, 
que dedicar-nos al cop de teatre eHmer del radicalis
me; i durant la campanya electoral per a constituir 
aguest Parlament de les, rHes Balears, un deIs elements 
fonamentals del nostre programa a desenvolupar en el 
Parlament, vull recordar-ho perque vegeu que varem 
es ser molt previsors, eren les diverses lleis de caire 
institucional que havien, i citaré textualment, de ver
tebrar un vertader estat autonom de les riles Balears 
que exercira la sobirania limitada que ens reconeix la 
Constituc.ió a través de l'Estatut. Jasé que no és 
I'hora adient per exposar programes electorals, per6 
aixo fa al cas perque dins les projectades Beis insti
tucionals previstes per Esquerra Nacionalista hi figu-

raya, preClsament, la llei que ara, o el projecte de llei 
que ara ens ocupa; i amo una tormUiaclO prou mes 
teu<; que el proJccce de l1ei presentat pel Govern 1 que 
ara es obJeclc ac aeoat. La nOSlra proposla eren aueS 
l1elS perreccament aIterencIades: en pnmer ,lloc, la 
Llel Q organllzaclO insumcLOnal refenda al t'arlamenl, 
al 1:'reSlUCl1l 1 al Govern, que son lnsntuclOns pedec
tamem actmides pet" l'Estatul d'Autonomla i que l1an 
d'esscr regUlades per una !lei del Parlament; de ral
tra, la Liel d'Aammistració PúblIca, que hauria de re
gular el vessant admimsLratiu de la nostra Comunitat 
Auwnuma; i és des d'aquesta perspecllva, la necessi
tal u'cs tablir legislacions scparades en rclació al Go
vern i admmistració de le~ Illes Balears, que es fona
menta subslancialment la nostra esmena a la totalitat 
i la nostra pe licio que aqu·es ta Cambra 3cordi la ue
volució del proj te ele llei al Govern. 1 per acabar, 
vull apruntar J'avin 'ntesa que ens oferclx aqucst Ínre
lit; i IllG lgi..rbat projecl Je llei pcr tornar <11 Govern de 
les llles Balears alguoC!> irunies í ridiculítzacíons que 
ha dedical a les propostes Jegislatives el'Esquerra Na
cionalista. Sc:'ns ha acusat de seguir de prop la legis
lació au tonómica de Catalunya, de pretcndre traslla
dar:-la a les Illes Balears; Esquerra Nacionalista se
gueix, ho recuneixem públicament, de forma puntual, 
la legislació autonomica en tramitació o ja aprovada 
ele fOles les Comunitats Autónomes de l'Estat Espa
n)'ol, inciosa, naturalment, la de Catalunya, és clar; í 
ha tingut i tindra el gust de fer-ne les adaptacions 
precises que les facin adients a les Illes Balears, per 
tal que aquest Parlament aprovi les lleis que permetin 
fer camí a la nostra autonumía. Pero, i ara retorn l'a
cusació al Govern, aIlo que ha estat llanc;at com a acu
sació contra Esquerra Nacionalista en relació a la le
gislació de Catalunya ho trobam practicat de manera 
flagrant en el projecte de lle~ de régim jurídic de l'ad
ministració de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears en relació, precisament, no de Catalunya, sinó 
d'una Autonomia de tercer ordre; í és que, Sres. i Srs. 
Diputats, aquest projecte de llei és, en bona part, un 
paHid reflex del «Fl"Oyccto de Ley de Régimen Jurídi
co del Gobierno y Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantábria» i, a més a més, una copia, 
Iamentablement dolenta, amb afegits afusellats, de la 
legislació de l'Estat. Certament, les Ileis no estan re
gides per la normativa d'originalitat que ha d'imperar 
en el terreny de la literatura. A nivell legislatiu no 
cal, i ho reconeixem, descobrir el Mediterrani, el que 
importa no és una llei original, sinó una lleí adient a 
un país, en aquest cas, les Illes Balears; i sembla que 
per fugir del Mediterrani tranquil de Catalunya, J'au
tonomía d'altra banda més operativa de tot l'Estat Es
panyol, el redactor del projecte de lIei, ara en debat, 
ha anat a naufragar a les aigües agitades del Canta
bric. Crec que hem exposades raons de sobra per fer 
retornar aquest projecte de llei al seu autor, i dema
nar-ne una reclacció integralment nova i, original o no, 
aixo ja, no ens preocupa, més feli<; que la que ara té. 
Sres. i Srs. Diputats, moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Damia Ferra. Torn en contra, D. Joan 
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Huguet, Vice-President del Govern. Intervé en nom del 
Govern. 

JOAN HUGUET: 
Sr. President, Sres., Srs. Diputats. No cap caD mica 

de dubte que cl Diputat que ha fet la defensa d'aques
ta esmena a la totalitat té al manco una cosa positiva 
que li han de reconeixer, i és una bona dialectica i so
bretot un llenguatge figurat que en certa manera no 
fa que ens avorrim en aquesta Cambra; a<;o sempre és 
d'agrair. Pero jo, m'ha donat la sen sació que havia as
sistit a un desembarc dialectic i que ha aprofitat 1'0ca
sió per donar-nos o per explicar-nos, en certa manera, 
quins eren els principis del seu programa polític i elec· 
toral que respectam, pero que són els seus i no són 
els nostres. Feta aquesta puntualització i entrant al 
fons de I'esmena a la totalitat, he de dir que ja des 
d'un bon comenc;:ament I'esmena a la totalitat que ha 
presen1at el Grup el'Esquerra Nacionalista a la llei de 
regim juddic es basa en afirmacions, per nosaltres, 
gratuites i en juelicis de valors que no s'expliquen ade
quadament i clarament. En efecte, les raons que s'hi 
aclclueixen per ¡-ebutjar el projecte ele llei presentat pel 
Govern, són d'entrada les següents. Se'ns diu que aquest 
projecte de llei és patent que es fomenta en principis 
equivocats; és cIar que aquesta puntualització només 
la deu tenir dins el cap i ment I'esmenador, que no ha 
pogut, no ha sabut o no' ha volgut puntualitzar quins 
són aquests principis equivocats que aconsellen una 
mesura tan drastica com és aquesta de retornar al Go
vern un Projecte de !lei. Si l'esmenador ens ho diu, tal 
volta els podrem entendre pero mentre es limiti afer 
una afirmació i res més, que és ae;:o el que ha fet, hau
rem d'entendre aquesta argumentació, eom he dit 
abans, com una opinió més, empero sense cap més pes 
que eL propi pes que té el grup dins la Cambra. En se
gon lloc, s'ha de dir el mateix respecte als defectes 
jUlidics formals que Esquerra Nacionalista denuncia 
com a causa suficient per a rebutjar o per a rebutja
ment global d'aquesta llei. Quan aquest grup passi de 
l'afirmació simple i gratuita a l'exposició detallada 
d'aquests defectes jurídics formals tan greus que no 
els podem es menar, aleshores, tal volta podem entrar 
a considerar-los; mentre a<;o no passi, l'oposició total 
al projecte de llei cm sembla gra1uita i sense fonament 
a parts iguals. Més endavant, dins l'exposició de mo
tius que dóna 110c a aquesta esmena a la totalitat, Es
querra Nacionalista considera inprocedent que s'hi 
mescIin dos elements clarament diferenciats, i és així, 
a l'Estatut, com són les Institucions d'autogovern 
d'una banda i la creació i estructuració d'una adminis
tració propia per I'altra. Segons els esmenants se'ls 
hauria de donar un tractament legislatiu diferent a 
causa de la seva distinta naturalesa, de les qüestions 
a regular i a causa del fet que l'Estatut els contem
pla a articles diferents; ae;:o és el que ens eliu Esquer
ra Nacionalista, pero nosaltres a tot a<;o hem de res
pondre que, en primer 1Ioc, aquests escrúpols formals, 
perque són formals i no de fons l'objecte que planteja 
Esquerra Nacionalista, no carresponen ni amb la na tu
ralesa de les qüestions a lractar legislativament ni 

3mb el trac" ament que la doctrina ha dotat en aquest 
temps; sincerament, no comprenem aquesta diferencia
ció radical que vol fer Esquerra Nacionalista entre les 
institucions de govern i I'administració autonomica. 
El Govern no tan soIs és administració autonomica, el 
Govern és la cúpula d'aquesta ma teixa administració 
autonomica. En segon 1Ioc, i així ho entenem, així ho 
entén tota la doctrina que ha tractat la materia i així 
es manifesta la legislació comparada, sense anar més 
enfora basta que ens remetem a la Llei de Regim Ju
rídic de l'Administració de I'Estat, una llei reconegu
da per tothom com exceHent, independentment del re
gim que la va promulgar, i hi comprovam com es 
regulen clins el mateix text legal I'organització de l'ad
minisll'ació ele I'Estat, el rcgim de les disposicions i 
les l'esolucions aclministratives i la responsabilitat de 
rEs1at, ele les auturitats i deIs fUllcionaris. El regim 
jurídic és unicomprensiu deIs diversos [ronts que ofe
reix l'aelministració pública i n'abasta les diferents o 
les eliferents projeccions i activitats. Per altra banda, 
i en 1ercer, poclem elir que encara poelem abundar més 
en aquesta lcgislació, el fel que clins una sola lIei es 
contemplin manda1s estatutaris continguts a articles 
eliferents és absolutament, també sota la nostra opinió 
i amb tots els respectes, icTclle\·anl. Així ens ho demos
tren ia projectes presentats i aprovats a altres Comu
ni1ats Autonomes; la Llei 3/1982 de dia 23 de mar<; de 
la Gcneralitat ele Catalunya regula tan diversos aspec
tes com és el Parlament, el President i el Consell Exe
culiu ele la Generalitat, i la Llei del Govem del País 
Basc contempla dins un mateix text legal materies com 
l'Estatut Personal del Lehendakari, el Govern, els alts 
carrecs de l'administració, I'Estatut Personal d'aquests, 
les relacions entre el Govern i el Parlament, l'estruc
tura de l'administració de la Comunitat Autonoma 
Basca, la Potestat Reglamentaria i el Regim de les re
solucions; com es pot veure aquestes són lleis que es
tan en funcionament i ningú se n'ha escandalitzat ni 
ha atribult principis erranis al fonament d'aquest res
pectc, tal i com fa ara aquí Esquerra Nacionalista. I 
per acabar, i en quart 11oc, volem rebutjar aquesta es
mena a la totalitat d'Esquerra Nacionalista i per a<;o, 
ens reafirmam i eleim que aquest Projecte de Llei con
sisteix en un esfor¡;: per sistematitzar i per unificar en 
una sola llei mandats estatutaris diversos que, en aten
ció a l'administrat, me¡'eixcn, i bé, aquest esfon;: acla
rielor i simplificador; ho hem dit en diverses ocasions, 
les lleis sí, pero les necessaries i únicament les neces
saries. Per altra banda volem dir també que l'orga
nització de la nostra Comunitat Autonoma es pot 
fer pedectament, també sota el nostre punt de vista, 
amb aquest projecte de !lei, que aquí estam en 
un debat a una esrnena a la totalita1, debat aquest 
que nosaltres no compartim amb les argumentacions 
que se'ns han donat aquí, que tal volta hi havia 
argumentacions que poden es ser fetes i donacles dins 
la Comissió d'Assumptes Institucionals, perque en
tenem que un Projecte de Llei d'aquesta magnitud, 
un projecte de !lei on no hi ha, o no hi toca 
haver, o no hi havia d'haver principis p olí tic s , sinó 
que ha d'esser una llei que sigui valida per a tothom, 
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jo li puc assegurar que aquest govern no tindra cap 
inconvenient per introduir dins aquest projecte de llei 
tates les millares que facin falta dins la Comissió d'As
sumptes Institucionals; per a¡;o deman a la Cambra, si 
ha té a bé, que rebutgi aquesta esmena a la totalitat. 

Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
D. Damia Ferra, per replica, té cinc minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Esquerra Na

cionalista, a la justificació de la seva esmena a la to
talitat, admet que suposant que el principi d'econorrria 
legislativa fes aconse!lable la regulació en un únic text 
de l'organització institucional i administrativa, etc., 
etc. És a dir que aquest només seria un deIs aspectes 
i encara hi passaríem, perque, evidentment, aquí tenim 
tota una serie de !leis, i precisament no duc la llei 
de Catalunya perque pareix que hi ha una certa aH<;r
gia, pero hem observat la de Madrid, que és bastant 
millar, la del Govern Valencia, que és exceHent, la de 
La Rioja, la de Castella-Lleó i la de Cantabria, que és 
de les més fluixes i més proximes a la que motiva 
aquest debat. El que nosaltres no admetem com a prin
cipi jurídic és que es comenci ja amb un enunciat alla 
on se'no; diu que hi ha un projecte de llei de rcgim 
jurídic de l'administració; dins aquesta llei, hi ha molt 
més que administració; nosaltres entenem que la sepa
ració clara, perque totes aquestes lleis que he esmen
tat el seu anunciat és Govern i Administració, com a 
dos conceptes separats, nosaltres el que no podem ad
metre és que aquest regim jurídic de l'administració 
englobi materies absolutament antitetiques perque aixo 
és una aberracíó jurídica. Una cosa és el Govern i l'al
tra és l'Administració. Entenem que només un concep
te, diríem, totalitari del que és l'estructura burocrati
ca d'un país pot contemplar la monstruositat jurídica 
d'aficar dins un mateix carro l'administració, que és 
una cosa totalment distinta deIs organs de govern 
d'aquest país. CIar, si es comen¡;a ja amb aquests fo
naments totalment equivocats el resultat és una llei 
com la que tenim, i ja dic, a través d'esmenes parcials 
que ha presentat el Grup d'Esquerra Nacionalista, que 
ens sembla que també n'hi ha del Grup Socialista, i 
fins i tot si no anam equivocats del Grup Popular, 
cosa naturalment sorprenent, que un grup que dóna 
suport a un Govern li hagi d'esmenar la plana, aixo 
ens confirma que aquesta llei esta farcida d'equivoca
cions i que, fins i tot els mateixos que li donaran su
port rebutjant la nostra esmena a la totalitat, són ben 
canscients que no és precisament una llei afortunada 
i per aixo mantenem íntegrament les nostres afirma
cions i demanam que aquesta llei torni al qui l'ha feta 
i la refaci d'alt a baix. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pans. Té la paraula el Vice-President 

del Govern D. Joan Huguet. 

JOAN HUGUET: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Seré molt breu. 

Una vega da més he de dir que amb la replica se m'esta 

reafirmant que a<;ó no és una es mena a la totalitat, 
sinó que tata la replica ha vingut donada a dir que el 
títoi no estava en funció del que es recollia dins el 
projecte de llei; 'pues', facem un camí invers; si el tí
tal no recolleix el que hi ha tot dins el projecte de 
llei, presentem una esmena parcial al títol, pero no 
perque un títol estigui o no estigui equivocat, que a<;o 
ho veurem, s'hagi de poder presentar una esmena a 
la totalitat. Per altra banda jo consider que aquesta 
Cambra s'hauria de congratular que el propi grup Par
lamentari Popular hagi presentat esmenes a un primer 
projecte de !lei, a un primer projecte de llei que ha 
posat a prova la capacitat de legislar d'un Govern, i 
que, per tant, és entre tots que anirem fent camí; i li 
vu!l dir aquí que no han esmenat la plana, sinó que 
simplement han agafat aquest projecte de llei i han 
anat girant plana a plana per introduir tates les millo
res que fessin falta. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Passam al debat de totalitat de la segona esmena 

a la totalitat, presentada pcl Grup Socialista. Té la pa
raula D. Felix Pons. Disposa d'un temps de quinze mi
nuts. 

FELIX PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Estigui tran

ql.lil el Govern que no vénc, crec que no vénc, i vol
dria que les paraules ·no em 'traicionassin', a fer una 
exposició basada en criteris d'interes partidista ni de 
política en !letra menuda. Aquesta esmena a la totali
tat que pretén la devolució al Govern d'aquest projec
te de !lei esta basada en una preocupació de sensatesa 
i de dignitat per la nostra Comunitat Autonoma. 1 neix 
d'una reflexió sobre la mecanica, la dinamica que ha 
agafat el procés autonomic en el nostre país. Estam 
assistint a un fenomen aparentment paradoxal, d'apa
ren<;:a antW:tica, i és de veure com la possibilitat d'una 
autonomia política esta donant lloc, per una banda, a 
una pretensió de diferenciació sistematica, a una ne
cessitat d'originalitat a qualsevol preu; i per I'altra 
banda potser al final del procés s'hagi d'acabar fatal
ment en aquest punt amb una realitat de mimetisme 
bíblic: Tots volen esser igual s i tots volen mossegar 
aquella poma a partir de la qual havien d'esser com a 
déus. Aquesta llei no encerta en cap de les dues direc
cions, ni en la direcció de diferenciació sistematica, ni 
en la direcció de mimetisme i plagi; per que? perque 
es diferencia amb allo '. en que no convé diferenciar-se 
i copia allo que no convé copiar. Llamentablement coin
cidesc literalment, dic literalment perque ho tenia es
crit, amb el Diputat Ferra Pons; assistim massa sovint, 
en l'exercici de l'autonomia política, a contemplar un 
fenomen el'audacia de nous descobridors de Mediter
ranis, pero aquesta llei no és una llei de descobridors 
de Mediterranis; aquesta llei és una llei que té una pre
tensió més perillosa, que és la de pretendre aficar el 
Mediterrani dins un tassó. Nosaltres sí intentarem ex
plicar, perque així ho diu el Reglament, quin s són eIs 
criteris en virtut deIs quals nosaltres discrepam deIs 
principis que inspiren aquesta llei, i pels quaIs creim 
que aquesta llei ha d'esser retornada al Govern. No 
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tant perque ~s regulin materies heterogenies, que, efec· 
tivament, creim que es regulen materies heterogenies, 
sinó perque es regulen malament. Efectivament, aques
ta llei té dues parts molt clarament diferenciades. La 
primera és la suma de dues lleis previstes a l'Estatut 
d'Autonomia, que és la llei que ha de regular la figura 
institucional del President i el seu Estatut personal 
i la Llei que ha de regular el Govern i l'Estatut per
sonal deIs seus membres, l'organització del Govern i 
l'Estatut personal deIs seus membres. 1 una segona 
part a la qual es regula allo que se'n diu el Regim 
Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autonoma i 
que, en realitat, e~1g10ba regim jurídic de l'administra
ció, procediment administratiu d'aquesta administració 
i responsabilitat d'aquesta administració. Per que no 
estam d'acord amb els criteris que inspiren la regulació 
de la figura del President i de la figura del Go
vern? Quins són els principis que la llei, que el 
proj ec te de Ilei tradueix a aquesta part de les se
ves nOl'mes? En primer 110c un prin cipi de profund 
significat polític, no és un problema tecnic; el Go
vern no s 'es tructura en aquesta llei, el Govcro es 
diu que estara integrat per x número de conselleries. 
És a dir, el Govcrn podra modificar ell, sense passar 
per aquest Parlament, el número, la composició, la de
nominació, l'extinció, la crea ció d'aquestes conselleries, 
i aquesL és un principi, insistesc, de profunda signifí
cació política, com veurem immediatament. En segon 
lloc l'estructura, la figura de les comissions delegades. 
1 en tercer lloc es crea la figura deIs consellers sense 
responsabilitat executiva, o sense cartera. Estam en 
desacord amb aquests criteris que inspiren aquesta 
forma concreta d 'organització política que el Govern 
ens du aquí. En primer lloc no estam d'acord en que 
no hi hagi una estructuració nominal de les conselle
ries consagrada en aquesta lIei. Creim que esta pro
fundament lligat als poders d'aquest Parlament que 
quan atorga la seva confian~a al debat d'investidura a 
un candidat a la presidencia de la Comunitat Autono
ma tengui ja perfectament definida i perfilada, perque 
no obliga a fer-ho precisélmc:t cnp 2.ltra norma, l'es
tructura del Govern; i que les modificacions d'aques
ta estructura del Govern hagin de passar per aquesta 
Cambra. No vull estendre'm molt perque el temps sé 
que sera curt al final, pero vull dir que aquest no és 
un cri tel'Í capritxós del Grup Socialista; la llei de 16 
d'agost de 1983, la llei 10/83, aprovada per les Corts 
Generals, estableíx en el seu article primer que l'Admi
nist ració central de l'Estat queda organítzada amb els 
segi.ients departaments ministerials: Minísteri d'As
sumptes Exteriors, Minísteri de Justícia, etc.; i al seu 
ar-ticle 11 estableix que la creació, modificació i supres
sió deis departaments ministerials s'establira per llei 
aprovada per les Corts Generals; per nosaItres aquest 
és el sentit del nostre desacord, pero, pero no entee 

nem de cap manera que aquest projecte de llei que 
ens envía el Govern faci una remissió gencrica i numc
rica a una institució tan basica i fonamental com és 
una conselleria, equivalent a un ministeri que es pu
guincrear i modificar conselleries sense passar per 
aquest Parlament, i es crel al mateix projecte de !leí 

1,1n .organisme, Secretaria de Coordinació i Planifica ció 
de la Presidencia, que aquesta sí que ve amb noms i 
llinatges i queda legalitzada i que només pot es ser 
modificada posteriorment o extingida, previa una llei 
d'aquest Parlament; no entenem aquesta incoherencia. 
No estam d'acord amb les Comissions delegades, en
tenem que aixo du a un procés de personalització in
necessaria del poder governamental. Per que? Perque 
a un Govern de deu membres les comissions delegades 
o seran comissíons ínfimes i al final resultara que as
sumptes importantíssims els decidiran dues o tres per
sones, o seran comissions de cinc o sis; que no té sen
tit duplicar una estructura de comissions delegades a 
un Govern de deu membres. Tenguem en compte que 
voler copiar mimeticament les comissions delegades 
configurades a la legis lació del Govern Central no té 
sentit, perque el Govern Central té comissions delega
des que la se va composició numerica practicament és 
assimilable al Govern d'aquesta Comunitat Autónoma. 
No estam d'acord amb la figura deIs Consellers sense 
cartera o sense responsabiliLat executiva. La responsa
bilitat del Govern és solidaria de tots els seus mem
bres . Es tenen funcions executives o no es tenen fun
cions dins el Govern. Tot el Govern, per definició, té 
fun cions executives; i si no tenen alguns m cmbres 
funcions c'bncretes, concretes, i el que tenen és fu n
cions assessores, 0, i aquí creim que és on esta l'au
ten tic motiu d'aquesta figura, pura representació polí
tica, una figura que serveix per poder fer política, de 
poder satisfer interessos polítics, no esta justificat de 
cap manera i excecleix d'un criteri sa de limitació al 
maxim del número ele Conselleries. 1 voldria recordar 
que l'Estatut contempla la figura d'un maxim de con
sellers que seria prudent i sensat conservar i respec
tar i que aixo deriva d'uns pactes autonomics firmats 
al mes de juliol de l'any 1981, que A.P. no va firmar 
perque al darrer moment es va aixecar d'aquella tau
la, pero va estar perfectament d'acorcl amb aquesta i 
amb moltes altres coses que volien introduir factors 
de racionalitat i de sensatesa al procés autonomic del 
nostre país. 1 finalment, com es pot parlar d'un Esta
tu~ rCTsOl~al de Presidencia i de membres del Govern 
i no fer la més mínima referencia a les incompatibi
litats que afecten aques ts Alts Carrecs? Entenem que 
és una defic iencia practicament definitiva i que si al 
Pl'Ojecte d'Organització Govemamental que se'ns du li 
llevam la deslegalització de les Conselleries, li llevam 
les Comissions Delegades, li llevam l'organització del 
Govern amb Consellers sense responsabilitat, li afegim 
les incompatibilitats, que queda realment del Projecte 
d'Organització específic que se'ns du amb aquest pro
jecte ? Segona parto Com he dit, es dedica una altra 
part d'aquest projecte al Regim Jurídic, Procediment 
i Responsabilitat. 1 vull dir, en primer !loc: La Comu
nitat Aulonoma no té competencia per regular aques
tes batalles; i aixo ni m'alegra dir-ho ni m'entristeix. 
Som partidari de no entrar dins una concepció auto
nómi ca de tendencia expansiva iUimitada; cree qUL! h(0111 

de practicar una autonomia estabilitzada, amb unes 
competencies definides i no amb una tendencia perma
nent a expansionar i a for<;ar les nostres competencies. 
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Tenim els procediments per, al seu moment, ampliar 
aquestes competencies, pero és absurd amagar el cap 
davall l'ala en aquests moments i no voler saber qui
nes són les que tenim; tenim les que tenim. I les que 
tenim són que l'article 11, apartat primer de l'Estatut 
d'Autonomia diu que, «dins el marc de la legislació 
basica de l'Estat, i si pertoca en els termes que aques
ta estableixi, correspon a la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i l'exe
cució de les materies següents: l.-RegÍln Jurídic i de 
Responsabilitat de I'Administració de la Comunitat 
Autonoma i de l'Administració Local, d'acord amb les 
disposicions contingudes dins l'apartat 1.18 de l'article 
149 de la ConstitucÍó». L'artide 16.2 del mateix Esta
tut diu: «L'assumpció de les competencies previstes a 
l'aparlat anterior així com les de totes aquelles altres 
que, regulades en aquest Estatut, siguin incloses a l'ám
bit ele l'arlicle 149 ele la Constitució, es realilzara mit
jan;anl un elels procediments següents», una vegaela 
transcorreguts cinc anys o una llei orgánica de l'arti
ele 150 ele la ConsLitució. És evielent que la competen
cia ele l'article 11.1 de desenvolupament legislatiu de 
la legislació básica de l'Estat en m~lt~ria de R'\g:l1l .lll
ríclic esta elins l'ambit ele l'article 149 de la COllstitu
ció, i que el Govern de la Comunitat Autonoma sap 
perfectament que aixo és així; ho d~moslra la presenta
ció el'un Pwjectc. ele Llci, publicat al Butlletí Oficial 
del Parlament de dia set d'aquest mes, que, precisa
ment, pretén la tranferencia, via llei orgánica de l'ar
ticle 150.2 de la ConsLitució, d'aquelles compelencies 
previstes a l'Estatut que estan dins l'ambit de l'article 
149 de la Constitució. És a dir, que sense aquesta llei 
organica que presenta el Govern, aquestes competen
cies ele l'article 149 aquesta Comunitat Autonoma no 
les té; insistesc, ni ens alegra ni ens entristeix, senzi
llament ho constatam. Per consegüent, aquí podria 
acabar aquesta exposició. És una competencia inexis
tent i que no té sentit voler anar contra una cosa tan 
evident. Pero, en qualsevol cas, i suposant hipotetica
ment -insistesc que he de vencer una gran repugnan
cia per entrar dins aquesta hipotesi, perque crec que 
és absolutament clar a1l6 que he dit fins ara-, és 
evident que la Comunitat Autónoma el que podria fer 
és legislar el desenvolupament legislatiu dins el marc 
de la legislació basica, és a dir, articular dins el meca
nisme de relació d'ordenament ele l'Estat, ordenament 
de la Comunitat Aut6noma alió que no són bases, que 
no és legislació basica; i ens trobam que, en materia 
de rcgím jurídic, en materia de procediment i no lla
mentablement en matcries de responsabilitat, com diré, 
aquesta lIei és una copia literal amb punts i comes de 
determina ts articles de la Llei de Regim J urídic de 
l'Administració de l'Estat i de la Llei de Procediment 
Administratiu. Passem per alt, per un moment, tota 
la complexitat que el Tribunal Constitucional ja ha 
establert en relació a aquesta operació delicada de 
desenrotllar bases, passem per alt per un moment; 
pero, ¿ em poelria dir el Govern, si aquesta Jlei desen
rotlla bases, legislació basica, és a dir, si aquesta lIei 
regula allo que no regula l'Estat, quines són les bases 
desenrolllacles? Quin deIs articles reprodu'its de la Llei 

de Regim Jurídic, o de la Llei de Procediment Adminis
tratiu no és una autentica base? Aquí simplement es 
reprodueixen literalment principis basics de regim ju
rídic i de procediment, com és el de jerarquia norma
tiva, el de legalitat, el de reserva legislativa del dret 
sancionador, el de publicitat i eficacia, el d'ineleroga
bilitat singular de reglaments, el d'interdicció d'arbi
trarie: at, el d'executivitat immediata o autotutela, etc., 
etc. L'operació de desenrotlIar bases consisteix en que 
és atribució del legislador estatal fixar les bases; ho 
ha dit clarament el Tribunal Constitucional, el legisla
dor estatal fixa les bases; i les Comunitats Autóllomes 
poden comell¡;:ar a legislar a partir del punt en que 
s'acaben les bases. Insistesc i eleman: Qualcú em pot 
dir quines són les bases que aquí es desenrotllen? 
Quins articles que hi ha aquí no són bases? Pensem 
que :1mb <:qclcsta operació l'únic que es fa és trans
pbntar a la Comunitat Aut6noma, a la legislació auto
nllma, una legislació per la qual no té competencia la 
COlllllnital Autonoma i que inlroeluir aquesls princi
pi" significm-ia caure clins l'absurd, segons el qual no
saltn's no podem modificar aquesta lIei. No podríem 
modificar aquesta llei; és inconcebible que la Comu
uil,lt Autonoma de les Illes Balears, o la de Catalunya 
o la del País Basc puguin establir principis basics de 
régim juríelic distints deis que s'estableixen en aquesta 
lkí, jJC:lljue SÚll p'l-incipis que él constituicm ha volgut 
qUL~ siguin iguals per a tots els espanyols; i aquest és un 
principi important a retenir perque al fons hi ha una 
impünantíssima envestida contra conquestes seculars 
de garanties ciutadanes que, precisament, han estat 
progressistes en tant que han aconseguit arribar al 
principi eI'igualtat de garanties. Procediment. En mate
ria de procediment ja ni tan soIs fa falta entrar dins 
aquesta explicació tecnica. ÉS que en materia de pro
cediment la Comunitat Autónoma no té competencia 
ele desenrotllament legislatiu; el procediment comú és 
competencia exclusiva de l'Estat, i aquí es reprodueix 
el proceeliment comú que ja ha estat intentat regular 
amb una lIei, que va decaure perque va acabar la 
legislatura, a un Projecte de Llei que va presentar el 
Govern d'U.C.D. Pero la competencia per regular les 
especialitats elerivades de la peculiar organització de 
la Comunitat Autónoma, que sí s'hagués pogut exercir, 
no s'exercita, i no s'exercita per una realilat incontras
table i superlativa, que encara no s'han establert les 
peculiaritats organitzatives d'aquesta Comunitat Auto
noma. ¿ 1 com és possible intentar regular el procedi
ment especial derivat ele la peculiar organització si 
l'organització peculiar encara no existeix, i no existeix 
perque es parla de peculiaritats especials ele l'organit
zació de la Comunitat Autonoma, no del Govern, i una 
de les principals peculiaritats eI'aquesta Comw1itat 
Aut6noma vinelra el dia que s'hagi duit a aquesta Cam
bra i hagi sortit aprovada una lIei de ConselIs Insulars 
que han cl'esser peces basiques per executar la política 
de la Comunitat Autonoma, COI11 cliu el nostnc Es
tatut ... ? 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sr. Pons vagi acabant, vagi acabant. 



326 DIARI DE SESSIONS / Núm. 11 / 14 de man; del 1984 

FELIX PONS: 
Sí, Sr. President, immediatament. Una vega da que 

haguem completat l'organització de la Comunitat Au
tónoma i no del Govern podrem dictar normes espe
cials derivades d'aquesta peculiar organització. I final
ment he de dir que, en materia de responsabilitat, 
aquesta regulació és obertament inconstitucional; és 
realment, no sorprenent, sinó calfredant i preocupant 
que el Govern d'aquesta Comunitat Autonoma dugui 
una norma que pretengui que l'Administració d'aques-
1a Comunitat Autonoma només respongui en cas de 
funcionament defectuós deIs serveis públics. Quan és 
una conques1a secular que esta consagrada a la Cons
titució que I'Administració respon en cas de funciona
ment, purament i simplement, i com diu la Llei de Rc
gim Jurídic, i amb aixo la podrien haver copiat bé, la 
responsabilitat de I'Administració és en cas de funciona
ment nO!'mal o anormal, no en cas de fUl1cionament 
defectuós, també en cas de funcionament normal, per
que hem assistit a un procés d'objectivació i socialit
zació del risc del funcionament de l'Adrninistració; i 
anal- contra aixo és o bé ignorancia supina o bé retorn 
a conccptes decirnononics i superats del que ha d'esser 
una !lei d'aquestes característiques. Amb una paraula, 
si !levarn tot aixo a aquesta !lei, aquesta llei la podem 
passar a Comissió, pero quedara reduida no als os sos, 
no als ossos, als dils, als clilS elel que hi ha. Jo cleman al 
Govern que retiri aque;;t P~'ojecte de Llei, que aquestes 
Heis s'han de [er des el'un altre esperit i des d'una altra 
perspectiva tecnica, que la retiri i nosaltres oferim la 
nostra coHaboració per fer una lIei no partidista, per
que crec que els models de lIeis que es poden mirar 
de les altres Comunitats Autonomes demostren que 
amb aixo no hi ha partidisme; i que llevat de mínimes 
discrepancies podem ter una bona llei, pero aquí no 
hi ha material per fer una bona lIei, hi ha material 
per fer un ridícul historic, si les restes d'aquesta lIei 
surten a un Butlletí Oficial publicades. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pons. Don Joan Huguet té la paraula 

en nom del Govem. 

JOAN HUGUET: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Comen

<;aré pel final perque tal volta sigui el que ens recor
darem més, després el'aquesta extensiva exposició i ar
gumentació a l'esmena a la totalitat, i he d'agrair al 
portaveu que es brindi a coHaborar, a millqrar aques
ta llei, que no dubtam que col'laborara, pero' col'labora
ra a dins Comissió d'Assumptes Institucionals. Amb la 
seva lIarga exposició, I'ha feta en dues parts, una pri
mera part on ha deixat, em sembla, de banda tot el 
contingut de l'argumentació que fa a la presentació de 
l'esmena a la totalitat i s'ha dedicat a treure de la llei 
aspectes puntuals que no I'hi agradaven. Concretament 
quant a les Comissions Delegades, quant als Con
sellers sense cartera, quant al Secretari Genel-al de 
Coordinació i Planificació, etc., etc., jo li he de dil- que 
si ha repassat les esmenes que també ha presentat el 
nostre grup, molts d'aquests aspectes puntuals, que 
són fruit d'csmenes particuIars dins Comissió, són tam-

bé presen' ades pel nostre grupo Passant a la segona 
part, on he de reconeixer amb tota humilitat que hem 
assistit a una autentica lIi<;ó de dret adminitsratiu, que 
és ben expert en aquest assumpte, he de dir que em 
fixaré únicament i exc1usivament en l'argumentació de 
l'esmena a la totalitat. Aquesta esmena a la totalitat, 
a pesar que ens hagi volgut donar a entendre que va a 
tota la globalitat de la llei, se centra principalment al 
títol quart, és a dir, als aspectes jurídics. A la Hetra 
a) de la seva esmena a la totalitat es parteix d'una 
idea, des del nostre punt de vista equivocada, que és 
la de no conceptuar el President i el Govem com a 
Adl11inistració, quan l'un i I'altre representen i osten
ten, com hem dit ja abans, la cúpula de l'Administra
ció Autonomica. Endemés, totes les matáies regulades 
en aquest projecte de llei es troben íntimament lliga
des en tre sí, per la qual cosa, per raons logiques, tam
bé hu hell1 dil, el'economia legislativa, es feia neccssari 
un te'.:l normatiu unifical que establís el marc jurídic 
el'aquesta Administració Autonomica. De la mateixa 
manera, la primera motivació a l'esmena a la totalitat 
no fa més que confirmar que el contingut del projecte 
de lleí s'ajusta correctament a l'esperit que I'ha inspi
rat; í que no és alire que el que dimana deIs precep
tes eslatutaris recullits a l'exposició de motius del pro
pi projecte de lIei. Per tot aixo, i atesa la voluntat de 
recullü' en un sol text LuLS i rores les materies que s'hi 
contemplen, es feia necessari de rubricar aquesta llei 
amb un títol que fos suficiéntment ampli per albergar 
totes aquestes materies, i crec que ho hem aconseguit. 
Finall11ent he de manifestar que és c1arament tenden
ciosa i injustificada l'afirl11ació que, vist el contingut 
del projecte de lIei present, aquest pretengui regular 
un regim jurídic, un procediment i un regim de res
ponsabilitat que excedeix el marc constitucional i es
tatutari. AyO és el que es diu, en certa manera, amb 
l' argul11en tació del punta) . Quan tal pun t b), la 
motivació d'aquest punt, d'aquesta Hetra b) es contra
diu amb la lletra a), ja que en aquesta darrera es cri
ticava al caracter unitari de la lIei. mentre que a la 
lIetra b) es parla de tractament diferenciat a institu
Ci011S sobre les quals s'havia de projectar una filosofia 
política única. Ac;o suposa d'una banda una postura 
incoherent amb les manifestacions anteriors; i d'una 
altra la correcció del projecte de !lei presento Així ma
teix sembla que a la !letra a) es despren una crítica al 
projecte de llei per l'ampli contingut que abasta i en 
canvi a la lletra b) es critica el projecte perque no 
preven un aspecte concret com és el que es refereix al 
regim d'íncompatibilitats, del President i deIs mem
bres del Govem. Senyors Diputats, el regim d'in
tompatibilitats, sigui a la legislació de l'Estat, sigui 
a la d'altres Comunilats Autonomes, ha merescut 
un tractament diferenciat. S'haura de presentar un 
projecte de Hei d'incompatibilitats no tan soIs del 
President i dels membres del Govern, sinó també deis 
Alts Carrecs de la ComunÍtat Autunoma; pero per a 
determinar-ne l'abast i el contingut és oportú coneixer 
el resultat final respecte d'a<;ó de la legislació estatal 
sobre la materia avui en tramitació parlamentaria; 
mentrestant ja hem vist que la llei de pressuposts de 
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la Comunitat Autónoma conté un regim de dedicació 
exclusiva per al President, per als membres del Govem 
i per als Alts Carrecs. Passam a un altre aspecte, a la 
lletra c); en primer lloc s'ha d'assenyalar que de la 
lectura de l'esmena a la totalitat es despren que aques
ta s'ha fet basant·se substancialment en un títol de la 
llei, concretament títol quart, com hem manifestat ja 
des d'un principio La qual cosa no justifica una esme
na a la totalitat. En segon lloc, s'ha de dir que, si fas 
certa l'argumentació que s'hi exposa, es negaria l'exer
cici de les competencies autonomiques contemplades a 
l'article 11.1 de l'Estatut, la qual cosa resulta inadmis
sible ja que, com ha assenyalat el Tribunal Constitu
cional a sentencia de dia 28 de juliol de l'any 1981, i 
de día 28 de gener de l'any 1982, no és necessaria l'e
xistencia d'una seqüencia temporal entre la llei de prin
cipis i les normes de desenvolupament, de manera que 
aquesta no pugui dictar-se si no s'ha aprovat previa
ment aquella, o no s'hagí aprovat previament a aque
lla, ates que la noció de bases és material i no formal, 
de manera que allo que és basic, encara que no hagi 
estat fixat a una llei específica de principis, c~; ]]'11 

duir dc la regulació contengucla acacia moment a les 
normes vigents; per tant, les Comunitats Autonomes, 
per exercir les competencies de desenvolupament le
gislatiu, no tenen l'obligació el'csperar que es dicli una 
legislació basica específica, ja que allo que poden de
duir, allo que és basic de la legislació vigen t i respec
tant les regles basiques poden dictar a continuació les 
normes de desenvolupament que considerin oportunes. 
En tercer lloc, s'ha d'assenyalar que mitjan<;ant aques
ta llei, no es tracta c\'assumir competencies previstes 
a l'ambit de l'article 149 de la Constitucíó, sinó de de
senvolupar legislativament aquestes bases i al mateix 
temps d'exercitar-les a la llei territorial, a la nostra 
Comunitat Autonoma. Tot ac;o, en base a l'habilitació 
normativa recollida a l'article 11.1, com hem dit, del 
nostre Estatut d'Autonomia. Per altra banda crida po
derosament l'atenció que per una banda s'afirmi que 
aquest Projecte cle Llei atempta contra la legislació ba
sica de l'Estat i per una altra no s'especifiqui quins 
preceptes suposadament es vulneren, a pesar que l'ex
plicació abans sembla cert que se n'ha especificat uns 
quants; la qual cosa comporta per ella mateixa una 
inconsistencia quant a l'argumentació; arnés hem 
de remarcar que som clavant una llei que regula una 
competencia exclusiva com és aquesta de l'organització, 
el regim i el funcionament d'una de les institucions 
d'autogovern clo la Comunitat Autonoma de les Iiles 
Balears, i que qualifica estatutariament com a exclusi
va tot i indoent-hi la potestat legislativa i reglamenta
ria que s'hagi d'executar. Si feim un repas a altres Co
munitats Autonomes veurem que la llei 7/1981 cle día 
31 de juny sobre el Govern del País Basc, en el títol 
7, regula la materia que és objecte aquí d'analisi. Al 
títol 4 i 5 de la llei 1/1982, de dia 18 d'octubre, del 
Govem i de l'Administració Pública de la Comunitat 
Autonoma de la Regió de Múrcia, exactament el ma
teix. La secció tercera de la llei 1/1982 del 24 de maig, 
de I'organització i funcionament de l'Administració del 
Principat d'Astúries, regulen els mateixos principis. 

Cap d'aquestes lleis ha estat declarada inconstitucional 
pel nostre Tribunal Constitucional. Quant al punt 
d), evidentment, és tendenciosa l'afirmació que aques
ta llei pretén establir un nou procediment administra
tiu i que endemés aspira a desenvolupar a l'Estat de 
les seves competencies sobre materia, ja que, en pri
mer lloc, aquest projecte de llei no regula procediment 
administratiu, com es despren clarament, nítidament i 
patentment de la simple lectura del títol quart, En se
gon lloc, hi ha un respecte absolut a la normativa es
tatal sobre la materia. A títol d'exemple, podem citar 
l'artide 45, que estableix que les resolucions i els 
acords que dicti l'administració, bé d'ofici, bé a instan
cies de part, es faran d'acord amb les normes que re
gulen el procediment administratiu. De la qual cosa es 
eleducix incquívocament que aquest projecte ele llei 
respecta totalment i absolutament la competencia es
tatal sobre la materia. Finalment, és inadmissiblc l'afir
mació que, com a conseqüencia d'aquest projecte ele 
llei, hi hagi tan soIs la més mínima possibilitat que 
un ciutacla espanyol pugui experimentar solucions pri
vilegiaeles o discriminatories, ja que, com ja hem as
senyalat s'hi regula un nou procediment administratiu, 
ni s'atempta contra cap norma estatal; prova irrefuta
ble d'aixo és que el mateix grup que posa l'esmena 
diu que en certs aspectes es fa un autentic plagio A la 
lletca e) té raó, ja que aquest artide no es redacta 
de la mateixa manera que assenyala de bon principi; 
limitar la responsabilitat al cas del funcíonam;cnt de
fectuós deIs serveis públics contradiu l'article 106.2 
de la Constitució, d'acord amb el qual, els particu
lars, en els termes establerts per la llei, tendran dret 
a esser indemnitzats per tota lesió que pateixin en 
qualsevol deIs seus béns i drets, excepte en els 
casos de forc;a major, sempre que la lesió sigui con
seqüencia del funcionament dels serveis públics. A la 
lletra f), la definició d'allo que és basic a cada mate
ria és una cosa que han de concretar les Corts i no 
el Grup Parlamentari Socialista, ja que com ha decla
rat el Tribunal Constitucional a la seva sentencia ele 
dia 28 de gener del 82, a110 que la Constitució perse
gueix en conferir als órgans generals de l'Estat la com
petencia exclusiva per establir les bases d'ordenació 
d'una materia determinada és que aquestes bases ten
guin una regula ció uniforme i de vigencia en tota la 
nació; amb la qual cosa s'assegura, en atenció als in
tercssos generals superiors, als de cada Comunitat Au
tonoma un denominador normatiu comú a partir del 
qual cada Comunitat, en defensa del propi interes ge
neral, podra establir les particularitats que siguin con
vcnients; ido bé, seria convenient que el Grup Parla
mentari Socialista especificas quins interessos general s 
són aquests que suposadament vulnera el projcCle ele 
llei a debat. 1 per acabar, a la lletra g), com deim, és 
si més no subjectiva i sense cap ionament la conside
ració que aquesta llei pretén una nova regulació del 
proceeliment administratiu; per provar aquesta afirma
ció només basta cotejar aquest projecte de llei amb la 
llei de proceeliment administratiu que estam segurs 
que s'ha feto Nosaltres demanarem a aquesta Cambra 
que aquest projecte de llei seguesqui la via parlamen-
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taria establerta, que passi a la Comissió d'Assumptes 
Institucionals, que alla s'han de fer totes i cada una de 
les modificacions que creguem oportunes; i val més 
partir d'un projecte marc, encara que sigui millorable, 
i a<;o ho acceptam, i ho acceptam perque si no fos així 
tampoc podríem dir que acceptassim les propies es
menes que nosaltres o que el Grup Parlamentari pre
senta. Empero que aquest projecte de llei ha d'esser 
un projecte de llei que sigui fortament consensuat, no 
hi cap cap mica de dubte; i la nostra disposició sera 
aquesta. I per acabar, vull tornar acabar amb les ma
teixes paraules, gracies perque se'ns brinda la coHabo
ració. 

PRESIDENT PARLAMENT; 
Gracies, Sr. Huguet. D. Felix Pons té la paraula, . 

per replica durant cinc minuts. 

FBLIX PONS: 
Sr. President, Sres. í Srs. Diputats. Quan redac

tem una altra es mena a la totalitat, tendrem moIt en 
compte la tecnica de contestador automatic que prac
tica el Govem adesiara perque podem acabar rient bas
tanto No és la primera vegada que a intervencions, con
cretament meves, es contesta presumint afirmacions 
que no es fan, o presumint omissions que després no 
tenen lloc. Sr. Ruguet, Sr. Vice-.president, les esmenes 
que ha presentat el seu grup en relació al Govern i al 
President no sé quines són, li he de dir sincerament; 
el que li dic és que les que hem presentat nosaltres 
són esmenes, i aixo ha he intentat argumentar, que 
afecten aspectes vitals de la filosofia organitzativa po
lítica que inspira el seu projecte, i que no té sentit 
mantenir un projecte quan els puntals argumental s 
institucionals damunt els quals s'intenta suportar desa
pareixen. Vostes, a la seva contestació automatica, 
diuen que jo he dit que el President i el Govem no 
són administració; concedidíssim, són institució políti
ca i són administració, no sé si cúpula o no, pero són 
admínistració. Jo no veig perque ha d'esser tendenciós 
tot el que es Jiu a la nostra esmena a la totalitat, és 
un concepte aquest de la tendenciositat que es pot ad
ministrar i dosificar a voluntat. El que li puc dir, as
segurar i garantitzar, és que no hi ha cap llei de Co
munitat Autonoma, cap, que reguli la responsabilitat 
de l'administració i el procediment administratiu i el 
regim jurídic amb la forma que es regula en aquesta 
!lei, cap; aquesta copia, plagi literal, d'una vintena d'ar
tieles de la Llei de Regim Jurídic de l'Administració de 
l'Estat i de la Llei de Procediment Administratiu, no 
existeix a cap, i sobretot, no existeix a cap llei una cO
pia, un plagi literal, d'artieles de la transcendencia i 
de la importancia que tenen artieles que vostes han 
afusellat i copiat, com són, com he dit, els referents a 
principis com el d'inderogabilitat singular de regla
ments, interdicció d'arbitrarietat, l'autotutela, la im
mediata executivitat, etc., etc. Incoherencia en mate
ria d'incompatibilitats; no s'aferrin a l'emblanquinat, 
nosaltres no impugnam aquesta !lei, i ho he dit al prin
cipi, perque hi hagi materies heterogenies, el que deim 
és que el títol no es corres pon amb les materies, pero 
aixo és una qüestió secundaria, no en facem d'aixo una 

qüestió magnificada; el que li dic és que a la irnmen
sa majoria de lleis que regulen l'organització de la 
Presidencia i del Govern hi ha el regim d'incompatibi
litats, del President, del Govem i deIs Alts Carrecs, i 
no m'obligui a citar-li totes les que hi ha aquesta re
gulació perque vos te ho sap tan bé corn jo. Jo no he 
volgut donar cap lliyó de dret administratiu, i pot es
tar ben segur, perque em tenc per un permanent apre
nent d'aquestes materies; el que li puc dir és que vos
te ha contestat a una argumentació que jo no he uti
litzat. És cert que el Tribunal Constitucional ha dit 
que, mentre l'Estat no dicti les bases, les Comunitats 
Autonomes han de respectar els principis i normes ba
siques, tal i corn podem racionalment deduir-se de l'or
denament estatal i vigent; aixo és una sentencia de 26 
de juliol del 82. És cert, i jo no ho ignor, ni ho he ne
gat; el que passa és que l'operació de desenrotllar nor
mes basiques és indiferent que es produesqui quan 
I'Estat ha dictat una lIei, i explícita, de principis ba
sics o quan és la Comunitat Autonoma la que s'aven
tura a descobrir quines són les bases, quines són les 
normes basiques a la legislació estatal vigent que no 
ha estat explicitada com a basica a per l'Estat; l'ope
ració és la mateixa. 1 quina és l'operació? El Sr. Mu
ñoz Machado, persona que supos que és de la seva 
maxima confian<;a perque el varen dur, i és un encert, 
a donar una conferencia en materia d'.t).utonomies a 
aquesta Comunitat Autonoma, el Sr.' Muñoz Machado, 
i li llegiré en castella, no perque no ho sapiga traduir, 
sinó perque ho entenguin millor: «Operación de desa
rrollo normativo. La función legislativa autonómica 
ocupa todo el espacio normativo que deja el legislador 
estatal al establecer las bases. La legislación de princi
pios opera como límite para el legislador regional. La 
regulación básica se limita a fijar la regulación uni
forme que el interés general reclama, y la tarea del le
gislador territorial es regular cuantos asuntos u obje
tos conciernan al interés propio de la Comunidad Au
tónoma, no desarrollando la legislación básica, sino 
con el límite de respetarla. Es al legislador constitu
cional a quien corresponde establecer lo que entiende 
por bases,,; i si no ho ha fet «el legislador constitucio
nal" ho pot fer la Comunitat Autonoma. Pero jo els 
deman, i que li deixen vos tes a l'Estat per regular si 
entenen que entra dins les competencies de la Comu
nitat Autonoma, d'aquesta o de qualsevol, regular prin
cipis com els que hi ha regulats en aquesta llei? Que 
li deixen ? Diu que la «función legislativa autonómica 
ocupa todo el espacio normativo que deja el legislador 
estata!>,. Que li deixen vostes al legislador estatal? A 
partir d'on legislen vostes? Quines són les bases o nor
mes basiques, per favor me'n diguin una, que vostes 
han trobat a la legislació estatal i que la deixen fora? 
Per favor, una, me'n diguin una. Vostes diuen que no 
fan un procediment nou; efectivament, vos tes no fan 
un procediment nou, en absolut; vostes afusellen la 
Llei de Procediment Administratiu, regulen el regim 
de producció d'actes administratius, la nuHitat deIs ac
tes administratius, la revisió d'ofici deIs actes adminis
tratius, etc., etc.; els principis basics de procediment ad
ministratiu. Que li deixen a l'Estat en una materia a 
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la qual no hi ha desenrotllament, SIllO que és compe
tt~ncia exclusiva el procediment comú; insistesc que 
aixo ja ha estat intentat regular per l'Estat a una llei 
de procediment comú que s'havia d'apIicar a les Comu
nitats Autonomes i ningú va protestar, ni els partits 
nacionalistes, perque saben clarament que aixo és així 
i que és progressista i progressiu. Els seus respectes a 
normativa estatal en materia de procediment no no
més és total. sinó que és excessiva, perque avui amb la 
Constitució en vigor, la !lei de procediment adminis· 
tratiu no es pot copiar tal com esta perque hi ha 
molts d'aspectes que han d'esser objecte de revisió i 
ja ho havien estat objecte a aquesta llei que es va co· 
menc;ar, i nosaltres, si vengués el cas, també voldríem 
que s'hi introduissin per respectar exactament la Cons
titució. 1 finalment, per no estendre'm; la sentencia de 
28 de gener del 82 que vos te ha citat, efectivament diu 
que la legislació basica assegura i garanteix "en aras 
de intereses generales superiores a los ele cada Comu
nidad Autónoma un común denominador normativo». 
Insistesc, ¿quins són els interessos particulars d'aques
ta Comunitat Autónoma que es valen protegir amb 
aquesta legislació que no fa més que traeluir els prin
cipis basies eslatals? Me'n diguin un, i si me'n diuen 
un, jo quedaré satisfet. Aquesta llei, jo comprenc que 
per a vostes és molt difícils haver d'aclmetre que no té 
solució, pero no en té; quan se li hagin feL lotes les 
esmenes, quan l'hagin cscapc;ada per alla per on se l'ha 
d'escap~ar, i vostes seran els primers que hauran de 
reconeixer al final dins la Comissió i dins aquest PIe 
que aquesta llei ha de quedar reduida a una tercera 
part, com a molt del que és ara, aquesta llei sera un 
monstre, impresentable i que, del que més frissarem 
sera de fer-ne una de nova, que la canvü i que sigui 
més presentable; hi som a temps, ara no passa res, i 
si la retiren vos tes, si la retiren vostes, no tenen el 
problema que s'hagin de fer majories per anar es cap
<;ant aquesta llei o per escapollar-la d'una vega da amb 
una votació de totalitat; és molt més digne que la re
tirin vostes que no haver-se de sotmetre a un procés 
de degeneració del que vos tes han presentat. Moltes 
gracies, Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pons. Don Joan Ruguet. 

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

a la ~ontrareplica, tota vegada que s'ha tornat aprofi
tar el torn de paraula per abundar més en l'ar¡mmen
tació que s'havia donat en principi per defensa/aques
ta esmena a la totalitat. Nosaltres seguim mantenint 
~ue aquest projecte de llei és un projecte de llei valid, 
es un projecte de !leí que ens pot dur a nosaltres cap 
a un funcionament de l'administració de la Comunitat 
Autónoma . . . I . , l es un proJecte (e Hel que engloba aspec-
tes reconeguts a articles difercnts dins el propi Esta
tut. El venir aquí ara a anar a puntualitzar punt per 
punt els aspectes defectuosos, crec que no és el !loc, i 
també manifestar que és molt logic i és molt normal 
~ue . el Grup Socialista consideri que els puntaIs que 
msplren aquest projecte de llei no són els mateixos 

que els puntals que in~pirarien un projecte de !lei que 
hagués presentat el Grup Socialista; a<;ó és logic i a¡;o 
és normal. Per tant, com a membre del Govern, no
més demanar a aquesta Cambra que el Projecte de 
llei seguesqui per endavant i que es rebutgin les dues 
esmenes a la totalitat. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. tlugueL l'er fixar la seva pOSIClO. Dis

posa, Sr. Albertí, d'un temps de deu minuts. 

JERONI ALBERTí: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. Jo no vénc 

aquí a fer un raonament jurídic, ja s'ha fet, altres per
sones hi ha al nostre grup que aixó ho dominen més 
que jo; sinó a ter un especie d'examen de la situació 
que no entenc ele cap manera. Perque aquí hi ha dos 
grups majoritaris, el Grup que governa i el Grup de 
]'uposició, que cn~enc que aquesta !lei és una !lei que 
l'haurien d'acceptar tots dos perque hi pot haver a1-
ternüncia al puder d'aquí quatre anys, o el'aquí vuit o 
quan sigui, i hem de venir nosallres, el 110stre Grup, 
amb la responsabilitat que suposa tenir els vots deci
sius, que crec que no clescobresc I'es si dic que cap 
de vos tes ens donen cap oportunitat a nosaltres d'aquí 
quatre anys, haver de fer una !lei que servesqui per 
UllS i que scrvesqui pels altres. Es una qüestió que no 
he entes, i m'ha clei'<81 més astorat encara 18 etarrera 
afirmació del Vice-president del Govern, quan ha dit 
que el[ sap ben cIar que una llei de regim jurídic d'a
questa Comunitat seria distinta si la tes el Grup So
cialista que si la fes ell, m'ha acabat de deixar total
ment astorat, perque una llei de regim jurídic, jo en
tenc que ha d'esser la mateixa, govemí un o governin 
els altres, perque crec que no té cap caire polític; que, 
en definitiva, el que ens ha ·de preocupar, és fer una 
!lei que servesqui per sempre i que sigui una llei que 
realment, jo entenc i crec que així hauria d'haver es
tat, que havia d'esser consensuada abans de dur a 
aquesta Cambra; no ha estat així, la tenim aquí, i ales
hores nasal tres hem de fer l'examen de consciencia, si 
feim cas als qui diuen que ha de quedar o si feim 
cas als qui diuen que se n'ha de tomar. Aquesta és la 
situació del portaveu d'aquest grup, que ve avui a ex
plicar el que ha de decidir en aquest momento Bé, a 
mi, realment, m'ha preocupat perque de les interven
cions és que no arriben a entendre-ho. Es fa una llei 
així per economía legislativa, i quan tenc un punt a 
les incompatibilitats, diu ja farem una altra !lei quan 
sigui I'hora per les incompatibilitats. Que és que es
tam economitzant aquí aleshores? Estam, bé, parlant 
d'incompatibilitats i se'ns ha dít aquí, pe! Vice-presi
dent del Govern, que ja a la lIei de pressuposts hi ha 
la dedicació exclusiva deIs Conse!lers; bé, ja anam avan
<;ant; peró jo cree que el tema és d'una importancia 
tal que jo vull dir quina és l'opinió nost!"a. Aquesta 
!leí la podria retirar el Govern, la pot no retirar, i no
saltres hem de decidir si Ji feim retirar o si la dei
xam a Comissió. NosaItres creim per damunt de tot 
que aquesta llei s'ha de consensuar, tal com es diu 
s'ha de consensuar, pero creim que la solució de con
sensuar, ja ho avan<;, és a Comissió. 1 és a Comissió, 
amb un criteri ampli d'aquesta Comissió, amb esme-
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nes d'addició, estiguin O no estiguin fetes, amb esme
nes oe supresslO ::'1 realmen, .1U soora, pero que al 
final surtí una llei que servesqui als dos Grups, al qui 
governa i al que aspira a govemar, que amb aquesta 
Hei podran fer qualsevol deIs dos el seu programa de 
govern perque la l1ei és políticament asepllca 1 és una 
~--. 'i ele només té un caire jurídic admini~Lr:.lliu I J1d 

més. Per aixo crec jo que hem c1'Íntentar que, a nivell de 
Comissió, arribar a un acord i jo sí vull avan<;ar, i 
amb aixó em retiraré, no parlaré més d'aquest tema, 
perquc realment es tic astorat, i com que estÍc astorat, 
de veure una lIei que hauria d'esser acceptada per 
tothom, esta rebutjada pels dos grups majoritaris, jo 
puc dir una cosa, i vulI dir-ho en aquest moment: El 
nostre grup fara un esfor~ perque els seus vots serves
quin per consensuar aquesta llei, i si aquest esfor<;: no 
té efecte el nostre gmp ja diu, i ha entenguin així 
com vulguin, que aquesta llci no sortira; si no feis un 
esfor¡;: a nivel! de Comissió, com que aquesta llei ne
cessita majoria absoluta, si no fan un esfon;: a Comis
sió aquesta llei, i amb aixo acab, i ho dic amb la ma
jor amabilitat i voldria tenir un to encara més sim
paric que no el tenc perque no el tenc, Srs. Diputats; 
aquesta llci o sur consensuada o no surt. Moltes gra
cies. 

5.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Acabat el debat d'aquestes dues esmen'es procedeix 
anal' a la votació d'elles. La votació s'ha dit que es 
faria única per a les dues esmenes presentades. Per tant 
els Srs. Diputats que votin a favor de les esmenes, 
que s'aixequin, per favor. Poden seure, per favor. Srs. 
Diputats que votin en contra d'aquestes esmenes a la 
totalitat, que s'aixequin, per favor. 28. Abstencions. En 
conseqüencia, queden rebutjades les dues esmenes a 
la totalitat i aquesta llei passara a Comissió per 25 
vots a favor de les esmenes i 28 vots qUe prossegues
qui el tramit. I passam al punt següent. El punt quint 
de l'Ordre del Dia és la Proposició de Llei formulada 
a aquest Parlament, per part del Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista~PSM, que fa referencia a la nor
malització deIs noms deis municipis de les Illes Ba
lears. Té la paraula la Secretaria Primera, per donar 
lectura del criteri del Govern damunt el particular. 

CATALINA ENSEÑAT: 
D. Jaime Llompart Salvá, Secretario del ConselI de 

Govern de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares, certifico: que el Consell de Govern de la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares, en Sesión 
celebrada el día 24 de enero de 1984, adoptó entre 
otros el siguiente acuerdo: El Consell de Govern acuer
da no tomar en consideración la Proposición de Ley 
presentada por el PSM, referente a normalización de 
los nombres de los municipios de las Islas Baleares, 
toda vez que existe normativa legal para tramitar di
cha normalización y, de hecho, ya se han resuelto va
rios de estos expedientes. Y para que conste y surta 
sus debidos efectos expido la presente con el V.o B.o 
del Excmo. Sr. Presidente, que firmo y sello en Palma 
de Mallorca a 25 de enero de 1984. El Secretario, D. 

Jaime Llompart. V.o B.o del Presidente Gabriel Cañe
Has. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
S'obre el torn a favor. Don Damia Ferra, del Grup 

proponent de la Proposició de Llei. Disposa d'un temps 
de quinze minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. PresIdent, Sres. i Srs. Diputats. El criteri del 

Govern és que ja existeix una normativa; evidentment, 
no ens diu res de nou; perú el que aquí eS proposa és 
una altra normativa, una normativa que vagi cap a 
alló que l'enunciat d'aquesta Proposició de Llei diu, 
que és la normalització del noms deIs municipis de 
les Illes Balears, molts deis quals, si s'han pres la 
molestia de llegir l'exposició de motius ho veuran, te
nen encara grafíes castellanitzades aberrants, etc., etc. 
Com que la llei és molt breu, donala temps a fer una 
breu lectura, per informa ció d'aquesta Cambra, deIs 
pocs articles que la integren. L'article primer diu: "Per 
can vial' el nom d'un municipi caldra que ho acordi 
l'Ajuntament, que ho informi favorablement el Consell 
Insular pertinent i que ho aprovi el Govem de les 
Illes Balears, a proposta del Conseller de l'Interior. 
Article dos. El canvi de nom d'un municipi només po
dra esser informat favorablement pel ConselI Insular 
pertiné'nt i alltoritzat pel Gowm elE' les Illes Balears 
quan s'adigui amb la toponímia correcta establerta pe] 
Govern de les Illes Balears. Article tres. L'acord de 
canvi ele nom d'un municipi sera adoptat per la Cor
poració Municipal en Sessió Extraordinaria convocada 
amb aquest fí, i caldra, per esser valid, el vot favora
ble de les dues terceres parts del nombre de regidors 
que la integrin; en tot cas, el nombre de vots no po
dra esser inferior al de la majaria absoluta del nom
bre legal de membres¡ del Consistorio Article quatre. 
EIs acords municipals sobre canvi de nom del muni
cipi seran trames os al Consell Insular pertinent i a la 
Conselleria de !'Interior del Govern de les Illes Ba
lears, en el termini de sis dies a comptar de l'endema 
de la seva adopció. Disposició Transitoria Primera. En 
el termini de tres mesos a comptar de la vigencia d'a
questa lIei, el Govern de les Illes Balears soHicitara de 
la Universitat de Palma de Mallorca, com a Institució 
consultiva en materia de la lIengua catalana, l'elabora
ció d'un estudi per tal d'establir la relació de topo
nims deIs municipis de les Illes Balears. Disposició 
Transitoria Segona. En el termini de sis mesos, a par
tir de la recepció de l'estudi elaborat per la Universi
tat de Palma de Mallorca, esmentat a la Disposició 
Transitoria Primera, el Govern de les IIles Balears, 
previa l'audiencia dels Consells Insulars i els Ajunta
ments, establira la relació de toponims deIs munici
pis de les IIles Balears». Ja em diran si no hi ha prou 
innovacions com per considerar que aquesta Proposi
ció de Llei mereix molt més que un comentari una 
miqueta desdenyós com hem rebut a través de la co
municació de criteri del Govem sobre aquesta mate
ria. Amb la Proposició de Llei sobre la normalització 
deIs noms deIs municipis de les Illes Balears, Esquer
ra Nacionalista aconsegueix per primera vegada que 
una de les seves Proposicions de Llei arribi al port de 
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refugi d'aquesta Cambra. Resulta divertit, a nosaltres 
almenys, que un Govern de les Illes Balears tan con
dormit -ara pareix que es comenc,:a a deixondir, a 
l'hora d'exercir eH mateix la iniciativa legislativa
actw amb la velocitat del llamp per bloquejar les ini
ciatives deIs altres grups d'aquesta Cambra. Abans d'ar
ribar a port, vull dir, aban s d'arribar a, aquesta Cam
bra, el Govern ha vetat la tramitació d'almenys dues 
Proposicions de LIei d'Esquerra Nacionalista, la del 
Consell Assessor de RTVE i la de normalització lin
güística; amb excuses de pressupost, el Govern ha im
pedit que el Parlament tengués l'avinentesa de decidir 
si les prenia o no en consideració. Sembla que tot un 
Govern no vol acceptar el debat que, en tom a les 
Proposicions de LIei esmentades i altres que en ven
dran, li ofereix el més modest deIs grups Parlamenta
ris d'aquesta Cambra. Sembla com si, refent una frase 
historica del Sr. Churchill, mai tants temeren tant a 
tan pocs. La gelosia legislativa d'aquest Govern és 
tanta que, fins ara, a les Proposicions de LIei presen
tades per Esquerra Nacionalista no han tengut altra 
resposta que el bloqueig a la tramitació o un criteri 
desfavorable quant a la seva presa en consideració. 
;'::n relació a la Proposició de LIei que ara ens ocupa, 
el quinze de febrer del 84, el Vice-president del Go
vem, Sr. Ruguet, remetia un escrit al Parlament ad
juntant-hi la certificació que fa uns moments ens han 
lIcgit, i deia, com ja heu vist: «No tomar en conside
ración la Proposición de Ley presentada por el PSM, 
referente a la normalización de los nombres de los 
municipios de las Islas Baleares, toda vez que existe 
normativa legal para tramitar dicha normalización y de 
hecho ya se han resuelto varios de estos expedientes». 
Entre altres coses convendria que comenc,:as el Govem 
a normalitzar un poquet les comunicacions i les po
guéssim ja llegir en la nostra llengua perfectament 
normalitzada, que fins ara no ho podem fer. Fent un 
incís marginal, Esquerra Nacionalista vol puntualitzar 
al Govern que ni ara ni en el futur té el Govern fa
cultat per prendre o deixar de prendre en considera
ció les Proposicions de LIei, aixo vull que ho recordin, 
i recordar-li que l'article 122.2 del Reglament Provisio
nal d'aquest ParIament li atorga únicament facultats 
perque manifesti el criteri respecte de la presa en con
sideració; m'agradaria que en prenguessin nota per 
evitar exposicions erronies com hem llegit fa un mo
mento Vull pensar que aixo no és més que un lapsus 
motivat per un coneixement precari del Reglament i 
no un intent del Govem de suplantar funcions de 
presa o no presa en consideració que, d'acord amb 
l'article 122.5 del Reglament, pertanyen de forma ex
clusiva a aquest Parlament. Aquesta concreta Proposi
ció de LIei presentada per Esquerra Nacionalista ha 
d'enfocar-se, entenem, des d'una perspectiva historica: 
la lluita pel recobrament cultural i lingüístic deIs po
bIes de les IlIes Balears. 1 és. que, Sres. i Srs . Dipu
~;Hs, hem de tenir ben present quin és el paper que 
cada un deIs Grups Parlamentaris juga dins aquesta 
Cambra. N'hi ha que són presents aquí per assegurar 
que la nostra autonomia no sigui un instrument de 
can vi i de progrés, sinó una eina docil al servei de 
grups de pressió que han [inan~at les seves campa-

nyes, que sustenten les seves formacions polítiques i 
que regeixen des de ]'ombra una acció de govem. Vns 
altres, tot i el seu progressisme, amb el qual Esquerra 
Nacionalista es congratula de poder coincidir moltes 
vegades, viuen al nostre entendre amb l'esguard massa 
fixat al poder de Madrid des d'on arriben de vegades 
consignes, de que han de fer en el ParIament de les 
Illes Balears. Dns aItres han aixecat la bandera d'un 
regionalisme populista que, d'aquÍ uns breus instants, 
veurem si es troba vertaderament al servei de la cul
tura i llengua de les Illes Balears, o si contrariament 
no passa d'esser una purpurina folklorica, una pura 
esca electoral de (<lo nostro», pero que, arribat el cas 
ho veurem, no dubten de fer costat a un Govern que 
mira amb desdeny el recobrament cultural i lingüístic 
del nostre país. Tot i esser breu el temps recorregut 
per la nostra autonomía comenc,:am a saber prou bé 
que podem esperar i que no podem esperar d'aquest 
Govern en materia de recobrament cultural i lingüís
tic. Esquerra Nacionalista és la veu d'un país, ha pre
tén esser, de vegades amb encert i de vegades no tant; 
és la vcu d 'un país que no ha signat en el fons del seu 
cor el Decret de Nova Planta, d'un país que no ha sig
nal la rendició ni pensa fer-ho enrront ele! centralis
me. Ara, els teorics de la dreta local s'agraden de pre
sentar el procés de destrucció del catala a les ll1es Ba
lcars, a favor de la castellanització, com una simple 
fatalitat historica, que s'hauria produtt de forma es
pontania i que hauria estat voluntariament, sense coac
cions, acceptada pels pobles de les Illes Balears. Em 
sembla perfectament logic que els servidors local s del 
poder de Madrid elaborin fantasies teoriques d'aques
ta mena, pero Esquerra Nacionalista diu que les Illes 
Balears han sofert i sofreixen una agressió colonialis
ta contra la seva !lengua i cultura; i no estara gens de 
més de fer una mica de memoria. Recordem que a 
principis del segle XVIII hi ha una conquesta militar 
a les Illes Balears, seguida d'unes disposicions del De
cret de Nova Planta, tan conegut, que, amb unes cer
tes pretensions de modernitat, desfan les nostres in s
titucions d'autogovern i estableixen un centralisme 
que, dins aquest procés, s'inicia un procés coercitiu 
de castellanització del nostre país; i van arribant pos
teriorment diverses disposicions dictades pel poder 
central que insisteixen en aquest procés de destrucció 
de la nostra llengua i cultura; recordem la Reial Ce
dula de 1768 que instaura l'ensenyament obligatori en 
llengua castellana. EJ segle XIX, tocat d'una admira
ció badoca pel centralisme frances, accentua la pressíó 
castellanitzadora; la dicta del Govem de Balears de 
1837, obliga a castigar els nostres infants que parlin en 
cataJa a l'escola. La LIei d'instrucció pública imposa 
l'any 1857 l'ensenyament únic en llengua castellana, 
etc., etc., etc. 1 és que la destrucció del catala a les 
mes Balears és un procés, com he dit, llarg, consta ·' 
duit a terme amb meto des expeditius pel poder de 
rC:stat i sostingut fermament al marge de si hem ten
gut monarquies o repúbliques, dictadures o democra
cies. En el segle XX les agressions contra la nostra 
llengua s'accentuen, naturalment, en dos periodes 
dictatorials ben coneguts, com són el de Primo de R; 

vera i posteriorment el de Franco. Durant el franquis-
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me, com ja sabeu, sobretot en els seus inicis, es pro
duí l'intent més energic de castellanitzar per la for<;a 
les Illes Balears. Tot aixo, potser a algú li faci una 
certa gracia, potser li paresqui una disquisicíó histo· 
ricista; pero els qui estam per la defensa d'un país sa
bem que aixo són els fets objectius que encara pesen 
damunt nosaltres. Ara, per primera vegada d'en<;a del 
Decret de Nova Planta, les Illes Balears tenen l'avi
nentesa d'exercir l'autogovern i de recobrar un patri
moni cultural i lingüístic for«a malmenat per més de 
dos segles i mig de centralisme, pero, i aix:o convé te
nir-ho present, les agressions centralistes han ferit 
greurnent la nostra llengua i cultura; d'entrada, han 
fet perdre als ciutadans de les Illes Balears la cons
ciencia de la propia identitat historica, cultural i lin
güística, i per demostrCtr-ho basta recordar les grotes
ques cartes de quatre iHurninats que recullen puntual
ment els nos tres diaris com a suposades mostres d'un 
estat d'opinió popular sobre la qüestió lingüística. La 
castellanització ara ja no és una imposició teorica des 
de Madrid, sinó un fet sociol6gic que guanya terreny 
refon;:at per la immigració, el turisme, l'escola i els 
grans mitjans de comunicació de masses, gairebé sem
pre exclusivament servits en castella. Afegiguem~hi 

una castellanització dassista com a signe de distinció 
social deIs nous rics del país , desitjosos de tapar els 
seus orígens humils, i cornpletarem un quadre a"tar
mant per a la supervivencia de la nostra !lengua. M'i
magin, Srs ~ del Govern, que aixo són coses que a vos
tes, si tenen una mica de responsabilitat en materia 
cultural i lingüística, els han de preocupar profunda
ment. Esquerra Nacionalista sap que la passivitat és 
una forma de complicitat en la destrucció de la nos'tra 
llengua, i aixo els ho vull recordar puntualment al 
marge que algú faci un somriure molt significatiu del 
valor que Ji mereix la nostra llengua i cultura. Som 
un país que no té dignitat, ha, perdut el sentit de la 
dignitat, senyors; aquí parlam d'una destrucció que és 
un fet objectiu i hi ha Diputats d'aquesta Cambra que 
somriuen; fantastic, fantastic. Els qui almanco ens sen
tim ciutadans d'aquest país tenim e! dret d'estar indig
nats, ho han de comprendre. Per tant, la passivitat és 
una complicitat en un procés destructiu, per aixb de
manam mesures diverses i ben concretes en materia 
de llengua i cultura com és ara la Proposició de Llei 
que ens ocupa. El nom de les nostres viles i ciutats 
no és un element secundari, sinó un element simbólic 
fonamental de la personalitat historica de les Illes Ba
lears. 1 no eS tracta de descobrir que hi ha una nor
mativa legal sobre la materia, com ha pretes fer el 
Govern, sinó saber si aquesta normativa avui vigent, 
és una legislació activadoro o no de la normalització; 
i nosaltres creim que si ho és ho és d'una forma to
talment insuficient, i més encara creim que no ho és 
ni gens ni mica. La nostra Proposició de Llei respecta 
l'autonomia deIs Ajuntamellts, dóna un paper als Con
selIs Insulars i estableix la facultat de dir la darrera 
paraula amb un element corrector fonamental per evi
tar propostes aberrants; i aixo és, que la relació de 
toponims deIs municipis de les Illes Balears sera es
tablerta per la Universitat de Palma de Mallorca com 
a organisme consultiu en materia de la llengua cata-

lana en compliment d'allo que estableix l'Estatut. M'a
legra saber, d'wla informació confidencial, que aques
ta Proposició de Llei compta, em sembla, amb el su
port del Grup Socialista, els ho agraesc per endavant. 
I agrairia també que comptas, ho veurem, aixó ja no 
ho sé, que el Grup Regionalista li donas també suport i 
fes honor al nom que du i alrnenys per una vegada es 
desmarcas d'aquest Govern en materia de cultura i de 
llengua, no per donar-Ji lli<;ons ni per dur-Io contra les 
cordes, sinó perque aquí, Srs. regionalistes, o som o 
no som, i si hi ha una proposta normalitzadora, abso
lutament positiva i respectuosa, entenem que hauríem 
de comptar, i ho veurem després, amb el seu suporto 
Si la Proposició de Llei fos millorable, i pens que ho 
és, sempre hi haura temps d'incorporar-hi les esmenes 
pertinents dins Comissió. Sres. i Srs. Diputats, Sr. 
President. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pons. Torn en contra, D. Jaume Llom

part. Intervé COIn a Diputat o com a membre del Go
ycm? Com a membre del Govern. 

JAUME LLOMPART: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Em limitaré a 

intervenir en contra d'aquesta Proposició ele L1ei i re
nuncú en principi a emprar qualificatius que jo cree 
que tal vegada podríem dir inneces?aris; perque jo tal 
vega da no som capa«, no puc donar el que no tenc, 
«nemo dare quod non habet». Grafies castellanitzades 
aberrants, comentaris desdenyosos referint-se a la pro
posta del Govern; Govern condormit, la ¡lista és !lar
ga, passan~ per damunt perque consider que, pel que 
parlam, no solament no és necessari, sinó que tal ve
gada és una altra cosa. El PSM va presentar aquesta 
Proposició de Llei sobre noms deIs municipis, norma
lització deIs noms deIs municipis, que té quatre arti
eles i dues disposicions transitóries. El contengut 
d'aquesta Proposició de L1ei esta ja reglamentat, i cree 
que suficicntment, a la legislació vigent, concretament 
en els artides 22 de la L1ei de Regim Local, 34 al 40 
de Població i Delimitació Territorial, a la L1ei 40 del 
81, i a l'artiele 124 del Reglament d'Organlrzació i Fun
cionament de les Corporacions Locals. L'artide pri
mer esta totalment indos en l'artide 22 de la L1ei de 
Regim Local i en el 34 de Població i Delirnitació Ter
ritorial, i el 124 del Reglament d'Organització. L'arti
ele segon, que diu: «El canvi de nom d'un municipi 
només podra csser informat favorablement pel Consell 
Insular pertinent i autoritzat pel Govern de les Illes 
Balears quan s'adigui a¡nb la toponímia correcta esta
blerta pel Govern de les IIles Balears», aixo, en par
larem al final quan diguern el referent a disposicions 
transitories; perque amb la normativa que se segueix, 
avui aixo es compleix. L'article tercer esta també in
dos a l'articlc 22 de la L1ei del Rcgim Local i al 34 de 
Població, 34 al 40. Més: Aixb del vot favorable esta con
tengut a l'artic1e tercer l-B de la Llei 40 del 81. L'ar
tiele quart, el darrer artide, esta contengut a l'artic1e 
8.2 de la Llei 40 del 81. Més: f.s incomplet, aquí diu: 
"Seran transmesos al Consell (els acords municipals 
sobre canvi del nom del municipi) seran transrnesos al 
Consell Insular pertinent i a la Conselleria d'Interior 
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del Govem de les Illes Balears en el termini de sis 
die s a comptar de l'endema de la seva adopció». Aixó 
és afusellar l'article 8.2 de la Llei 40, pero és incom
plet per una raó molt senzilla, aquest article diu que 
s'ha de comunicar a l'Administració de l'Estat, i aquest 
no li posa. La Comunitat Autonoma també ho té aixo, 
amb motiu de les transferencies del decret 2245 de 
l'any 79, pero es comunica als dos, o sigui, al Govem 
Civil i a la Comunitat Autonoma. Per tant, crec, creu 
el Govern que en el cas concret de Balears, i en vir
tut del punt 2.3, Organització, del Real Decret 2245 que 
ja hem citat de transferencies de l'Estat a la Comuni
tat Autonoma de Balears, el Consell General Interin· 
sular ja en temps anterior va aprovar fin s a deu can
vis de noms de municipis, amb aquest ordre cronol&
gic: el primer, Eivissa pel febrer del 80, Sa Pobla pel 
mes d'abril del mateix any, Santanyí pel mes de juny, 
Pollen<,:a també pel mes de juny, Porreres pel novem
bre, Bunyola pel maig del 81, Esporles setembre del 
81, Sant Llorenc;: des CardGssar l'octubre del 81, Lluc
major pel novembre del 82 i Ciutadella pel man;: del 
82. Hi ha actualment una tramitació que és de l'Ajun
tament d'Alaior que s'ha retornada precisament per
que no ve documentada així com s'exigeix. Aquests 
canvis són conseqüencia d'expedient inslpút a tots i 
cada un d'ells iniciat per l'Ajuntament i transmes re
gularment pels Consells Insulars, i a la Comunitat Au
tunoma, abans al Consell General Interinsular. Com a 
dada curiosa, i a titol d'informació, vull dir que hi ha 
el cas de l'expedient de Llucmajor que, aquí hi ha avui 
un Diputat que sí sap cert que aixo és aixi, que es va 
tramitar i els documents que hi ha és l'acord d'iniciar 
l'expedient per part de l'Ajuntament. La intervenció de 
les Comissions Municipals informatives pertinents. I'in
forme filologic de D. Francesc de Borja Moll, un altre 
informe filologic del Doctor Contestí Sastre, un infor
me del Consell Insular de Mallorca, un altre informe 
de l'Institut d'Estudis Balearics i, com a darrera cosa, 
l'acord del Consell General Interinsular. He dit que 
parlaríem de les Disposicions Transitories al final per
que aquí diu que: "En el termini de tres mesos a 
comptar de la vigencia», etc. diu que, ha d'esser aixo 
la Universitat, conecte, conecte, I'Estatut ho diu, l'Es
tatut diu a la Disposició Aclclicional Segona que la Ins
titució Oficial consultiva per tot quant faci a la llen
gua catalana sera la Universitat de Palma de Mallor
ca, cOlTecte, pero per admetrc aixo no és necessari fer 
ut:a !leí, no crec que sigui necessari per dir o complir 
el que diu l'Estatut, que avui es compleix, per que? 
Als Estatuts de ¡'Institut d'Estudis Balearics formen 
part d'ell representants de la Universitat, més encara, 
hi ha coHaboradors, bastantes persones a la secció 
d'historia, d'arqueologia, a la de filologia i literatura 
que coHaboren amb l'Institut d'Estudis Balearics; per 
tant si qualque cosa hi ha a afegir i fos suficient 
aquesta coHaboració no cree que hi hagi inconvenient 
de cap classe, ara sí, no per fer una llei, sinó exclusi
vament per agafar la coHahoració. Gracies, Srs. Dipu
tats; gracies, Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Jaume Llompart. Don Damia Ferra 

Pons. Disposa de cinc rninuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La replica és 

obligada. Francament, el Conseller d'Interior pensava 
que m'aportaria algunes dades noves, pero ja que a 
elI li agraden les cites lIatines, «nihil novum sub sole», 
tot és vell i no hi ha absolutament res de nou. 1 no 
m'ha desvirtuat en absolut la necessitat de fer aques
ta lIei, extremadament breu, pero que, després de la 
seva expasició, 'encara la veim més justificada. Per
que, de que es tracta? De respectar una Autonomia 
Municipal, ho feim; de donar un paper als Consells 
Insulars, amb la legislació anterior no ho acaben de 
tenir molt clar; de donar la darrera paraula al Govern, 
pero sempre que aquesta conformitat que hagi de do
nar el Gavern vagi subjecta a una condi:::ió fonamen
tada, i és que, d'acord amb ¡'Estatut, la Universitat de 
Palma de Mallorca, que és una Institució científica, no 
és una Institueió política, fixi la relació deIs toponims 
deIs municipis de les Illes Balears i a mesura que els 
Ajuntaments vagin fent les propostes, simplement el 
Govern no ha de fer més que consultar aquesta rela
ció fixada per la Universitat . Aixo té un sentit, fer 
aquesta lIei, i és motivar els Ajuntaments que d'una 
vegada normalitzin el seu nom; i em sap molt greu 
haver·ho de dir, pero hr~m observat que als llocs alla 
on aquestes normalitzacions solen tenir més proble
mes o senzillament no van. és als llocs alla on hi ha 
representació majoritaria dels partits polítics que do
nen suport a aquest Govern. 1 per aixo entenem no
saltres que, com deia abans, aquí o som o no som, o 
estam per ter una feina o no hi estam, i tota la resta són 
simples excuses, simples yretexts perque les coses se
guesquin com abans. Hi ha grups polítics que els va 
molt bé aquesta castellanització, que no els crea cap 
problema, qUei somriuen quan diuen: No, és que la 
nostra llengua i la nostra cultura estan en perill. Fa· 
bulós; no, senyors, padin cIar, no s'amaguin en pre· 
texts legalistes perque el que hi ha és una visió polí
tica del fet cultural i lingüístico Aquest Govern no pot 
impulsar una política de normalització perque aquesta 
política ni li va ni li ve, ni forma part dels seus pro· 
grames, i rebutja aquesta llei, a part de perque l'hagi 
presentada Esquerra Nacionalista, que sabem que aixo 
no li va bé, sinó perque no s'adiu amb la seva nul-la 
voluntat de fer camí cap a construir un país cultural
ment i lingiiísticament normalitzat. Per exemple, el 
cas de la normalitzaeió d'AJaior, que és que volen que 
els expliquin sobre la normalització del nom d'Alaior 
de Menorca? Que els han d'explicar? És una simple 
qücstió ortografica! Si tenguessin la qüestió resolta 
amb la relació de toponims fixats per la Universitat de 
Palma de Mallorca ja haurien acabat les feines; o el 
que es proposa és adient o no hu és, pero, francament, 
cree que "quod natura non dat salamantica non pres
tat" i aquest Govern, naturalment, ha de seguir amb 
la seva inoperancia cultural absoluta i ens ha de ve
nir amb excuses a fi que el nostre país seguesqui així 
com estam ara, és a dir, fent camÍ cap a la destrucció 
de la nostra llengua i cultura, perque vostes, jo crec, 
que el día que aquesta qüestió s'hagi resalta, perque 
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ana m camí d'una destrucció completa, el dia que no es 
parli aquí més que castella, vostes ja no tendran cap 
problema de consciencia j dormiran tranquils. Moltes 
gracies. 

PRESIDENT PARLAL\1ENT: 
Gracies, D. Damia Ferra Pons. Don Jaume Llom

part té la paraula. 

JAUME LLOMPART: 
Moltes gracies, Sr. President, per aquesta contra

replica. «Nihil novum sub sole», conforme; «quod na
tura non dat, salamantica non prestat», i jo hi afegiré 
una altra cosa «quid fecit, populus meus, quid fecit 
divi»; i seguim: el Sr. Damia Pons Pons, o Damia Ferra 
Pons, diu que no he desvirtuat res del que ha dit; no 
ho sé, e!l ho sabra. Respecte a l'autonomia municipal. 
naturalment, el qui ho de mana és l'Ajuntament, aixo 
és un respecte a l'autonomía, no li ha imposarem; més 
encara, hi ha coses que podríem imposar als Ajunta
ments i no ens hem atervit ni a parlar-ne, si qualcú 
vol saber que és, ja Ji ha explicaré. No I'ha convenc;:ut 
la darrera paraula del Govern, bé; el de la Universitat 
de Palma, conforme, ho diu l'Estatut, no ho hem de 
discutir, seria infantil discutir una norma estatutaria, 
no ens atrevirem mai; personalment no ho faré, es tic 
segur que el Govern tampoc no ho fara .. i estic segur 
que la minoria popu1ar t-ampoc no ho fara mai, ho com
plirem, mentre sigui possible ho complirem. La moti
vació deIs Ajuntaments que segons quins Ajuntaments 
que tenen majoria del Partit que dóna suport al Go
vem, no crec que hi hagi res d'aixo, arnés hi ha un 
altre sistema: Tots els parti ts, si no a tots els Ajun ta
ments, o directament o indirectament sí pot influir, 
presentin mocions. Per que no presenten mocions, per 
que no es mira de normalitzar tots els noms de les 
poblacions? No solament els municipis, sinó també 
d'aquests llogarets que també seria necessari; la llista 
és molt !larga, la !lista és molt !larga, hi ha un cara
mull de noms que encara no estan normalitzats, i qual
cun no importara normalitzar-Io perquc sí que hi esta 
normalitzat. Pero aquesta gestió, en Hoc de donar la 
culpa als altres, facem feina clins el nostre rcelol; si el 
PSM vol nonnalitzar per ell mateix tots els noms deis 
Ajuntamcnts té la pona oberta, el camí és lliure; una 
moció, fins i tot sense necessitat cle tenir-hi un regi
dor, i que comencin l'expedient: es tramitara. Jo li ad
vcrtesc al representant del PSM que, per part meya, 
mentre jo estigui dins la Conselleria agafá:ré amb molt 
d'esment, amb molt d'interés, amb molta voluntat, tots 
aquests expedients que volen norrnalitzar els noms de 
les Illes Balears, deIs pobles, deIs llogarets de les Illes 
Balears. Moltes gracies, Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Jaume Llompart. Si no hi ha cap grup 

que vulgui fer ús del seu torn en contra, per fixar po
sicions, ido, Da. Maria Antonia MUllar té la paraula. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

MARIA ANTONIA MUNAR: 
Gracies, Sr. President; Sr. President, Srs. i Sres. 

Diputats, després de tan llargues i brilIants i Batines 

intervencions, realment la meya sera breu i curta, i se
gurament menys brillant. El nostre Grup, quani a la 
Proposició de Llei sobre la normalització deIs noms 
de municipis de les Illes Balears, creiem en principi i 
quan varem llegir aquesta Proposta de Llei que tenia 
una exposició de motius i uns antecedents poc clars; 
aixo aquÍ, en aquest moment, ja no és aixÍ perque ha 
estat més que llargament explicada pel representant 
d'Esquerra Nacionalista. I nosaltres el que creiem tam
bé sobre aquesta Proposició de Llei és que tenia una 
possibilitat d'interpretació pels membres d'aquesta 
Cambra que després es podia clarificar, pero no a ni
vell de carrer, que aixo és impossible clarificar-ho per
sona per persona, una possible interpretació que s'in
tentava for<;:ar els municipis a que canviassin els noms, 
clonat que en aquest moment hi ha possibilitats que 
aixo es faci sense que hi hagués una proposta cle llei. 
Nosaltres creiem precisament que normalitzar és tot 
el contrat'i d'imposar, és a elir, creim que normalitzar 
és fer normal i elecidir els municipis per propia volun
tat i convenc;:uls, els que vulguin, el canvi deIs noms. 
Aquesta Llei sembla que el que vulgui era forc;:ar, pre
cipitar, imposar aIs municipis aquests canvis. Nosal
tres opinam també que, en fi, no és una qüestió d'im
posar i que és una mica trist el fet que, pel grup d'Es
querra Nacionalista, es presentin, en fi, com a únics 
salvadors del país, com que els altres són contraris a 
tot el que ells proposen; pero és que, desgraciadament, 
el que passa és que, quan ells propasen alguna cosa, 
ha fan amb una agressivitat tal, tan mancats de tacte 
que el que passa és que la gent es posa en contra al 
mateix moment; i el catala, si hi ha enemics del cata
la estic segura que una contribució és degut a ells; els 
que imposen a la gent, radicalitzen; abans que surtin 
els grups a defensar ells ja els han estimulat a que es 
posin i predisposin en contra. Siguin vostes més pas
sius, tenguin més tacte, i no creguin que són els únics 
que estimen la nostra !lengua i les nostres coses, per
que els altres també les estimam. Creim que si vos
tes, amb aquesta Proposició ele Llei, el que volien era 
fer possible un canvi, aixo és possible ja. Si volien 
::-,;nillGl-::;;-, tcn[;';11 p03:;¡bili~ats d'amilloral'-ho, pero era 
innecessaúa una Proposició de Llei i sobretot era in
necessa.ria aquesta intel'venció tan dura que han tingut. 
Per una aItra part el fet que hi hagi una duplicitat le
gislativa creim que no és massa bo, creim que amb la 
Llei de Rcgim Local, la nostra llei del Parlament no té 
perque es ser quan tenim una solució, i es demostra 
que tenim la solució perque hi ha hagut molts de mu
nicipis que han canviat ja els seus noms. Per tant, te
nÍem uné: solució i era innecessaria una Proposició de 
Llei, i sobretot era innecessaria la manera en que aques
ta s'ha proposat perque ja die, normalment ienen 1'ha
bilitat ele predisposar a toihom en contra de tot el que 
vos tes fan. Simplement, com a fixació de postura, dir 
oue nosaltres no c10narem SU]Jort, sinó que rebutjarem 
aquesta proposta de llei. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Da. Maria Antonia Munar. Don Enrie Ri

bas. Disposa c!'un temps de deu minuts 
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ENRIC RIBAS: 
Mol tes gdlcies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

En primer lloc nosaltres voldríem deixar constancia 
que llamentam que la comunicació del Govem entoro 
a aquest tema sigui purament una comunicació que 
desqualifica la Proposició de Llei, pero que no hi hagi 
un eIement constructiu que pensam que hi podria es
ser. I per una aItra banda, I'absencia en aquesta Cam
bra del Conseller de Cultura, que creim que hauria 
d'esser un deIs primers interessats en problematiques 
d'aquesl tipus. Pero ja entrant en el tema que ens ocu
pa; al Grup Parlamentari Socialista hi ha una cosa 
que sí que ens agrada, que eris agrada molt de la Pro
posició de Llei, que és precisament el que s'ha dit de 
l'exposició de motius. L'exposició de molÍus esta im
pregnada de, com ha dit En Damia Pons, perspectiva 
historica, és a e1ir, d'un interes de recobrament cultu
ral i lingiiísLic e1els nos tres pobles insulars, i aixo és 
una cosa a la qual nosaItres pensam donar supor! amb 
tOl intereso No podria esser que el Grup Parlarnenta
ri Socialista s'oposás a una Proposició de Llei que esta, 
com dic, impregnada en la seva exposició de molius 
d'un interes per recobrar la toponímia municipal, pro
tegint les moelaliLats insulars elel catala; d'interes per 
restaurar la denominació oficial amb la llengua propia 
de les terres insulars, de consagrar la Universitat de 
Palma com a organ consulLiu, de respectar al mate ix 
temps l'autonomia municip31 i, en definitiva, de ¡-egu-' 
lar les competencies de la Comunitat Autonoma i deIs 
Consells Insulars en materia de denominació deIs mu
nicipis. Pero dit aixo, que em pareix positiu, també 
hem de elir que hi ha coses que no ens ho pareixen 
tanto I he de dir que en el tema de 1'articulat, entrant 
dins l'ar~iculat concret, ja deixant de de banda 1'expo
sició de motius que ens pareix molt bé, quan entram 
a 1'articulat concret constatam el mateix que s'ha dit 
abans; que, efectivarnent a l'articulat hi ha poques in
novacions, és a dir, realment tot el que es diu a 1'ar
ticulat o quasi tot són coses que ja estan reglamenta
des i que ja permeten actualment als municipis. si aixi 
ho volen, canviar la seva denominació oficial. Hi ha 
una innovació que és important, que és, com he dit 
abans, la de consagrar la Universitat de Palma com a 
organ consultiu, pero tampoc no queda molt ciar a 
l'articulat si la Universitat ele Palma, si els informes 
que pugui fer la Universitat de Palma. seran vinculants 
o no ho seran; és a dir, podria donar-se el cas que la 
Universitat de Palma fes un informe i que el Govern, 
per les raons que fos, no li paregués aquest informe 
digne d'esser tengut en compte; no s'ha donat el cas 
pero podria donar-se i, naturalment, les lleis estan per 
preveure qualsevol possibilitat que es pugui donar. 
Com dic, l'articulat, com s'ha dit abans també, és prac
licament repetitiu. Tampoc no hi ha, trobam que no 
esta reglamentat dins aquest articulat, de quina forma 
s'incorporaria la llengua cntalana, d'una manera nova, 
perque naturalment, actualment ja es pot fer, pero de 
quina forma es podria agilitzar la incorpora ció ele la 
lIengua catalana en aquest procés de canvi de la deno
minació deIs municipis; i pensam que hi ha una cosa 
molt important i que s'hauria d'introduir i que es po-

dria introduir, estam segurs que el Grup d'Esquerra 
Nacionalista no s'hi oposaria, dins la Comissió, si és 
que aixo arribas a passar a Comissió, que és la distin
ció conceptual entre el que suposa un canvi, un au
tentic canvi de la denominació del municipi i el que 
simplcment és una traducció de la denominació d'un 
mW1Ícipi; i vaig a posar un exemple moIt concret: a 
Eivissa tenim un exemple, el cas Sant Antoni, que el 
nom nctual, el nom oficial és San Antonio Abad; a Ca
talunya concrctament i a aItres Comunitats Autono
mes han tret 11eis que recullen aquest articulnt o pa
regul, que recull aquesta proposició de 11ei del PSM, 
pero amb aItres elisposicions addicionals i transitories 
que penneten traduir sense que es consideri la traduc
ció com un autentic canvi, que realment no ho éso Aixo 
ho trobam a faltar, en el cas concret que he posat de 
San Antonio Abad; si s'inlroduís un article el'aquest ti
pus, una disposició aeldicional o transitoria dins aques
ta Proposició ele L1ei pcrmetria que, immediatament, 
San Antonio Abad, passas a es ser Sant Anloni Abad. i 
que elcsprés, si la Corporació volia realment canviar el 
nom i que es digués d'una altra manera, com és el cas 
de Sant Antoni de Portmany, que pare ix esser que és el 
nom que rnés acleptes té elins de la gent interessada en 
materia lingüística, que després sí que se seguís aquest 
procediment que marcaria la llei. En definitiva, pen
sam que la llei s'bauria de millorar nlOlL perqut: actual
ment, tal com esta, aporta poca cosa nova; que el fet 
que hi hagi una Proposició de Llei avui aquí eas per
met agilitzar que hi hagi una llei aprovada prompte si 
és que la Cambra té interes, i per aixo, en definitiva, el 
Grup Parlamentari Socialista votara a favor de la pre
sa en consideració de la Llei, al marge, com dic, que 
l'articulat concretament no ens agradi massa. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Enrie Ribas. Don Cosme Vidal té la 

paraula, disposa d'un temps de deu minuts. 

COSME VIDAL: 
Gracies, Sr. Presielent; molt breument des d'aquí 

mateix per dues coses, en primer lloc per justificar 
el'alguna m3nera l'absencia del Conseller de Cultura, que 
crec que és molt menys greu, si se 'm permet, com que 
es coneix i aquí s'ha fet referencia a aquesta absencia, 
és a dar una conferencia precisament sobre normalit
zació lingüística. Dit aixo. fixar simplement la posició 
del nostre grup que, obviament, elonara suport a la 
postura del port~\'eu del Govem per rebutjar aquesta 
Proposició de Llei. 1 si se'm permet, no vull renunciar 
al toro d'ironies i llatinades que s'han dit aquí, perque 
crec que, a pesar que cada u baixa l'escala així com 
vol o COl11 pot, jo no vull dar lli¡;:ol1s a ningú, cada u 
té la seva tecnica, tl:l.ctica i estrategia; pero ja que el 
Sr. Damia Ferra Pon s ha posat I'exemple i s'ha con
gratulat d'haver arribat a port i ha elit en aquest port 
de refugi que és el ParIament, fent el mateix símil, si 
alguna volta va amb una barca i arriba a un port de 
refugi i li han d'amarrar e!s cap s i hi ha tres senyors 
elamunt del mo11, i a un li diu: «Agafa el cap, imbecil; 
lu, poca vergonya, agafa aixo», a la millor algú no ho 
entendra i I'agafara, pero generalment no li amarraran 
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la barca. 1 per terminar amb els llajnorums, bé, jo no 
som molt cult i només puc aportar llatí de cuina, no 
sé, no sé, si té aplicació aquí, pero m'ha vengut a la 
memoria, no sé perque, aquell que diu: «qui cum pue
ris pernoctat...». 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gdlcies, D. Cosme Vida!. Concloses aquestes inter

vencions passarem a la votació. Els Srs. Diputats, pas
sam a la votac ió. Pren aquesta Cambra en consideració 
la Proposició de Llei que s'acaba de debatre? Els Srs. 
Dipu~ats que considerin que s'ha de prendre en consi
deració, que s'aixequin. Poden seure, per favor. Els 
Srs. Diputats que cOl1siderin que no s'ha de prendre 
en consideració aquesta Proposició de Llei, que s'aixe
quin, per favor. Poden seure. Com a conseqücncia de 
la votació efectuada el resultat ha es tat 28 \'ots en COI1-
tra, i 25 a favor; queda rebutja<la la Proposició de Llei 
elebatuela. Dada l'hora que és consideram que hem ele 
sus pendre aquest PIe el qual recomenc;aril dema matí 
a les deu del dematí. Moltes gracies i fins dema de
matÍ. 

6.- 1). 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Atenció, Srs. Diputats, anam a comenc;ar la Sessió. 

Recomenr;:a la Sessió per tractar el punt 6, examinar, 
debatre i votar les Proposicions No de Llei incloses a 
I'Ordre del Dia i que tenien el número de Registre 
General el'Entrada 550, 587, 617, 621, 666 de l'any 83, i 
la 93 de l'any 84. Primera Proposició No de Llei subs
crita pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta-PSM, i no s'ha presentat cap esmena sis hores abans 
de comenc;ar la Sessió. Té la paraula, en nom del Grup 
proposant de la Proposició No de LIei, el Diputat Joan 
López Casasnovas. Disposa d'un temps de deu minuts. 

JOAN LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, Sres. ¡Srs. Diputats. Si haguéssim 

de reprendre el fil de la Sessió el'ahir vespre, sense 
cap dubte seria obligat en tractar aquesta Proposta No 
de Llei comenc;ar amb uns versos de Virgili «Ti tire tupa 
tu lae recubam sub termine fagi silvestres tenui musa 
meditaris avueml». Pero no continuarem malemprant 
el llatí perque ens sembla, en definitiva, que mereix 
un respecte més gran, les cites ele la llengua de Virgi
lí. Pero sí tenim ben clar que la música no és només 
aquella producció bucOlica sota les ombres deIs fajos 
amples on títere manipulava la seva flauta. Srs. Dipu
tats, Sres. Diputats per promocionar la música, que és 
una cosa importantíssima, cal posar els mitjans necessa
ris, cal tenir les coses ben aclarides perque la demanda 
musical que hi ha dins les Illes Balears, i ens hem de 
donar per satisfets que hi sigui, trobi l' eco, trobi la res
posta deguda per part de les Institucions, del Govern 
Autonom en aquest cas, perque les generacions joves , 
superant tot allo que es diu sobre que la joventut no viu 
més que en present, que no té projectes de futur, su
perant, dic, aquesta opinió, certament bastant falsa, han 
de trobar resposta adequada. Va dir un alcalde del 
meu poble, fa uns anys, que si hi hagués més músics 
segurament hi hauria manco soldats, i pot es ser tenia 

malta raó, sense que a<;.o vulgui dir que entre els sol
dats no hi pugui haver bons músics. Pero és clar que 
un deIs principals objectius d'una polí~ica autonomica 
hauria d'esser aconseguir una política cultural amb uns 
proj ec tes de futur; i els projectes de futur, en temes 
de política cultural, passen necessariament per la crea-
ció d'infraestructura; passen per donar res posta a les 
necessitats deIs ciutadans, do:ar la nostra societat eI'es
tructures solides que encarin el futur. Si el Govern no 
és capae; de fer a<;:o esta fracassant en tata la línia; 
sí és capac;: de fer ac;:o ens felicitarem tots dins aques:a 
Cambra. Sigui dit tot ae;o sense la més mínima agres
s ivitat, sigui dit tol ac;:o sense cap tipus <le passívitat, 
sinó amb la intenció de posar el dit damunt la nafra 
per in:entar manifes tar cIs problemes i trobar-ne solu
cions. L'octubre de l'any 1983 ele 1'any passat, presen
tava el Grup Esquerra Nacionalista en aquesta Cambra 
una interpeHació a la qual, entre allres coses, passü"cm 
repas a la política cultural i educativa , i detect~l\em 
uns greus dcfici ts a l'actuació del Conservatori de Mú
sica, i SObl-etO: a ks IlIes Mcnors, on aguest Conser
vatori, eles de I'any 1980, hi té ckkgacions. Día 1 ele 
nü\'embre de l'any 1983 tenia entrada en aquesta Cam
bra aquesta Propos ta No de Llei que avui, avui eluim 
a debato Han passat mesos, ban passat moltes setma
nes i el Govern ha tingut ocasió de demostrar com 
podia ja comenc;ar a enfocar correc~ament el problema. 
Per allo que atany l'Illa de Menorca, és evident que la 
nostra intenció no era ni és, com s'ha fet córrer per 
alguns indrets de Mallorca, arribar a fer un Conserva
tori a cada illa; som conscients que aquesta necessitat 
es pot solucionar des d'un conservatori balear, pero 
que aquest conservatori ha de funcionar correctament, 
ha de funcionar eleguclament. A Menorca tenim un 
nombre d'alumnes que gira entorn als 445; per a aquests 
445 alumnes tenim en aquests moments tres professors 
auxiliars, tres professors titulars; sis professors que, 
si els comptes no em fallen, han d'atendre entom als 
62, 63 alumnes; és una situació que pedagogicament diu 
molt poc cap a un ensenyament qualitatiu de la música. 
Endemés, la situació de la Delegació del Conservatori 
de forma particular es troba que han hagut enguany 
de suprimir el preliminar de solfeig posat que el nom
bre d'alurnnes era tan alt que no tenien professorat 
suficient per donar aquestes classes. Segons un informe 
que, segurament, la Conselleria de Cultura del Govern 
Autonom també deu tenir, caldrien un mínim de dotze 
professors titulars per poder satisfer en aquests mo- ". 
m en ts la demanda educativa en materia musical a que 
el Conservatori, a la Delegació de Menorca, podría do
nar resposta. Pero cal també suprimir categories absur
des; hi ha una di ta popular, i és que músic pagat fa 
bon so, i els músics a les delegacions del Conservatori 
es veuen injustament discriminats en dues categories 
que, tot i fent la mateixa feina, tot i tenint la mateixa 
titulació, es troben amb sous diferents; és una situació 
absurda que ha de trobar una eorrecció immediata. En 
preveure una ampliació d'ambit, d'ensenyan¡;a i alum
nat tan notables com els que es detecten, no només a 
Menorca, sinó també a Mallorca i també a Eivissa, la 
Dclegac ió menorquina considera que es fa precisa una 
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participació més activa a la gestió organitzadora del 
Centre, i demana esser escoltada a l'hora de confeccio
nar programes, decidir normes de matricules, taxes, 
examens, poder es ser cridat a assitir als claustres com 
a ensenyants amb iguaItat de condicions, de drets i de 
deures que tenen els ensenyants del Conservatori a l'illa 
de Mallorca. Simplificació de tramits entre les dues 
illes, perque és fonamental que la burocracia no es 
mengi la capacitat de gestió deIs centres, de manera 
que es poguessin complir uns mateixos terminis de 
matrícula i altres qüestions legals; disposar d'impresos 
i documentacions oficials pertinents, cedules d'examen 
i aItres coses que, en definitiva, farien que la presencia 
del Conservatori de Música a les Illes Menors fos una 
presencia més satisfactoria. Vull dir que si l'any passat, 
l'any 1982 millor dit, per manca d'informació i no per 
aItra cosa, es var perch-e unes beques que estaven ini· 
cialment previstes pels alumnes menorquins, desconec 
en aquests momenls que va succeir a Eivissa en aques
ta materia, cree que aquesta es una situació que amb 
un Govern Autonom no s'ha de repetir mai més, no 
ha de tornar succeir. Seria falsejar la realitat dir que 
el Govern Autonom no ha fer res en aquestes qües
tions; ha fet, ha conmen<;at a fer alguna cosa. En 
aquests momenlS podem dir que 80 cadil'es 1 dues tau· 
les, un tocadiscs i una coHecció de discs pel' valor de 
33.000 Ptes. han estat depositats al Conscrvatori de 
Menorca; és una passa necessaria, sense cap dubte, si 
feien falta cadires, si e1s alumnes no tenien ni on seure, 
és imprescindible que el Govel'n Autonom hagi actuat 
en aquesta qüestió; pero a<;o, Srs. del Govern, encara 
no basta. Encara no basta, i la prova esta en el fet 
de provisionalitat absoluta en que es troben els locals 
de l'il1a d'Eivissa i l'illa de Menorca. Podriem dir que 
encara funciona una delegació a Menorca gairebé pelO 
caritat diocesana, gairebé perque el Bisbat accede;x a 
que es perllongui durant un any o un poc més la 
ubicació a un local de l'Església, a<;o no és una situació 
satisfactoria ni desitjable. En definitiva, Srs. Diputats, 
no em vuIl estendre més en una qüestió que em sembla 
que esta en l'anim de tots que ha de trabar resposta; 
cm sembla' que no hem de tenil' cap empatx, no hem 
de tenir cap problema per aprovar una Proposta No 
de Llei que simplement, senzilIament, demana que el 
Govern de les Illes proceclesqui a democratitzar els 
Estatuts elel Conservatori de Música, Dansa i Art Dra
matic; democratitzal' en el sentit d'integrar els prafes
sors menorquins i eivissencs al cIaustre de pl'ofessors, 
contemplar una representació directa al patronat rector 
del Conserva tori per part del professora t de Menorca 
i d'Eivissa, que no hi són en aquests moments, que pot 
esser el Govern tengui la intenció de procedir a la refor
ma de reglament, tal com va es dir ja en aquest edifici 
quan discutíem les Comissions Mixtes; esta molt bé que 
hi hagi aquesta voluntat i per tant si hi és no ten
dran cap inconvenient de reconeixer-ho explicitament 
i aprovar aquest punt d'aquesta Proposta No de Llei. 
Que el Govern de les Illes Balears, en definitiva, com
plesqui la seva comes a i doti de locals dignes i sufi
cients, que oferesquin l'estabilitat necessaria perque 
s'ubiquin els centres docents o delegacions del Con-

servatori de Música, Dansa i Art Dramatic de les Illes 
Balears a les de Menorca i a Eivissa, per tal que el 
curs que ve, el curs que ha de comem;ar l'octubre 
del 84, comenci a funcionar amb molt millor qualitat 
i amb molt millors serveis. Jo voldria acabar aquesta 
intervenció referint-me per exemple al tema que la 
juventut que s'atraca a I'ensenyament de la música 
és una gran esperan~a pel futur, és una esperan~a que 
ha de trobar respostes immediates i efectives per part 
d'un Govem Autonom, i no parlem de seguretat ciuta
dana o d'inseguretat ciutadana si el Govern no pot 
posar els camins necessaris, els soles suficients per
que no hi hagi una juventut que es revolti contra una 
societat perque aquesta societat no l'admet, no l'accep
tao Que menys es pot esperar d'un Govern conser
vador, i el que tenim realment ho és, sinó que almanco 
posi els [onamens necessaris per conservar un con
servatori? Pero nosaltres, el Grup el'Esquerra Nacio
nalista, des de perspectives de progrés, volem que el 
Conserva tori conservi no només els valors musicals, 
sinó que es renovi, que canvil, que es elemocratitzi, 
que canvú qualitativament l'ensenyament musical; no 
només I'ensenyamen t musical, vull assenyalar que ni 
la Dansa ni l'Art Dramatic no tenen presencia dins 
les rIles Menors, i el Conservatori no és només de 
música. 1 que milIori també qualitativament, que per
meti l'admissió de més alumnes, que administrin aquí, 
Srs. Diputats, aquest Govern, un raig de milions de 
pessetes amb el Conservatori de Música és un repte 
que l'obliga a actuar millor, més correctament. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Joan López. Volen intervenir els altres 

grups? Grup RegionaJist~. D. TOfol Triay, té voste deu 
minuts. 

CRrSTOFOL TRIAY: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, molt 

breument el Grup Regionalista voldria fixar les seves 
postures en relació a aquesta Proposta No de Llei. En 
primer !loc dir que, basicament, estam d'acord amb el 
contingut, amb I'exposició de motius el'aquesta Pro
posta i també, perquc no dir-ho, amb els punts que 
en ella s'incIouen. Nosaltres creim que, evidentment, 
el Conservatori de Música, Dansa i Art Dramatic neces
sita el'una renovació, reestructuració deIs seus Esta
tuts i d'una integració millor i directa del professorat 
de cadascuna de les Illes Petites i que, per tant, es 
fa necessari, més o menys, el que en aquesta Proposta 
No de Llei es presenta. En canvi, sí que voIdriem dir 
i denunciar aquí, com altres vegades hem fet al Consell 
Insular de Menorca, que aixo és una prova evident més 
d'una falta de coorelinació que esta existint en tre, i 
raH de Menorca, entre el Consell Insular de Menorca 
i el Govern d'aquesta Comunitat. Jo cree, i em cenyiré 
en aquests moments a la tematica de cultura perque 
ve al cas, pero que, evidentment, es dóna també en 
altres arees, que, desgraciadament, i el poble ele Me
norca de cada vegada ho veu més i no ha entén, 
s'estan veient coses, jo diria que geJosies entre mem
bres de la Comunitat i el Consell Insular de Menorca, 
deIs dos Govems integrants d'aqucst dos coHectius. 
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Per tant, i cenyint-me a aquesta Proposta No de Llei 
diré que sí, totalment d'acord vist des de la nostra 
perspectiva el que aquí es demana, pero que creim que 
són temes i coses no necessaries perque siguin presen
tades com un projecte no de llei, sinó que són tema
tiques que, en prova de bona voluntat per part de les 
dues parts, són tema tiques que es poden aclarir sense 
necessitat de tenir una aprovació en aquesta Cambra. 
Nosaltres, per tant, la postura de vot del nostre grup 
sera, sempre i quan se'ns presenti des del Grup Popular 
o del membre de Govern que ho presenti, la de no apro
vació d'aquesta Proposta No de Llei perque en base, i 
tenint en compte que sí que estam d'acord amb tot el 
que aquí es presenta, creim que hi ha una altra via més 
directa i concreta per aconseguir-ho que és la de l'ente
niment clar i directe entre el Consell Insular de Menor
ca i d'Eivissa i el Govern. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Triay. Don J oan N a dal, per part del 

Gmp Socialista. Disposa de deu minuls . 

JOAN NADAL: 
Sr. Pres ident , Sres. i Srs. Diputats. El Grup Socia

lista vol clonar suport a la Proposició No de Llei pre
sentada pel Grup d'Esquerra Nacionalis ta. I li vol 
donar supon LOlalmlOnl, no nUll1¿s amb l'cxpo sició de 
mo:Aus, sinó en tots -els apartats, amb l'articulat de 
la Proposició No de Llei. 1 li vol donar suport per 
motius molt diversos . En primer !loc perque, s i bé no
saltres reconeixcm que, avui dia, la confecció deIs 
Pressuposl s ele! Conservatori de Música, Dansa i Art 
Dramatic no correspon al Govern de la Comunitat, 
sinó correspon als Consells Insulars, l'adminis tració i 
direcció d'aquest Conservatori correspon únicament i 
exclusivament al Govern de la Comunitat. 1 és el Go
vem de la Comunitat el qui ha de decidir com es 
manegen aquests pressuposts. És el Govern de la Co
munita t el qui ha de distribuir aquests diners i és el 
Govern de la Comunitat el qui ha d'organitzar i diri
gir el Conservatorio 1 és el Govern de la Comunitat 
el qui d'aquí quatre a nys, cl'acord amb el conveni de 
la comissió Mixta, es [arü carrec únicament i exc1u
sivament del COl1servntori; o sigui, el Conservatori esta 
en mans únicament i exclusivament del Govern de la 
Comunitat. 1 aixo cns du a la sorpresa de les paraules 
del Grup Regionalista, que aquí hi ha una descoordi
nació amb el Consell Insular de Menorca i el Govem 
de b Comunitat , que hi ha unes gelosies; són coses 
que no entenem, el Conse11 Insular de Menorca l'únic 
que fa és pagar el deu i mig per cent que li correspon 
del pressuposl del Conservatori, com supos que fa 
també el Consell Insular d'Eivissa i supos que també 
11i deu haver aquesta descoordinació amb el Conse11 
Insular d'Eivissa perque els locals del Conservatori 
d'Eivissa estan en igual condicions o pitjors que el 
local del Conservatori de /\1enorca. 1 bé si els Con se-
11ers d'Eivissa, el Consell Insular d'Eiviss a no di\! res, 
aixó no és signe de descoordinació i ens sorpren molt 
que el Grup Regionalista digui que votara en contra 
d'aquesta Proposició No de LIei, segons el que digui 
el Grup al poder; bé, Srs., d'acord, ja sabem quina 

és la se va postura, ja sabem, ja ha dit moltes vegades 
el representant del seu grup que no volen dur el Go
vem contra les cordes; aprovar aquesta Proposició No 
de Llei jo estic conven~ut que el Govem no ho quali
ficaria com a dur-Io contra les cordes. Aquesta Propo
sició No de Llei és una proposició raonable, és una 
Proposició No de Llei logica, és una Proposició No de 
Llei que va dins els acords de la Comissió Mixta; a la 
Comissió Mixta, el Govem, dins la Comissió Mixta, es 
va comprometre afer uns nous Estatuts, a integrar el 
professorat d'Eivissa i Menorca a aquests nous esta
tuts . Bé, nosaltres només demanam aixo, el Grup d'Es
querra Nacionalista que ha presentat aquesta Propo
sició No de Llei només demana aixo, demana que es 
complesquin els pactes de la Comissió Mixta; i bé per 
que ha de tenir el Govem tanta por a acceptar una 
Proposició No ele Llei, tanta por a accep tar una cosa 
qu e no véngui del seu propi grup? Senyors del Govem, 
aquest no és el camí; no presentam, no elonam supod 
a cap Proposició No de Llei que sigui una Proposició 
No de LIei pal-tidista; és una Proposició No de Llei 
que va en bencfici de les tres illes, que va en benefici 
elel Conservatori, que va en benefici que es racionalitzi, 
que es dUbrui una bona administració i una bona gestió 
d'aquesls conservatoris . Per tant nosaltrcs donarem 
suport totalmcnt a aquest:l Proposició No de Llei i 
esperam que el Grup Regionalista tengui un poquet 
més de criteri amb els seus temes i no estigui només 
al que digui el Govem. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Nadal. Don Enric Fajarnés pel Grup 

Popular, intervé voste com a Diputat. 

ENRIC FAJARNÉS: 
Sres . i Srs. Diputats. Al Grup Popular li consta 

que totes les mesures que demana en aquesta Propo
sició No de Llei el Grup Esquerra Nacionalista, ja s'ha 
pres o s 'estan prenent les mesures adequades. Anem 
a veure, ielo, quines són aquestes mesures i repassem 
punt pe r punt, i valgui la redundancia, els punts de 
la Proposta No de Llei. Al primer punt el Grup Es
querra Nacionalista ens diu, clcmar¡a a l CC'v'ern de lu. 
Comunitat Autónoma que faci una reforma deIs Es
tatuts elel Conservatorio Bé, la Conselleria d'Educació 
i Cultura ha elaborat un esborrany de nou reglament 
ele regim interior e1el Conservatori que, en aquests 
moments, es troba en fase d'estudi i informació pel 
claustre de professors del Centre. Esta clar que , una 
vegad2 complert 2qU~~t 1 ramit, l'esborrany del regla
ment passara pel Consell Rector del Conservatori, el 
qual formulara les observacions que siguin pcrtinents 
i les remetra a la Conselletia, i aquesta, una vegada 
estudial s, les elevara al Govern perquc les aprovi. Pero 
és que a més en aquest primer punt de la Proposta 
No ele Llei del Grup Esquerra Nacionalista, el1S diu a 
l'arartat a) que s'integrin els professors m enorquins 
i eivissencs al claustre de professors del Conservatorio 
Bé, li he de dir al representant del Grup d'Esquerra 
Nacionalista que el nou projecte, al nou projecte de 
reglament es preveu l'existencia, ja, d'un cJaustre ge
neral de professors en el quals estaran incJosos tots, 
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tots els professors en el claustre. Per altra banda li 
be de dir que també en aquest nou reglament es pre
veu l'existencia de juntes de professors constitllides 
pel professorat de cada delegació, Mallorca, Menorca i 
Eivissa, de forma que es faciliti la participació del pro
fessorat a les decisions del Conservatorio Veim també 
en aquesta Proposició No de L1ei que a l'aparlat b) 
del punt primer ens diu que es contempli una repre
sentació del professorat de Menorca i una d'Eivissa 
en el patronat rector del Conservatorio També li he de 
dir que en el nou reglament la presencia, baura una 
presencia de dos professors de Mallorca, un de Me
norca i un d'Eivissa al Consell rector. Si passam ja al 
segon punt, on Esquerra Nacionalista demana al Go
vern de la Comunitat Autol1oma que doti de locals 
dignes i suficients, el Diputat López sap perfectamcnt 
que, en el que respecta al local del Conservatori de 
Menorca, les dificultats en un principi no són tals, 
pareix csscr que el problema del local a curt termini 
esta per an, resolt. 1 pd que respecta a Eivissa s'esta 
pendent que el Consell Insular d'Eivissa construes qui 
una Casa de Cultura, la qual sera la seu definitiva del 
Consel-vatori d'Ei\'issa i Forl11t.'nlera. En qualse\'ol cas 
estam segurs que la Conselleria d'Eclucació i Cultura 
segueix amb molt cl'interes el tema per tal de garan
tir que no es produesquin clificultats de cara al 
proper curso 1 per acabar i acabanl talllbé amb el ter
cer punt de la Proposició No de Llei que presenta Es-
querra Nacionalista, pel que fa a l'agilitat deIs tramits 
administratius s'han at-bitrat els camins necessaris per 
tal d'assegurar-Ia, i puc citar, com a exemple, reunions 
de directors, reestructuracie! de l'administració, etc. 
Senyor López, pol estar ben segur que el Govern con
servador conservara el Conservatori de Mallorca, Me
norca ( Eivissa. Per tot el que acab de dir, i com es 
veu amb tata claredat que les mesures que demana 
aquesta Proposició No de Llei s'han pres ja, el Grup 
Popular votara en contra d'aquesta Proposició No de 
LIei. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sí, pot intervenir per con tradiccions, cinc minuts. 

LOPEZ CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. Per contradiccions evident

ment intervendré perque em semblen greus contra
diccions a¡;o que acabam ele sentir aquí elins. Es diu 
que tot5 i cada un deIs apartats que té la. Proposta No 
de LIei estan assumides pel Govern; en conseqüE!l1cía, 
noentenc com és que, si est,m assumicles pel Govern, 
el Govem votara en contra d'aquesta Proposta No de 
Llei; be de pensar que només és aiXÍ perque la pre
senta Esquerra Nacionalista. Pero ens donam per sa
tisfets si realment l'assumpció de la Proposta No de 
Llei du a solucions efcctives reals a la problematica 
del Conservatori i concretament de les delegacions ín
sulars. Dic a<;:o, perquc crec que se'ns aprova implí
citament la proposta No de LIei, alla 00 vull incidir 
fonamentalment és en la posició que estam observant 
que aelopta el Grup Regionalista, quan es tracta cJ'en
focal' propostes que vénen eles de punts de vista, des 
de perspectives diferents a les elel Govem o de la ma-

joria d'aquesta Cambra. Em sembla realment una 
contradicció que es digui que es fa necessari adoptrtr 
mesures per solucionar aquesta problematíca i que a 
continuació es digui que no s'aprovaran. Em sembla 
g1'eu que es digui dins aquesta Cambra que falta coo1'
dínació entre el Consel! de Menorca i el Govern de la 
Comuoitat Autonoma, em sembla greu perque la p,'o
posta de solució d'aquesta manca de coordinació, si 
és que o'hi ha, és una proposta que sobrepassa l'ambit 
de sobirania maxima de la Comunitat Autonoma que 
és aquesta Cambra parlamentaria. Srs. Diputats, que és 
el Parlamcnt llavors? Que és el Parlament si la po
lítica s'ha de fer pels passadissos del Parlament o tele
[onan t només i posant-nos d'acord en determinades 
bares ele dinar, per solucionar els problemes, que 
també hi han el'esser? Pero no hi ha gelosies. Senyor 
Triay, quilles gelosies? Aquí hi ha senyors del Govem 
que ban estat a Menorca, que han parlat dircctament 
amb el Conse)l Insular ele Menorca i gracies a aques
tes converses hem comen¡;at a posar remei a eletermi
nats problcmes; no entenc perque han de votar en 
contra, no entenc per que. Demanam coses justes, de
mal1<1m que es complesqui els pactes que han tingut 
1I0c dins la Comissió Mixta, no entenem -quina con
tradicció més gran- el fet que no vulguin assumir 
clavant aquesta Cambra allo que s'ha aprovat dins una 
cé.lll1bl'l.<a m¿s petita. En definitiva, Srs. Diputats, jo 
valdria que el títol de I'obra de n'Alexandre Ballester 
no fas, elesgraciadament, vigent encara; voldría que 
Jins les nos tres íIles encara no fas possible que fa 
massa temps que estam sense piano. 

2.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies, D. Joan López. Passam seguidament a la 
votació d'aquesta Proposició No de LIei; per tant, els 
Srs. Diputats que votin a favor que es posin drets, per 
favor. Els Srs. Diputats que vorin en contra que es 
posin drets, per favor. Els Srs. Díputats que s'abste
nen. Per tant queela rebutjada aquesta Proposicíó No 
de Llei per 28 vots en contra i 25 vots a favor. Passam 
al punt següent, que és la Proposició No de LIei 
núm. 587 presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
relativa al ButIletí d'Infarmació Sanitaria. Per dcfen
sar aquesta Proposició No de LIei té la parauIa el 
Diputat D. Joan March Noguera, del Grup Socialista. 
Disposa de deu minuts. 

JOAN MARCH:, 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Proposició 

No ele LIei que feim avui respecte del Butlletí d'Infor
mació Sanitaria no és una Proposició massa ambiciosa 
sinó és de dotar simplement e!s professionals sanitaris 
de les illes d'un iostrument el qual és molt útil per a les 
sevcs activitats professionals. La Conselleria del Con
sell General Interinsular, de 1982, va iniciar una publi
cació el'aquest, que si de qualque forma tenia una serie 
de defectes, que nosaltres creim que els pocs nÚ!IlC1'OS 
que hi va haver bo haguessin pogut unir a un con ten
gut molt millor del que varen esser. Pero que de qual
que forma era una iniciativa que nosaltres consideram 
valida. Per diferents raons aquesta iniciativa es va atu-
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rar, no tan soIs és així, sinó que des que la Comunitat 
Autonoma va assumir les competencies en materia de 
Sanitat tota W1a serie d'estadís~iques que anualment 
es venien publicant per part del Ministeri de Sanitat 
s'han deixat de publicar; supos que aquestes estadísti
ques es continuen duent a la Conselleria, pero la ve
ritat és que des de 1980 no s'han fet públiques; i con
sideram que apart que es publicassin en una publica
ció concreta anualment, aquest tipus de butlletí seria 
una forma de donar-les a coneixer perque els investi
gadors sanitaris poguessin emprar-les. Per una altra 
banda aquest tipus de butlletí, el qual no seria molt 
costós, suposam que podria tenir una tirada cl'uns 4.000 
exemplars per arribar a totes les institucions sanita
ries i als professionals sanitaris, i que podria tenir una 
periodicitat o quinzenal o mensual, segons la Conse
lleria estimas més oportú; no seria molt costós entre 
altres coses perquc molles el'aquestes labors ele coor
dinació i d'informació deIs professionals sanitaris, la 
Conselleria I'ha ele ter, sigui via circulars, sigui per 
qualscnll altrc tipus ele \'ia; [Jer tant no seria una 
cosa que [os molt costosa. Al mateix temps si aquest 
buó!letí es publicava, com nosaltres ho deim a la Pro
püsició No ele Llei, en !lengua catalana, estaríem a 
tmvés el'aquest butlletí contribuint a la normalització 
lingüística que se suposa que el Govern Autonom esta 
cl':lcorel que s'ha dur a terme. 1 aqucst prucés ele nor
malització lingüística no ha d'esser tan soIs a nivells 
el'institucions o a través el'actuacions a les escoles, 
sinó que s'ha de dur per les vies més normals possi
ble; i una ele les coses de normalització és que elins 
el llenguatge tecnic, dins la tecnica, com és el llen
guatge sanitari, també es vagi [ent aquesta normalit
zació lingüística. Creim que per aquest tipus ele raons, 
en benefici dcls professionals i per contribuir a la 
normalització lingüística de les nostres illes, creim que 
hauria d'esser, aquesta Proposició No de Llei, aprova
da per unanimitat. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. loan March. Intervenció dels aItres 

grups. Pel Grup Esquerra Nacionalista - PSM, D. Se
bastia Sena. Disposa de deu minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
El nostre Grup en tot i per tot dóna suport a cada 

un deIs apartats d'aquesta Proposició No de Llei del 
Grup Socialista i vol especificar només que hi lmuria 
d'haver una coorclinació real i efectiva amb els Con
seUs Insulars i els Ajuntaments. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies de la seva intervenció. Grup Popular, D. An

clreu Mesquida. Disposa de eleu minuts. 

ANDREU MESQUIDA: 
Gracies, Sr. Presielent, Srs. i Sres. Diputats. En re

lació a la Proposició No de Llei relativa a la publicació 
del Butlletí d'Informació Sanitaria, presentada pel 
Grup Socialista, el Grup Popular d'aquesta Cambra vol 
exposar el següent: Efectivament, es publicava, existía 
un ButIletí d'Informació Sanitaria durant l'any 1982 
que es publicava amb una periodicitat bimensual; es 

va deixar de publicar aquest Butlletí al mare; de l'any 
1982, essent el número 6 d'ordre el elarrer Bu>lletí que 
es va publicar. Aquesta publicació, aquest Butlletí d'In
[ormació Sanitaria, patia d'una serie de defectes que 
són els que precisament la Conselleria ele Sanitat i 
Seguretat Social vol corregir, abans de poder procedir 
a una nova edició d'aquest Butlletí d'Informació Sani
taria. Aquests defectes, per una part, eren el seu cost 
elevat, sobretot, i sobretot que no existia una fiabilitat 
ele les xifres que s'aportaven com a dades epiclemiolo
giques i fin s faltava una relació el'enfermetats que la 
Conselleria de Sanitat considera que és necessari inte
grar clins lél informació epielemiologica correcta el'aquest 
ButIletí d'Informació Sanitaria que s'hagi de publicar. 
Per tan t, abans ele lxocedir a una nova publicació 
el'aquest Butlletí d'Infonnació Sanitaria és precís adop
tar una serie ele mesures normatives necessaries, així 
C0111 acunseguir ele les instilucions i dels pro[essionals 
sanitaris afcctats b nccesszlria conscienciació per a 
<,quesLt pr()blelll~lljC:l, ja que la sc\'a coHaburació és to
talment imprescindible perque la inform3c'ió epidemio-
16giCél sigui realment efica¡;. Aquesta és una tasca que 
ha pres la Conselleria ele Sanitat i Seguretat Social 
c1'aconseguir aquests nombrosos objectius que s'ha 
propasa t a fi de fer-los reflexar dins el nou butlletí 
d'informaci~ sanitaria qua n aquest es publiqui amb 
unes dad,,;:; [iables .. i que s'hagin subsanat tu~s els error::; 
que tenia el que es venia publicant. Referent al qu.e 
ha dit el Sr. March, a una estadística d'enfermetats 
que es publicaven cada any, la Conselleria ele Sanitat 
actualment esta fent, esta duent una serie de precisions 
sobre una serie d'enfermetats que considera que són fo
namentals dur un control, malgrat que no és publiqui 
actualment el Butlletí, pero que aquestes dades epide
miologiques d'aquestes enfermetats que considera la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social es reflexaran 
al seu elia al nou Butlletí el'Informació Sanitaria que 
es pugui publicar. Per a una major informació el'v.ques>'<1 
Cambra donaré lectura a una serie d'enfermetats que 
tal vega da algunes sí i les altres no, no figuraven al 
Butlletí d'Informació Sanitaria que es publicava a l'any 
1982, pero que en iniciar-se la nova publica ció hi figu
rara, aquestes enfermetats són una serie d'enfermetats 
intestinals. Hi ha les febres tifoidees, i paratifoidees, 
la disenteria, la toxi-infecció alimentaria i aItres pro
cessos diarreics. Enfermetats respiratories: grip, pneu
monia i tuberculosi respiratoria. Enfermetats exante
matiques: xarampió, rubeola, variceHa i escarlatina, 
zoonosi, carboncIe, 'brucelosis', 'idatiosis' i 'fiebré 
exantematica mediterránea'. Enfermetats de transmis
sió sexual que són sífilis, infecció econocI6ssica. Unes 
::11 tres enfcrmetats que són infecció meningocOssica, 
febre reumatica i 'tosferina'. I !lavors hi ha una serie 
el'enfermetats de manco incidencia que són la difteria, 
'fiebre recurrente por garrapatas', 'fiebre recurrente 
por piojos', lepra, 'lemaniosis', 'leptospirosis', oftalmia, 
paluelisme, poliomielitis, 'sexispuerperal', 'tétanos', 'ta
coma', 'triquinosis' i 'tifus exantemático'. I aItres en
fermetats 'cuarentenales' de decIaració internacional, 
el colera i la fiebre 'amarilla'. Aquestes enfermetats, 
com he dit, n'hi havia algunes que sí figuraven al But-
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lletí Informatiu Sanitari que es publicava, pero d'altres 
no. La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social va re
collint unes dades epidemiologiques damunt totes 
aquestes enfermetats, que al seu dia seran publicades 
en el butlJetí; i pel que ha dit el Diputat del Grup 
Socialista Sr. March, es publicara en catala. Per tant 
nosaltres creim que mentrestant no s'hagin subsanat 
els defectes que tenia aquest butlletí i no s'hagin, no 
es prenguin les mesures necessaries, no es faci la cons
cienciació necessaria als professionals perque les dades 
siguin fiables, és millor no publicar el Butlletí si les 
dades que figuren en eH no són totalment fiables. És 
aHo que, ja que hem comenc;:at aquesta sessió d'aquesta 
Cambra amb una frase en lIatí, és a1l6 que «quod escri
ci escricit», (,lo que está escrito escrito está». Per tant 
si les dades que figuren en el Butlletí no són exactes és 
millor no publicar-les. Nosaltres creim que és millor 
publicar-lo amb dacles fiables i autentiques que no, 
que no, millor no publicar-lo abans que les dades no 
siguin fiables. Per tant el Grup Popular rebutjara 
aquesta Proposició No de LIei . Moltes gracíes, Sr. Pre
sident. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gl-acies, D. Andreu Mesquida. Per contradiccions 

D. Joan March, cinc minuts. 

JOAN MARCH: 
Bé, si la intervenció del Grup Popular I'hagués feta 

un portaveu que no té res que veure amb la Conse
lleria de Sanitat, hagués pogut admetre els errors que 
ha fet el Portaveu del Grup Popular, pero sent que la 
se va persona reuneix també la condició de Director 
General de Consum, m'estranya moltíssim els errors 
que ha fet. Primera, la publica ció que feia la Conse
Heria de Sanitat l'any 1982, era quinzenal, perque tan 
soIs deu tenir, supos, dins el seu arxiu, els sis núme
ros que varen sortir; bé, hagués vist que el mes de ge
ner varen sortir el número 1, número 2; el mes de fe
brer el número 3 i número 4 i el mes de mar<; el nú
mero 5 i número 6; si no els té, li puc donar la meva 
coHecció perque els guardi. Aixo com a primera. Se
gona també ha confós el que són la publicació de les 
estadístiques anuals, que cm pa reix molt bé que esti
guin fent, podem dir, un repas de veure si les dades 
que es tenien eren adequades o no, que s'estiguin mi-
1I0rant; em pareix molt important que aixo sigui així; 
ara bé, el que no pot fer la Conselleria és produir un 

" buit estadístic; com sap, quan es canvia la forma d'ela
borar les estaclístiques hi l{a uns certs anys de transi
ció, fins i tot, a la millor és un problema d'anys, pero 
cada any es van publicant les estadístiques, normal
ment, i es van indicant que als pl'oxims anys introdui
ran uns tipus ele canvis o un altre. Pero una cosa és 
la publicació anual d'aquestes estadístiques i una altra 
cosa és la publicació d'aquest butlletí; en aquest but
lIetí, a part de dur estadístiques, per cxemple, i no dir 
que hagin d'esser els temes que normalment hagin de 
venir en aquest butllctí, perque hi ha molts d'altres te
mes; sinó, per exemple, sí es ver que es feien una re
ferencia a una serie de dades d'estadístiques, per exem
pIe sobre les enfermetats de declaració obligatoria, 

pero per exemple, una dada estadística que no neces
sita revisió, eren les vacunacions realitzades, per exem
pie, la nova reglamentació sobre I'aigua de «bebidas 
envasadas»; per exemple, es feia referencia al pla na
cional de prevenció de subnormalitat a Balears, es feia 
referencia, va al número 4, per exemple venia el que 
va apareixer en el Butlletí Oficial de l'Estat de 20 de 
fcbrer del 81 sobre el mapa sanitari de la província de 
Balears, venien centres de vacunació permanents esta
blerts a les comarques, subcomarques sanitaries a les 
IHes Balears, etc, Aixo, aquestes i moltes altres coses 
són temes que poden venir en aquest Butlletí. Per tant, 
no veig cap tipus de problema que perque s'estig1.lÍn 
revisant les dad es estadístiques no es pugui publi
car aquest butlletí. Per totes aquestes raons, el que 
creim és que com passa amb aItres proposicions no 
de llei que el Govcrn podria si volgués acceptar clara
ment que es publicas ja aquest butlletí; i el que nosal
tres no demanam és que sigui un butllcti perfccte ni 
que sigui un butlletí que no es pugui millorar amb el 
temps. Jo crec que aquest butlletí, a mesura que ten
gui un servci més organitzat i més preparat la Conse
llcria, es podra anal' millorant, i que per una altra 
banda aquest butlletí pot servir per anal' iniciant que 
els professionals sanitaris coHaborin millor amb la 
Consclleria, perque el problema és ver que molts de 
professionals sanitaris en aquest moment no estan co
Haborant amb la Conselleria, pero si van rebent aquest 
butlletí, li van donant una serie d'indicacions, en temps 
més o menys curt poclran fer, podríem dir, aquesta 
coHaboració podra augmentar. El que passa que jo cree 
que el principal problema és aquest, que hem fet una 
proposició no de llei que jo crec encertada, com re
coneix el mateix Portaveu del Grup Popular p e¡'o, i per 
aixo, i acab la meva intervenció, ja que estam tothom 
acabant amb un refrany, si s'ha de pernoctar amb qual
cú, pero no en llatí, perque jo cree que és més impor
tant que anem a un procés de normalitzacio lingiiística 
en catala, sinó fer un refrany nostrc, que és alla on n'hi 
ha que no en cerquin, 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gl'acies, D. Joan March. Don Andreu Mesquida 

Galmés. 

ANDREU MESQUIDA: 
Perdoni, Sr. March, pero em pareix que he dit que 

el Butlletí d'Informació Sanitaria es publicava amb 
una periodicitat bimensual. Jo em pareix que bimen
sual vol dir cada quinze dies, dues vegades en el mes, 
dues vcgades en el mes, "dos veces al mes», bimensual, 
la meitat d'un mes són quinze dies; bimensual, «dos 
veces al mes», Bé, si m'he equivocat, el que he volgut 
dir era dues vegades al mes; per tant aixo era el que 
jo volía dir en aquest moment. El segon que jo aquí 
no he actuat com a Director General de Consum, sinó 
com a Diputat del Gr:lp Pupular. 1 2; terc~l-, que jo com 
a professional sani tari guard tots el;; Butlletins que sor
tiren fins el man; de l'any 82, els be repassat tots, els 
he llegits i realment trob que adolien de molts de de
fectes i la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Au
tónoma considera que s'han de subsanar aquests de-
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fectes i que és milIor no publicar el butlletí mentre 
no es puguin subsanar els defectes, és millor no publi
car-ho que fer-ho malfet. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Srs., consideram el tema suficientrnent. Per fixar 

posicions. 

JOSÉ M.a LAFUENTE: 
Per fixar posicions, Sr. President. El Grup Regio

nalista, a la vista que hi ha un grup o dos grups que, 
en definitiva, vol aquest butlletí, un butlletí que no
saltres estam completament d'acord que s'ha de fer i 
que hi ha l'altre grup que diu que ja es fa o que es 
fara amb la major rapidesa possible, ens hem d'abs' 
tenir perque en definitiva, el que volern és que es faci 
el butlletí, que es faci el més aviat possible cl'acord 
amb les circumstimcies. Si falten condicions tecniques 
perque aquest butlletí es pugui fer, que es faci tot 
d'una perque en definitiva el que volem és que es facl 
el butlletí. El grup nostre s'abstendra precisament per 
aquestes circumstancies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Molt bé. Senyors Diputats, passarem, ido a la vo

tació. Em diuen els membres de la Mesa que recordi 
a aquesta Cambra el contcngut de l'article 80 que, crec 
que diu, parl de memoria, que durant el temps de les 
votacions no podran vos tes ni aband6nar ni entrar dins 
la Sala. Per favor quedin en els seus escons en aquest 
moment que es vagi a votar. Procedim a la votació. 
Els Srs. Diputats que votin a favor de la Proposició No 
de Llei que s'aixequin. Poden seure, per favor. EIs Srs. 
Diputats que votin en contra, per favor, que s'aixe
quin. Poden seure. Els Srs. Diputats que s'abstenen 
que s'aixequin, per favor. El resultat de la votació és 
el següent, a favor de l'acceptació de la Proposició No 
de Llei 25 vots, i en contra 21, abstencions 8, per tant 
queda acceptada la Proposició No de LIei. Sí, per una 
qüestió d'ordre. 

FELIX PONS: 
Sí, Sr. President, tOs molt possible que en aquesl 

moment aquest assumpte no sigui resolt pero cree que 
és pertinent que sigui plantejat. Hem assistit succes
sivament a dues intervencions, una d'un membre del 
Govern que ha dit que parlava en nom del Govern, que 
ha dit que IKtr!ava en nom del Grup Popular, pero 
que ha expressat conceptes i informacions únicament 
procedenls de fons govemamentals. 1 a continuació un 
membre del Grup Popular que ha utilitzat un tom de 
grup i que, en realitat, ha tornat utilitzar exclusiva
ment informació i afirmacions que comprometen el Go
yerno La funció de control que hem de fer en aquesta 
Cambra es dificulta notoriament si no es destria clara
ment eIs conceptes amb els quals intervenen perque no 
sabem mai qui es responsabili!za del que es diu aquí. 
Voldríem que en endavant les intervencions fossin cla
rament destriades i sobretot s'eliminas el costum que 
els membres del Govern intervenguin en nom del Grup 
Parlamentari i els membres del Grup Parlamentari in
tervenguin en nom del Govern. Moltes gracies. 

COSME VIDAL: 
Una qüestió d'ordre, Sr. President, una qüestió 

d'ordre. Senzillament, aquest des triar que demana el 
Sr. Felix Pons s'ha fet previament i aquí hi ha la Mesa, 
aiXÍ és que no té ningun sentit el que acaba de dir. Se
gon, els rnernbres del Govern que són també parla
mentaris, fent abans aquesta advertencia que actue? 
com a parIarnentaris, hi poden actuar. En dret adml
nistratiu pot dar les lli<;ons que sigui, pero amb una 
cosa tan senzilla com aquesta l'evidencia és el que val. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies de les seves intervencions. Per qüestió d'or

dre, con tes ti. 

FELIX PONS: 
Sr. President, no he pretes donar lli<;ons a ningú 

ni ara ni mai. El concepte de les intervencions no és 
formal, sinó material. A nosaltres no ens defineix que 
es cligui que es parla en nom del Grup Parlamentari 
si el que es diu, en definitiva, són conceples que es 
veu clarament, i a més es diu així, que proceclcixen de 
la Consclleria conesponent. Qui es compromet, aquí, 
el Grup Padamentari o la Conselleria? Aixo és el que 
creim que ha de quedar perfectament definit, no que 
es digui que es parla en nom de; aixo ja s'ha dit da
r8ment i d'8ixo ens hem queixat. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
D. Félix, aquesta Presidencia li contestara a voste 

el següent. Nosaltres ens hem de regir per uns signes 
sensibles; per tant, demanam al Diputat si quan va a 
actuar ho fa en nom del Govern o com a Diputat. In
discutiblement el que voste ens demana és extraordina
riament dificil, perque jo record la meva epoca d'opo
sicions que quan parlavem del sistema de l'autoco11-
tractació deia que ningú no podia dividir la seva ani
ma en dues parts. De tal manera que quan un senyor 
actua c1esenvolupa una doble personalitat perque l'os
tenta de Diputat i de membre del Govern; és molt di
fícil que no pugui aportar a cada una de les expres
sions que diu conceptes de les dues parts; no obstant, 
cree qUE' aquesta Cambr8, o perdoni, aquesta Presiden
cia procurara seguir amb tot deteniment el debat i si 
hagués alguna desviació cridara a la qüestió. I gracies 
de les seves intervencions i cree que després d'aquest 
moment podríem decretar un recés de quinze minuts i 
continuarem a continuació. 

3).-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Recomene;a la Sessió. Per tractar el punt relatiu 
a la Proposició No de Llei número 617/83 presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista relativa a la inclusió 
deis espais naturals d'Eivissa al cataleg d'espais natu
rals a protegir. Aquesta Proposició No de LIei té una 
esmena presentada pel Grup Popular en temps i for
ma. Per defensar aquesta Proposició No de LIei té la 
paraula D. Enric Ribas Marí. Disposa d'un temps de 
deu minuts. 

ENRIC RIBAS MAR!: 
Moltes gracies, Sr. President, Sres. Srs. Diputats. 
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L'espai natural que avui ens ocupa és un espai que no 
figura ni tan sois en el cataleg d'I.C.O.NA., pero aixo 
és un fet ben explicable, perque si aquest espai no fi
gura en aquest caUdeg, com dic, no és perque no ten
gui merits suficients per figurar-hi, sinó per qüestions 
de ti pus tecnic, de tipus economic, material, que han 
impedit que es duguessin a terme els eS1udis necessa
ris per incloure aquest espai dins el seu cataleg. De ta
tes formes, el cataleg dTC.O.N.A. ja sabem que no és 
una norma d'obligat compliment, per tan1 no vincula 
i que quan nosaltrcs parlam ele caülleg, parlam preci
sament lambé de cataleg, COl11 va dir molt bé el Sr. 
Conseller d'Ordcnació del Tcrritori a l'acte ele compa
reixen~a de la Comissió, amb el mateix sentit també, 
com a figura jurídica legal, i per tant com a cataJeg 
ha d'esser aprovat pels organs urbaníslics. Fent una 
descripció a «grosso modo» de la zona perque toLs cls 
Diputats tenguin una idea del que es pretén, podríem 
dir que la zona que ens ocupa és una zona que ucupa 
la part NE de l'IlIa d'Eivissa que té espais dins dos 
municipis, dins el de Sant Antoni i dins el de Sanl 
.loan, si bé la major part d'Z\qucsta zona entra dins el 
l11unicipi de Sanl Antoni, molt poca part cOlTespon al 
ele Sant .loan. Que esta formada principalmcn' per 
unes parets, per uns taUs serrats, com dei m a Eivissa, 
tallats tZ\lment dalt la mar, i que esta constituida per 
la zona més muntanyosa, més alta de l'illa. Aquepta -
zona rep el nom deIs Amunls, esta intcgrada per les 
muntanyes més altes, practicament I'altura de les mun
tanyes entl'e els 200 i els 375 metres; a Eivissa l'altu
ra més grossa no arriba a1s 500 metres. I els puigs més 
alts de la zona, com Es Camp Vell, Puig d'en Cova, 
Puig des Port Nou, Puig Guillem, Puig d'En .loan An
dreu, , estan precisament en aquesta zona deIs Amunts. 
A part d'aixo, dins aquesta zona hi ha unes covetes 
que, tradicionalment, s'ha dit que són dues, encara 
que en reali tat són tres, que són els Plans de Sant Ma
teu, o d'Aubarca, Es Pla de Corona i Es Pla de Son 
Gelabert; que són autentics "Polders», utilitzant la pa
raula serbo-croada, formats per dissolució i corrosió 
de les calisses circumclants. Aquestes covetes tenen na
turalment no el mateix valor que les muntanyes, com 
veurem clesprés, pero sí que tenen un valor agrícola 
que és interessant de mantenir. Si pas al tema faunís
tic, i per centrar-me una mica parlaré només ele l'avi
fauna que dep(~n deIs talls-~errats, deIs eco-sistemes 
que estan en els talls-senats, perque podriem parlar 
també d'altres animal s que no viuen dependent només 
deIs talls-serrats, sinó deIs mateixos ecosistemes de les 
muntanyes, com el mateix rat grill, que constitueix una 
subespecie dins l'Illa d'Eivissa. Pero centrant-me en el 
tema de l'avifauna i només en quatre animals concrets 
que poden esser molt indicatius; tenim el falcó torter, 
el falcó d'elionor, del qual s'han comptabilitzat última
ment en aquella zona més de 70 parelles d'un total de 
130 que correspon a totes les riles d'Eivissa i Formen
tera, més de la meitat. L'aguila peixetera, que actual
ment esta extingida de la zona, esta extingida per 1'ac
ció humana, pero últimament ha tornat esser vista en 
aquella zona i és molt facil que, ja que abans hi havia 
nidificat, si es clonen les condicions adequades torni a 

nidificar. La gavina corsa o gavina d'Adouin no hi ni
difica, perú depen precisament deIs ecosistemes d'aques
ta zona; i el corb marí també, també resulta que més 
de 1", meitat deIs nius del total de les Illes d'Eivissa i 
Formentera es troba en aquesta zona de la costa NE. 
Ja he dit, són quatre animal s que únicament he citat 
com a cosa indicativa, podríem fer la cosa molt més 
extensa, pero que ens donen una idea de com són de 
delicats els ecosistemes, en aquesta zona de l'illa i que, 
encara relativament, es traben en bon es, at en compa
ració a aItres zones d'Eivissa i Formen tera. Pero si 
amb el tema de la [auna ja té importancia, a pesar 
que des d'un punt de vistZ\ [aunístic I'espai més im
portant d'Eivissa i Formentera són Ses Salines, alla 
on té més importancia I'espai natural de la costa NE 
ele l'Illa d'Eivissa és en l'aspecte botanic. A part de 
les masses forcstals que ocupen bona parl el'aquesta 
ZOlla la vegctaciú propia d'aquest espai és la de maquia, 
de gztrl iga i marga!ló, per tant csta integrada per una 
SlTie de plan les que són també abundanls a tota I'illa 
com l'ullastre, el palmer, l'espinalera, raspall, llenlis
ele, poclríem [er la !lista molt Ilarga; i a part el'aques
tes plantes amb característiques de maquia, garriga i 
marga lIó, existei.'\cn endemismes, i els cnd'cmismes 
més estranys de l'illa, precisament, es troben en aques
ta zona. I cm disculpareu que us eloni e1s noms en ei
vissenc, perque ja s'ha parlat molt en llatí úllimament, 
i si donas els noms en lIatí possiblement més d'un no 
s'aelariria, no perque no sapiguem una mica de !latí, 
sinó perque els noms científics són bastant complicats. 
Entre els endemismes propis de la zona comptam, per 
exemple, la silena difac, l'herba de les llunetes, la gi
nesta d'Eivissa, la lleterassa, l'esperola d'En Pau, el 
card de penya, la frigola de penya, la col ele penya o 
herba penyalera. Les poblacions més importants 
d'aquests endemismes es traben molt loealitzats prin
cipalment a lIoes com Es Puig Joanot, com a la Serra 
del Port Nou, com al Camp Vell o com al Puig el'En 
.loan Andreu. Parlant del paisatge, que crec que també 
és un tema que també se n'ha de parlar, no cal dir 
que el paisatge d'aquesta zona encara és de singular 
bellesa, és un paisatge que no esta gaire deteriorat, a 
pesar d'alguns intents en la major part frustrats. I 
cree que és important també que es parli que la be
Ilesa, la bellesa del paisatge, és un deIs capitals més 
importants amb que compten les nostres illes, i amb 
que compta I'illa d'Eivissa en concreto Aixo natural
ment ve afa'vorit, el manteniment d'aquesta bellesa 
paisatgística, per una infraestructura viaria que és cIa
rament insuficient en aquella zona per les dificuItats 
que té el [et de fer-1a viable, valga la redundancia, ja 
que s'exigeixen unes obres tolalment desmesurades a 
uns 1I0cs hostils topográficament, per dir-ho d'alguna 
forma. El desenvolupament residencial, del turisme re
sidencial en aquella zona, podria tenir, i de [et segur 
que els tendria, efectes negatius sobre els ecosistcmes 
i sobre el paisatge. r per una altra banda s'ha ele re
calcar l'harmonia encara existent avui entre l'ús, I'har
monia amb j'ús tradicional que ha vengu1 [ent l'home 
en aquella zona i que encara es manté i que seria im
portant que es manlengués, si bé aixo no implica que 
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el Grup Socialista mantengui que només hagi de viure 
d'aqueIla manera; naturalment estam a favor del pro
grés, pero també pensam que és important mantenir 
una serie de valors tradicionals. Val a dir que en 
aqueIls !loes, encara avui en dia, els forns de cal¡;:, els 
forns de pega, les sitges de carbó, són coses totalment 
corrents que encara es fan cada any, i cree que és una 
de les poques zones de l'illa on encara es manté viu. 
La conveniencia de mantenir aquesta zona salvaguar
dada queda palesa també en publicacions que han fet 
diferents organismes, com per exemple, la guia de l'In
cafo, on una de les zones d'Eivissa i Formentera que 
se cita com a zona salvaguardar és, juntament amb la 
de Ses Salines, precisamcnt, la costa NE. En el !libre 
de «Natura, Ús o Abús)) , llibre blanc de la ges tió de la 
natura als Pa'isos Catalans, publicat ja fa uns anys, 
també es fa menció d'aquesta zona; i p¡-ecis ament, 
s'asseLlyala 1« conveniencia per una banda eI'evitar as
senlaments lurístics i per Ulla alU-a banda de dolar 
aquella zona el'un nivell ele prutecció scmblant al que 
es pugui donar ]Jer la SelTa J~' Tr3munlana de Ma
llorca . El document per la salyaguarela eh; les darreres 
cos~es nalurZlls d'Europa, p:nl a també ue la gravetat 
ele les eleslru cciollS en curs o ja realilzades en el con
junt de les cos tes europees, i sobrclot. entre al tres 
pa'isos europeus, cita tal11bé les costes espanyoles; i 
reco rda la gnm fragilitat deIs :.lmbients deIs peny3se
gats marítim s i la gran importáncia per la vida i les 
emigracions deIs ocells . Remarca que "la elcstrucció o 
l'alteraeió el'aquests ambients poden causar un perju
dici irreparable eles d'un punt de vista científic i pe
dagógic, i també la perelua eI'un capital estetic, cultu
ral, huma i psíquic, sovint únic», llegesc literalment. 
Fins i tot dernZlna que sigui prohibida qualsevol nova 
insta Uació turística o industrial elirectamenL arran de 
mar, i assenyala que aquestes instaHacions s'haurien 
de situar elarrera les dunes, al costat interior d'estua
ris i les llacunes i apartades deIs penya-segats. Final
ment fa una crida a les autoritals per tenir en compte 
aquests punts. I amb el document per l'estrategia mun
dial per la Conservació de la Natura també, assurnit, 
almenys s'ha dit que s'assumia, per parl del Govern, 
bé, aquest document té un triple objectiu que no hem 
d'oblielar, i un deIs punts d'aquest triple objectiu, evi
dentment, és de conse rvar la diversitat genetica. Crec 
que és important, per tant, deixar ben ciar que s'hau
rien d'arbitrar les mesures necessaries perque tots 
aquests endemismes propis de la zona siguin salvats; 
també per conser'var processos ecologics que es donen. 
En definitiva, també per mantenir aquest equilibri que 
s'ha vengut donant, és a dir, que encara no s'ha per
dut en aquella zona, entre l'hol11e i el seu medi. I 
creim que és important tal11bé a una Comunitat AutO
noma com la nostra, que viu del tW'isme, parlar de la 
importancia que poelria tenir salvaguardar, no només 
aquesta zona, sinó també mol tes altres, com a mesura 
de contra pes a la balearització; de fet, tots sabem que 
pot tenir repercussion s positives a l'estranger, qualse
vol mesura de tipus proteccionista que es prengui a 
les Illes Balears, i que aixo tendra una in[luencia o 
tendria una influencia directa en el producte que 

oferiríem, que seria evidentment de millor qualitat. 
Sr. President, tot d'una acabaré. En definitiva, el 
Govern, a través del seu Conseller d'Ordenació del 
Territüri el dia que va compareixer clavant de la 
Comiss ió d'Orelenació Territorial va dir que assumia 
el caUdeg d'r.C.O.N.A., que elaboraria un nou cata
leg, durant el primer trimestre d'enguany; i nosaltres 
pensam que dins üquest c3tillcg i ha de tenir cabu
da una zona, una ele les poques zones que tenim a 
Eivissa elignes ele salvaguardar i encara hi som a 
temps ele salvaguardar; com he Git, a part de Ses 
Salines, la costa NE de l'i1la és practicament ¡'única 
zona c!'interes, el'interes realment important com per 
fer la zona digna d'esser inclosa dins el cataleg d'es
pais naturals él protegir. És per aixo que vull acabar 
c\emanant a la Cambra que s'aprovi aquesta Proposi
ció No elc Lle i amb el tcxt qu e proposam, que el Go
\"crn adop ti les mes ures precises perquc ~:q uesta zona 
quecli illclosa dins el cataleg d'espais naturals a pro
tegiL 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Aquesta Proposició No de Llei té presentada una 

esmena per part del Grup Popular. Per clefensar l'es
mena té la paraula. en nom c1'aquest grup, Sr. Ribas 
Costa. Disposa c!'un temps de deu minu ts . 

RIDAS COSTA: 
Srs. Diputats. Nosaltres no' ens' oposam que, Zlquest 

cspai ele la costa NE de l'Illa cl'Eivissa, se'l doti el'una 
pl'Otecció que es mereix, pero ho volem fer amb ¡'aval 
eI'un esludi previ, on es contcmpli la partieipZlció de 
pmfessionals en gcslió ele la natura. El passat mes de 
febrer el Consell de Govern d'aquesta Comunitat acor
da l'adjudicació d'un estudi sobre arees a protegir a 
les Balears, on sí es recull participació el'aqueixos 
especialistes. Estudi que, a la vegada, podria anal' en 
benefici d'altres espais importants i no, de fet, pun
tuals com eslam plantejant, un dia Ses Salines, l'Zlltrc 
la costa NE d'Eivissa, per exemple. Per lant, amb les 
condicions presentaeles no ens pareix oportú la inclu
sió directa en aquest cataleg, donant-Ii ja una forma 
de protecció definida i sense contemplar aquesta par
tic¡pació csmentada, sense comtemplar quines activi
tats són f<1Clibles i quin ús en podem seguir fent 
el'aquesta zona. Així és que presentavem la següent es
!llena ele prüposta alternativa, ho llegiré: «Que en l'es
lueli el'arees a prolegir en les Balears, la qual realit
zació fou acordada pel Consell de Govern del pass.at 
23 ele fehrer, es con s ideri la zona costera del NE de 
l'illa d'Eivissa, estudiant i proposant el grau ele pro
tecció adequada i així com els límits de la zona a pre
servar». Alternativa a la qual demanam el suport 
d'aqueixa Cambra. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Ribas Costa. Vol intervenir ara, ho 

pot fer. Per acceptar o rebutjar I'esmena disposa vos
te de deu minuls. 

ENRIC RIBAS MAR1: 
Moltes gracies Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Jo vull manifestar en nom del Grup Parlamentari 80-
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cialista, en primer lloc, que efectivament nosaltres 
hem presentat, amb aixo, una Proposició No de Llei 
que afecta un cas puntual, pero que si presentam una 
Proposició No de Llei que afecta un cas puntual no 
és pel nostre gust, sinó perque fins ara encara no 
existeix una planificació on hi estiguin incloses totes 
les arees que s'haurien de protegir. 1 passant a la pro
posta alten1ativa o esmena que presenta el Grup Po
pular. En primer !loc, tornam estar en el mate ix cas 
d'abans, aquí no es tracta practicament d'una propos
ta alternativa o d'una esmena del Grup Popular, sinó 
del Govern. Jo he de dir que nosaltres fins fa poc no 
coneixíem l'esmena, no coneixíem el text de l'esmena, 
¡que, naturalment, el text d'aquesta esmena s'hauria 
d'haver presentat al grup proponent. Pero és que més 
difícilment, difícilment podem acceptar aquesta esme
na o proposicíó de redacció alternaLiva, on se'ns parla 
d'un estucli d'arees a protegir a Balears que va esser 
acordada la se va realització pel Consell de Govern del 
passat cija 23 de febrer, entre altn::~; coses, perque nos
aItres no tenim notícia que el Govern el passat dia 
23 de febrer hagi acordal ai:\o, perquc no s'ha publi
cat enlloc i difícilment ho podia saber el Grup Popu
lar si no fos perquc inlervé quasi en represcntació del 
Govern, sense el quasi. De tal forma que difícilment 
nosaltres podríem acceptar una proposta on se'ns par
la d'un estudi que ha encomanat el Govern o que ha 
acordat encomanar el Govern, pero que nosaltres des
coneixem. En primer lloc, on s'ha publicat, en quins 
termes s'ha contractat o s'ha de contractar, per quin 
preu? La nostra proposta, precisament, pensam que 
inc!ou aixo, és a dir, la Proposició No de Llei que pre
sentam el Grup Parlamentari Socialista diu que s'adop
tin les mesures precises . Si el Govern considera que 
aquestes són les mesures precises, que ks adopti, no 
ens hi oposam; pero intentar comprometre el Grup 
Parlamen tari Socialista en aquesta realització el'un es
tudi amb un equip que no sabem ni quí és, em pareü 
que és c1ifícilment acceptable en aquesta Cambra per 
part del nostre Grup. Per una altra banda, implícita
ment, és a dir, no aporta, no aporta pl'ac:ticament res 
;:¡questa proposició del Gl'up Parlameniari Popular, 
perque implícitament, efectivament, s'ha de fer un es
tudi amb un equip que no sabem ni qui és, em pareix 
Proposició No de LIei queda entes; és a dil', nosaltres 
no hem delimitat la zona, obviament, la delimitació 
haura de córrer acarree d'un equip c1'especialistcs, 

'. igualment el grau cle protecció que s'haura de donar 
en aquella zona o unes zones determinades, perque a 
la millor hi haura diferents graus de protecció segons 
les zones d'aquesta arca a protegir. En definitiva, pen
sam que la Proposíeió, la proposta alternativa que ens 
fa el Grup Popular no la poclem acccptar i mantcnim 
la nostra Proposició No ele Llei en els tennes en que 
esta publicada. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Enrie Ribas. Primer han d'intervenir 

eIs grups que no han, -pel PSM, pel Grup Regiona
lista, pel Grup Esquerra Nacionalista, D. Ramon Or
fila- deis grups que no han presentat esmenes. 

RAMO N ORFILA: 
Sres. i Srs. Diputats. Molt breument per dir que 

el Grup d'Esquerra Nacionalista votara favorablement 
aquesta Proposició No de Llei que presenta el Grup 
ParIamentari Socialista. Les mesures ele protecció pun
tuals, tot i que es fan enfora el'esser remei efica<;: per 
a la consevació i recuperació del medí ambient, es fan 
avui necessaries per assegurar una protecció d'allo que 
en resta encara verge entre tanta destrossa que ens 
rodeja. Val a dir que encara que aquesta zona estigui 
inclosa com a element paisatgístic simple al pla d'or
denació vigent, la inclusió de la mateixa al cataleg 
d'espais natural s a protegir representa una mesura 
cautelar que augmenta la protecció d'aquesta, una de 
les zones més riques quant a flora, fauna i paisat
gísticament de l'illa d'Eivissa. L'ordenació de les arees 
naturals, la protecció de l'espai no és, pero, un proble
ma anlat la utilització i organització de I'espai és l'ex
pressió d'uns interessos economics concrets que inei
deixen en el medi físico És reflex, per tant, de l'orde
nació i planificació economica. No basten ido solucions 
alllades com aquesta que avui discutim per molt que 
hi estem d'acord i l'estalonem amb el nostre voto És 
necessari que el Govern i les institucions de la Comu
nitat Autonoma es mm-quin I'objectiu d'assegurar la 
defensa deIs interessos coHectius mitjan<;ant una polí
tica economica clara i una planificació i organització 
de I'espai d'acord amb la utilització racional deis re
cursos naturals i la salvaguarda del patrimoni cultural 
i natural del nostre poble; evitant l'especulació que 
condiciona avui bona part de la nostra economia; pero 
a<;o són, Srs. Diputats, figues d'un altre paner, i molt 
ens temem que el paner d'aquest Govern estigui buit 
de proposits que eluguin a aquesta salvaguarda que de
manam. Quant a l'esmena del Grup Popular tindra el 
nostre vot en contra. Per a nosaltres esta ciar que la 
protecció d'aquesta zona és una necessitat clara i per 
a<;o votarem en favor de la proposta del Grup Socia
lista. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Ramon Orfila. Té la paraula D. Alonso 

Marí Calbet. Disposa d'un temps de deu minuts. 

ALONSO MAR1: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, des

prés d'escoltar les intervencions deIs dos grups, millor 
dit, deis tres gmps que han intervengut aquí, jo he de 
dir al Gmp Socialista, particularment al Sr. Ribas, 
com a portaveu en aquest tema, que el Grup Popular 
esta absolutament d'acord amb la proposta, amb el 
fons de la proposta i amb els arguments que aquí s'han 
esgrimit. Pero tal vegada ciada la mecanica d'aquesta 
Cambra, i cle per supost totes les Cambres del món, 
aquesta Proposició No de Uei va ~ntrar en aqueixa 
Cambra el dia 23 de novembre, des de llavors s'han 
succelt esdevenirncn t5 tals, corn quc ahir ma teix es va 
aprovar en aqueixa mateixa Cambra una llei que pretén 
regular aqueixos supostos. Dic que el nostre grup esta 
d'acord amb el fons, pero la forma o la fórmula pre
sentada ha quedat desfasada i no per voluntat del 
Grup Socialista, sinó, com he dit abans pel mecanisme 



346 DIARI DE SESSIONS / Núm. 11 / 14 de mal'<; del 1984 

d'aqueixa Cambra. Hem sentit per part del Grup Po
pular el compromís, compromís que sens dubte aquei
xa Cambra és notoria que existeix, que aquesta zona 
es protegesqui. El nostre grup, atenent les considera
cions d'aquesta costa de m estral d'Eivissa, dic i repe
teix que estam absolutament d'acord amb la proposta 
socialista, pero per motius de forma creim que no de
vem acceptar-la avui i confiam plenament en el com
promís que ha fet el Govern a través d'una proposta 
alternativa, que aqueixos espais o que aquest espai 
quedara protegit; sabem que el mes passat, el mes de 
febrer, s'han encarregat un estudi, per part, com ha 
dit molt bé el Sr. Ribas, pel Grup Popular, d'espais 
naturals en aqueixes iIles . Jo crec, Srs. i Sres., que 
hauríem d'evitar aqueixa diversificació quant a zo
nes concretes perque aixo és un espai que ocupa 20 
kms. més o manco de costa a Elvissa, que haurÍem 
r ealment de prendre el tema ecologista d'una forma 
seriosa i responsable i que , per tant, per tant, mentre 
no es demos tri e l contrari, el nostre grup creu amb la 
bona fe del Govern quant <1 la presentació d'aquest 
cataleg d'una manera molt breu. Jo he de dir en nom 
del nostre grup que, així com per qüestions de forma 
avui no podem acceptar aques ta Proposició No de LIei 
socialista, sí que compromet, compromet en nom del 
meu grup que aqueixa zona será protegida, qu e espe
ram que el G.overn presenti molt prompte aquest pla 
de protecció de zones, que tenim un instrument que 
s'ha aprovat en aqueixa Cambra que és la Ilei d'espais 
naturals i que, en conseqüencia, i resumint, nosaltres 
donarem suport a la proposta alternativa presentada 
pel Grup Popular; Ilamentablement avui, i dic avui, i 
no dic potser dema, no podem acceptar, i ho repetesc, 
per qüestions de forma, la Proposta No de LIei que 
aquí es presenta, i també repetesc que potser és per 
inoportunitat del moment en que es presenta. Ara, sí 
vull fer una declaració molt seriosa en nom del meu 
grup parlamentari, que si dins aquest any el Govern 
no ha presentat una propos ta concreta per protegir 
aquest espai natural, nosaltres, el 110stre grup, agafara 
les mesures parlamentaries oportunes i precises per
que aixo es clugui a terme. Moltes g¡"acies. 

PRESIDENT PARLAMENT; 
Gracies, Sr. Alonso Marí. Sr. Ribas Costa, per con

tradiccions té cinc minuts. 

RIBAS COSTA: 
Gracies, Sr. President. Srs . Diputats, li voldria dir 

al Sr. Ribas Enrie que aqueixa esmena no la presen
ta el Govern, sinó que tengui en compte l'escrít que ha 
dirigit a la Mesa del Parlament R.E. N.O 338, queda 
clar. Aqueixa planificació que eIl nota a faltar, jo crec 
que ha de venir de l'estudi que s'ha encarregat. Diu 
que no coneix les condicions d'aquest estudi; jo el 
remet a que el Govern els hi donara a coneixer. Quant 
a que no existeix la necessitat d'un estudi, bé, se!Il:-Jre 
és millor fer un estudi que no presentar-ne cap. Quan 
el Sr. Orfila diu que no esta d'acord amb la política 
de planejament puntual, bé, sí, pero no, diu al final li 
dóna aquest suport, nosaltres creim que és un estudi 
en tots els espais a protegír de les Balears és molt ím-

portant i no sortiran més aqueixos casos puntuals si 
el duim a terme com més prest millor, per aixo li hem 
de dar aquest suporto Agrair també al Sr. Marí Calbet 
la confiam;a que reafirmi o que es faci aquest estudio 
Dins aquest any? Bé, les condicions d'aquest estudi 
pot esser dins aquest any o principis d'aquest any que 
ve, és a dir, el termini no pot venir d'un mes ni de 
qüestió de dies. Gracies, Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Toni Ribas . Don Enrie Ribas. 

ENRIC RIBAS: 
Molt breument només per aclarir que, efectiva

ment, I'esmena l'ha presentat el Grup Popular, pero 
que difícilment podria haver presentat aquesta esme
na si no hagués comptat amb una informacíó que lí 
ha donat directarn ent el Govern, ja que no s'ha publi
cat enlloco I ja per acabar, voldria prendre la parau
la al Sr. Marí Calbet, que ha parlat en nom del Grup 
Parlamentari Regionalista, perque dins el termini d'en
guany no es prenen les mesures oportunes per prote
gír la cos ta NE de I'ma d'Eivissa, que hi hagi un al
tre tipus d'iniciatives. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies per les seves intervencions. Del tracta! 

aquí apareix que esta rebutjada íntegrament l'esmena 
presentada, per tant el que es posa a votació és la Pro
posició No de LIei, tal com estava presentada. Per 
tant, que es llegesqui la Proposició No de Llei tal com 
esta. 

CATALINA ENSEÑAT: 
El Grup Parlamentari Socialista, a l'empara deIs 

articles 154 i següents del Reglament Provisional del 
Parlament de les Illes Balears, presenta per a la seva 
tramitació davant el Pie la següent Proposició No de 
LIei sobre protecció de l'espai natural de la costa NE 
de l'Illa Eivissa. EIs taIls-serrats del NE d'Eivissa i 
la zona més proxima constitueixen un deIs pocs es
pais naturals de ¡'lIla encara verge i mereixedors d'una 
protecció que salvaguardi la seva riquesa faunística, 
f1orística, paisa tgística i fins i tot etnologica. Aquesta 
zona és inclosa en part com a element paisatgístic sin
gular al Pla Provincia l d'Orclenació, encara vigent. La 
protecció que suposa aquesta figura, pero, és clara
ment insuficient per preservar els valors d'aquesta 
zona. A la vis ta d'aixo proposam la següent Proposició 
No de L1ei: Que el Govcrn adopti les r esolucions pre
cises per tal d'incloure al cataleg d'espais naturals a 
protegir la zona costera del NE de l'Illa d'Eivissa en 
el tram compres entre el Camp d'Honor, el municipi 
de Sant Antoni i la Punta de la Creu, el municipi de 
Sant Joan així com la zona proxima a la costa. 

4) .-

PP.!:SIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Pcr tant, els Srs. Diputats que votin a fa

vor d'aquesta Proposició No de L1ei, que s'aixequin, 
per favor. Poden seure, per favor. Els Srs. Diputats 
que votin en contra d'aquesta Proposició No de LIei, 
que s'aixequin, per favor. Poden seure, vint-i-nou. Els 
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Srs. Diputats que s'abstenguin. Per tant, queda rebut
jada aquesta Proposició No de Llei per 25 vots a fa
vor i 29 en contra. 1 passam al punt següent, _q:t¿e és 
el relatiu a la Proposició No de Llei N.o ~21/83 pre
sentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta-PSM, relativa als tractats internacionals amb l'Estat 
Frances, l'Estat Italia i el Principat d'Andorra, per a 
la normalització cultural. Té una esmena presentada 
pel Grup Socialista. Per defensar la Proposició No de 
Llei té la paraula el Diputat D. Damia Pons i Pons. Sr. 
Pons, disposa de deu minuts. 

DAMIA PONS: 
Se President, Sres. i Srs. Diputats. Com tcnc per 

eostUl11 i per major claredat de tots cJs mel11brcs d{: 
la Cambra, que per bé que se suposa que tothom ha 
Ilegit el qUe es va a debatre, quan la brevctat elel text 
ho pennet és eonvenienl, abans d'entrar en debat, en
tene, tenir un eoncixemenl precís ele que és el que 
anam a disculÍl- en COllcret. La proposició No de LIei 
diu: «El Parlal11ent de les Illes Bakars, ates que con
sidera la llengua catalalw, propia de les llles BaJcars, 
com un deis més alts \ 310rs del palt-imoni culLural au
tócton i símbol de la identitat histórica deIs pobles de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formcntera; que aspira a 
la plena normalització del catala i desenvolupar en ple
nitud la cultura autóctona, llegat historie deis pobles 
de les Illes Balea¡-s; que reconeix els espeeials vinc'les 
histories, culturals i lingüíslics que uneixen els pobles 
de llengua catalana, al marge de pertill1yer a diferents 
Estats i que desitja afermar aquests vindes mitjan<;ant 
la institucionalització d'una intensa i fecunda comuni
eació cultural, a) SoHicila del Govern ele l'Estat Espa
n)'ol la celebració deis pertinents traetats internacio
nals amb l'Estat Frances, ['Estat llalia i el Principat 
d'Andorra per tal d'establir relacions culturals entre 
els pobles de !lengua catalana. b) Interessa del Govern 
de l'Estat Espanyol que en els esmentats tractats inter
nacionals sigui acordada la representació adient del 
Principat d'Andorra i de les tenes ele !lengua catalana 
de l'Estat Francés i de l'Estat Italia a la institució que, 
adre<;ada a salvaguardar la unitat lingüística del ca
tala, podra esser creada d'acord amb una llei de l'Estat 
Espanyol segons determina la Disposició Addicional 
Segona de I'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 
c) Igualment interessa que a la Comissió que dugui 
endavant les negociacions per tal de celebrar els trac
tals internacionals mencionats estiguin representades 
les Comunilats Autonomes que, a tol el seu territori o 
en part, tenguin com a !lengua propia el catala». Fins 
aquí allo que es proposara que sigui aprovat per aques
ta Cambra. S'ha dit de vegades que el Grup Esquerra 
Nacionalista ha pres per costum presentar en aquest~ 
Cambra un grapat de Proposicions No de L1ei i de 
Llei que no tenen cap ni peus ni fonament de cap 
casta. Cree que, com una legítima autoclefensa davant 
Unes informacions que crec francament poc cncerta
des, hem de dir que aquesta Proposició que pot sor
prende a algú que no conegui en profunditat l'Esta
lut, esta perfectament d'acord amb el nostre Estatut 
el'Autonomia, no vulnera cap principi, ni constitucio-

nal i no fa més que desenvolupar unes possibilitats 
que són plenament reconegudes en el nostre Estatut. 
En primer lloc perque aquí estam dins un procés 
d'institucionalització de l'autogovern, com es diu dins 
El preambul de l'Estatut. L'Estatut d'Autonomia no 
ens ho ha donat tot fet, sinó que ens permet comen
<;ar a recórrer un camí i, concretament, Esquerra Na
cionalista, que crec que ningú dubtara de la seva va
luntat de fer camí cap a un autogovern, esta disposat 
a recórrcr aquest camí, d'una manera rapida, ferma, 
coherent i fins al final. Per tant, hem de desenvolupar 
unes característiques de nacionalitat comunes deis 
110strcs pobles i una d'aquestes característiques fona
Plentals és la nostra llengua, i no la nostra llengua 
CGm un instnlment casola, sinó una llengua amb tota 
la seva dimensió que va molt més enlla de les illes, 
va més cnlla de l'Estat Espanyol i té una dimensió 
internacional. Tenim dins l'Estatul que s'ha fet un 
reconci:'\cmc:nt del caracter oficial de la nostra llen
gua que seria bo comen<;:ar a veure que el Govern 
li dóna un ca rae ter efectiu i no el deixam en una si
tu;:¡ció purament teorica proclamada a J'Estatut. Un 
deis elements fonamentals d'una llcngua, quan és 
compartida per territoris de dife¡-ents Estats, és la 
comunicació cultural que s'ha d'establir més enlla 
d'unes fronteres estatals. Aquesta Cambra, entenc, que 
deu veure perfectament legítim que l'Estat Espanyol 
que, en cería manera, s'ha fet portaveu de «la Hispa
nidad" i ele la comunicació cultural feta a través de 
la ilengua castellana, signi traclats internacionals amb 
Argentina, Mexic o amb Filipines si vol, a ti que la 
llengua castellana tengui uns marges de comunicació 
cultural recollits als tractats signats per l'Estat Es
panyol amb altres Estats que tenen en pan o en la 
seva totalitat com a llengua propia la castellana. No
saltres simplement demanam que es faci un tracta
ment idéntic a la llengua d'aquestes illes i que, en 
certa manera, el Parlament, com a depositari de la 
voluntat popular, es faci resso d'aquesta legitimitat 
que té la nastra lIengua de superar unes barreres arti
ficials deis Estats i ens poguem comunicar com no fa 
la llengua castellana emparada fins ara per l'Estat 
Espanyol i els seus tractats internacionals. A més a 
més hem de recordar que l'Estatut d'Autonomia admet 
que entre les terres de parla catalana s'ha d'establir 
o s'ha establert o tenen una relació de manera espe
cial i aixo és una cosa de sentit comú, pero és enorme
ment positiu -.que el nostre Estatut ha recollís perque 
hi ha malta gent que scmbla que no ha acaba de tenir 
claro Hi hauria la qüestió, finalment, de si els tractats 
internacionals són materia o no que s'hagin ele discutir 
dins aquesta Cambra; evidentment no es tracta en 
absolut que la Comunitat de les Illes Balears, que 
aquest Parlament pretengui signar pel seu compte cap 
tipus de traclats intenlacionals perquc aixo és una 
materia constitucionalment reservada al Govern de 
l'Estat Espanyol, pero sí, i recordem I'article 8.2 de 
l'Estatut quan parla que es poden establir uns deter
minats vincles, unes determinades relacions amb les 
Comunitats de ciutadans de les Illes Balears establer
tes a l'estranger, pot sol'licitar de l'Estat Espanyol 
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que se signin tractats internacionals per tal de facili
tar la comunica ció entre aquestes Comunitats de ciu
tadans de les Illes Balears es';ablertes fora del terri
tori espanyol; i entenem nos2.ltres que, fent un paraHe
lisme que creim per[ectament legítim, també pot esser 
establerta una comunicació a través de tractats inter
nacionals en relació a les tenes de parla catalana si
tuades més enlla de les fronteres d e ¡'Estat Espanyol, 
tot aixo, Esquerra Nacionalista ho fa tenint en compte 
que el nostre grup parlamentari no és un grup, en 
contra del que es diu moltes vegades, d'una manera 
tendenciosa, obsessionat per minúcies localistes, per 
problemes domestics o per perspectives únicament ele 
1I0garet. Entenem que aixo deriva de que nosaltres 
tenim un alt concepte d'aquest país nostre, de les 
Illes Balears, i que el volem clur endavant i durem a 
aquest Par/amen t totes les propostes que permetin fer 
camí en aques! sentit; i és per aixó que, des el'aquest 
alt concepte que ens l1lereix la personalitat historica, 
cultural i lingüística de les nos tres Illes Balea rs, Es
querra Nacionalista proposa a aguest Parlament que 
es faci ressó ele la dimensió internacional de la Ilastra 
llengua ca talana, propia ele les Illes Balears, i pro rnsi 
al Govern de l'Estat Espanyol la celebració deis trac
tats internacionals aelie.nts per fomentar la comuniCil
ció cultural éntre les COll1unilals de llcngu;:¡ cal;::t1:ll1,1. 
I en aquesl sentit vul! fer una crida expressa al Go
vern de les IIles Balears, que seria ja posi tiu el'una 
vegada que deixas d'estar a la defensiva en mate ... ia 
ele !lengua i cultura, Jo record, i ha record amb una 
certa tristesa i preocupació, que dia 7 de juny d~ lYR3, 
l'aleshores candidat a la presidencia del Govern ens 
va sortir amb uns plantejaments lingüístics plen'S l1e 
recels, Alló no va esser un programa dinamic destinat 
a recobrar una llengua en perill, com em par~ix que 
tenim consciencia que és la nostra llengua catalana, 
propia d'aquest país nostre; sinó que va esser aquella 
intervenció en qüestió lingüística un ressó que vaig 
considerar bastant penós d'uns certs recels que no dub
taria de qualificar de gonellistes, que obstrueixe'1 la 
restauració plena de la nostra llengua, Entenem qu: a 
més de la defensa, com va dir l'aleshores candidat ' . la 
presidencia d'aquest Govern, de les nos tres legitimes, 
honrases i bellíssimes peculiaritats lingüístiquf's, és 
ben hora que tenguem dar i proclamem que ',olem 
impulsar la nostra !lengua catalana en tota la seva 
dimens ió, 1 una altra cosa que, quant a peCUliéll'it2Ls, 
agrairia al Govern que no aixecas la bandera de les 
modalitats insulars del catala perque, i vull recordar
ha una vegada més perque cree que ja ho he mani
festa t, que a ¡'anide 14, qua n es parla j'aqueslt's 
modalitats, es parla, sí, hi ha un text que va esser 
indos gracies no al Grup Popular, que dóna suport 
a aquest Govern, sinó, precisament, per iniciativa deIs 
que avui ens deim Esquerra Nacionalista i som pre
sents en aquest Parlament, Nosaltres no tcl1lm Ilor 

de modalitats, pero sabem dar el que són i sabem 
ciar que aixo no va en perjudici d'una unitat lingüís
tica, peró entenem que ja és hora de deixar l'excusa 
de les modalitats i afrontar una normalització plena 
que, en aquest cas, entenem que passa per dcmanar 

al Ccvern de l'Esta : Espanyol que tengui en compÍ\~ 

el caracter més enIla de l'Estat Espanyol, el ,:aracter 
internacional que té la nostra llengua catalana, La llen
gua catalana, per tant, entenem, no és materia única
m ent de les Illes Balears i cal assumir plenament la 
seva climensió i no veig, el'altra banda, perque aqut: ,~t 

Par;arnent hauria d'esperar que aquestes passes les 
donas la Generalitat de Catalunya; el cataJa, n ') té per
que Catalunya, en aquesta materia, prendre la iniCia
tiva ni nosaltres anar a remole de ningú; h,) tenim 
o no ho tenim dar, i si li tenim és hora que nüsaltres 
facem les pass es que considerem adien',s, que creim 
qu e la que proposam ara és fonamental. Desenvolupar 
l'autogovern de les I!les Balears, no és tan soIs in le

re~sar totes les compeLcncies admeses per la Consti1U
ció, El Govern ha presentat diferents projectes ele ilei 
en aquest sentit qu e, a pesa r que la formulació ele 
vegades 110 s igui excessivament feli<;:, ens semblen po,>i
li,' cs, Nosaltres cn~im que e l nostre autogovern, Cl,ue 
la 110stra Autonomia h8 de créixer i com més prest 
millar se ra més pos itiu, no hem d'eslar a l'espera ele 
['es, Ara bé, el que és etbsolulament incoherent és que 
les coses que tenim dins les nostres mans no les 
utililzem i facem propostes que podrien resultar, des 
d'aques ta perspectiva, propostes absolutament dema
gOglqUCS , que el que t en im no l'exercim i c1 emamcn 
una quantitat de coses que,. de~ d'aquesta perspectiva, 
tenim la impressió que quan les tenguéssim ens ven
drien grosses, La 110stra proposició No de Llei entra 
de pIe, com he elit abans, dins les previsions de l'Esta
tut i seria una magnífica mostra de voluntat de reco
brament cultural i lingüístic que aquest Parlament 
interessas, com hem dit, del Govern de l'Estat Espa
nyol, la celebració d'uns tractats internacionals que 
implicarien el reconeixement de la nostra llengua com 
a una eina ele comunicació cultural, més enlla de les 
fronteres deIs Estats , Volem esser, en definitiva, i amb 
aixo acabaré, una ComunÍtat plenament normalitzada. 

Entenc que aquesta proposta pot obtenir un suport 
ampli d'aquesta Cambra, sé que hi ha una es mena 
presentaela pel Grup Socialista, tendrem molt de gust 

en sentir l'exposició elel seu portaveu, tal volta millori 
la nostra proposta; pero voldria demanar d'una ma
nera especial suport, perque en temes culturals entenc 

que tenim dret, pcrque ens basarem en uns elements 
utilitzals durant la seva campanya electoral, voldria 

demanar especialment suport al Grup Regionalista que, 
record que no fa gaire temps alguns deIs seus membres 
varen rccórrer precisament tenes de llengua catalana, 

terres de rAntic Regne de Mallorca situades més enllil 
de les fronteres actuals de l'Estat Espanyol. Entenem 

que a part de les excursions convé que també hi hagi 

una coherencia en fer propostes seriases, propostes 

institucionals, que, entenem, seran o són les que aquí 
ara es debatin i es votin, Entenem per tant que a part 

de gestos simbolics bem d'arribar a resultats concrets 

i per aixó demanam el seu vot i el vot de tata aquesta 

Cambra per a la nostra Proposició No de Llei. Sr. Pre
sid ent, Sres i Srs, Diputats, moltes gracies. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Damia Ferra Pons. Per defensar l'es

mena 341 a la Proposició No de LIei 621 té la paraula 
pel Grup Parlamentari Socialista D. Felix Pons. 

FELIX PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Par

lamentari Socialista ha presentat una esmena que cm 
permetré llegir perque fin s que no hagim perfeccionat 
els mecanismes de funcionament no tendré la certesa 
que en pujar a defensar aqucsts tipus d'esmenes siguin 
conegudes per tots els Diputats; que afecta la segona 
part de la Proposició No de LIei del Grup d'Esquerra 
Nacionalista, és a dir, els tres punts introductors es
tam d'acord, pero proposam substituir la segona part 
per aquest text: «SoHicita del Govern de la Nació que 
quan es negoci'in t1'actats o acords internacional s de 
relació o coHaboració cultural amb qualse\'ol deIs pal
sos que conlprenen» - 110 que C0111pren com diu pe1' 
elTor el text- «ten-es de parla catalana; República 
Francesa, República Italiana, Principat d'Anclorra, es 
tengui en compte: a) La necess3ria consideració» -no 
coorclinació, com per error també diu aquí- "diferen
ciada del fenomen peculiar que significa la comunitat 
idiomatica de distintes arees ele parla catalana a banda 
i altr;} de les fronteres nacionals. h) La necessitat de 
protegir de forma coordinada amb els altres Estats 
interessats aquest lIegat ieliomatic i cultural comú. I 
c) La conveniencia d'afavorir la més amplia partici
pació a les fases de preparació intenla deis tractats o 
acords de les Comunitats Autonomes que a tot o a 
part del seu territori tenguin el catala com a llengua 
propia». Crec que d'aquesta lectura es desprenen bas
tant clarament quines són les diferencies que man
tenim amb el text proposat pel Grup d'Esquerra Na
cionalista. Jo voldría amb una intervenció curta, molt 
curta, no entrar en aspectes periferics al que és la 
proposició en si i que podrien desviar realment l'aten
ció que a tots ens ha de motivar davant aquesta pro
posició. Crec que no és moment d'intentar tornar a re
produir o presentar un debat sobre norm<1lit;:ació 
lin.6>Üística, sobre abast de la polcmica de modalitats 
o no modalitats, i que ens hem de concentrar e:1 aspee
tes concrets. L'idioma, qualsevoI ielioma víu, és un 
eIement ele cultura i és un eIement d'identificació d'un 
poble; aixo esta prou clar cn el nostre Estatut i tenim 
l'obligació estatutaria, i per altra banda crec que l'obli
gació política, d'esser fidels a aquest contengut. Crec 
personalment que un idioma no es protegeix únicament 
i exclusivament en texts legals ni amb la intervenció 
deIs poders públics i que hi ha instruments socials, 
e1'iniciativa social, que s'han d'afavorir des de la ma
tcixa societat, imprescindibles per altra b<ll1da, per
que aquest idioma que és comú a altres indrets fora 
de les nostres fronteres tengui una vida propia i es 
desenrotlli de forma normalitzada, perque efectiva
ment, per a la supervivencia d'aquest idioma, és impres
cindible que tengui una vida normalitzada de forma 
coordinada. De la mateixa manera que el castella, i 
sempre tenim a ma nosaltres un exemple que ente
nem, facilment podría entrar en un perill d'extinció 

o de dispersió semblant al que el llatí va sofrir en el 
seu moment, si no existís una íntima relaeió entre les 
academies de tots el pai:sos de parla espanyola, caste
llana, el ea tala pot també patir irreversiblem nL, per
que a més és una llengua m.olt més ctebil, un idioma 
que e la en condicions d'inferiorital, un detetiorament 
progl'essiu de la e va identitat, de la S va normalital 
i de la evo nonnaLiva si no existís una preo upa<.:ió 
de cada un deIs Estats que eomparteixen aquesta ri
quesa de tenir un segan o un tercer o un quart idioma 
dins el seu ambit estatal. Per tant, compartim plena
ment la preocupació que inspira aquesta Proposició 
No de LIei. Pero entenem que els termes concrets 
amb el que esta proposada han d'esser rectificats en 
uns quants punts. En primer 11oc, creim que no és 
encertat parlar que l'Estatut pot esser invocat en aquest 
eas, com a un suport legal que nosaltl-es poguem uti
litzar davant l'Estat que és el que, en definitiva, és 
subjecte ele elret intemacional i pOL signar i negociar 
tractats internaciunals; creim que ni l'article 8 ni la 
Disposició Addicional fan referencia a aquesta mate
ria, que nosaltres el que hem de traslladar a l'Estat, 
al Govern ele la Nació, és la preocupació i la petició, 
que aixo sí que ho podem fer, que qua n negoci'in trac
tal"s de rcIació cultural es tengui en compte que ni 
Espanya, ni FraDl;:a, ni It~lia, són pa'isos d'idioma únic, 
que es tengui en compte aquesta eliversitat i que 
aquesta consideració de la diversitat tengui una tra
elucció practica als tractats de relació cultural que es 
puguin signar. Per aItra banda, entenem que les Comu
nitats Autonomes no poden participar a un procés de 
negociació internacional, que aixo no esta previst ni 
a l'Estatut ni a la Constitució ni a les normes i usos 
de dret internacional; tant és així que subjecte únic 
de dret internacional són els Estats i que cap Estatut 
contempla normes que permetin a les Comunitats Auto
nomes tenir un protagonisme de dret internacional 
excepte, d'una forma molt marginal, l'Estatut de Cana
ries, que per unes raons que pot esser alguns deIs pre
sents record en i entenen, es va aprovar un arlicle que 
dóna el elret a la Comunitat Autonoma de Canaries a 
esser informada de determinats tipus ele tractats in
ternacionals que puguin afectar especialment la Comu
nitat Canaria, pero informada, no participar la Co
munitat Canaria tampoc als processos de negociació 
internacional. Per tant, nosaltres el que proposam 
també és que s'afavoresqui la més amplia participació 
a les fases ele preparació intet-na el'aquests tractats 
dins l'Estat Espallyol pa part del Govcrn de les Co
munitats Autonomes que a tot o a part elel seu terri
to1'i tenguin el catala com a llengua propia. Entenem 
que aixo no altera substancialmcnt ni la finalitat ni 
l'esperit d'aquesta Proposició No de Llei, que li dóna 
una forma més viable i més, segurament, possible i 
per tant amb una esperan~a d'eficacia superior, a la 
de la frustració que significaría elemanar participar a 
l'elaboració de tractats internacionals i que, logica
ment, haguéssim de rebre la negativa que tots hau
ríem d'cntendre que és justificada i correcta. Amb 
aquests termes és amb els que nosaltres demanam que 
se substituesqui la Proposició No de Llei amb la part 
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que he esp ecificat de la que ha proposat el Grup d'Es
querra Nacionalista . Moltes gracies . 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Felix Pons. Don Damia Ferra per 

acceptar o rebutjar l'esmena. Disposa d'un temps de 
deu minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Només en nom, 

com ha dit molt bé el portaveu del Grup Socialista, 
d'una major viabilitat o d'un més efica~ possibilisme 
admetrem l'esmena que se'ns proposa. No perque cre
guem que l'esmena millori el text que ha proposat Es
querra Nacionalista, perque creim que el que fa és, la 
fa més aigualida, la fa més possibilista, la fa mostra 
d'una voluntat política d'aquest Parlament menor; 
pero, amb un esperit diríem d'acostar posicions i do
nar-li una major viabilitat, acceptarem. De totes ma
neres, discrepam profundament que el nostre Estatut 
no hagi d'esser utilitzat com a suport legal, emparant
nos per analogia en l'article 8 per a la qücstió deIs 
possiblcs tractats internacionals a signar quant a les 
Comunilats de ciutadans de les illcs establcl·ts a l'es
tranger o la Disposició Aeldicional esmentada. Nosal
tres entenem que tenim un dret estatutari perfecta
mcnt legítim de fer propostes al Govem de l'Estat 
Esp,myol, propostes que haurien cI'esscr alguna cosa 
més que un simple trasllat de preocupació; creim que 
podem fer una proposta vertaderament formal, que 
iem no escollat ja el p ndr~ en bona p~rt de eom 

valod aquesl Govcrn de .I'Estal EspanyoJ que és una 
Comunitat Autbnorna, quina (or~a política té 3.quesla 

omunitat Autónoma, te. le. Perque, com rnoll bé 
ha clit el porlaveu del Grup Sociali la. en materia de 
tractats internacionals resulta que, practicament, no 
se'ns reconeix gairebé res, amb una excepció que és 
una Comunitat Autonoma, un país en certa manera de 
frontera. alla on s'ha eliscutit si pertany a A.friea o per
tany a un altre ambit i per tant els tractats interna
eionals que el poguessin afectar són materia de pro
funda preocupació en aquest país, i l'Estat Espanyol 
o el Govern de l'Estat Es~anyol, curant·se en s'11ut, les 
ha reeoncgut un determinat dret que a altres no els 
ha eSlal recollcgul. Nosaltrcs enlen ro que aixo és una 
demoSlrac ió que en aque L país, com per tol arreu 
el Imán, qui vol acon egl.l ir es er es 'oltal h< I parlar 
i ha de parl<,r e1'una manera energi a i ol1lundenl. 
Nosaltrcs tenim una Aul nomia .. de tercera fila, preci
sament per la nostra manca, per la nostra absoluta 
abscncin de volunla!. poli1ica aut nomica i per res 
mé ; e l fel que Calalunya, el P í Base o Galícia siguin 
definicles com a naci nalitat bisl.oriques no és perque 
tenguin més historia que nosrtltrcs , que no la tenen 
de cap manera, sinó que tenen una voluntat política 
molt major. En materia de traetats internacionals, si 
no se'ns h::\I1 reeonegut UDS drets que es reconeixen a 
Canaries, malgrat esser nosaltres en certa maner~ un 
país ele frontera, ele frontera mediterrania, que eom 
diuen alguns militars nosaltres som l'escut de la costa 
mediterrania de la Península Iberica, si no se'ns ha 
reconegut és precisament perque nosaltres no hem sa-

but parlar quan era hora i quan es negociava l'Estatut 
d'Autonomia, pero de totes maneres, nosaltres, en bé 
d'aeonseguir el suport del Grup Socialista i esperant 
que s'hi sumin altres grups, perque si encara que ten
guem el suport del Grup Socialista aquesta Proposi
ció no passa el resultat sera el mateix; en bé d'aques
ta major viabilitat acceptam la proposta que se'ns ha 
fet, tot i que creim que rebaixa el nivell de voluntat 
política que nosaltres havíem manifestat. Moltes 
gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
G1'acies, D. Damia Ferra Pons. Pels grups que no 

han presentat es menes. 

FELIX PONS: 
Sr, President, voldria fer unes precisions en rela

ció a les consieleracions del Sr. Ferra Pons u la nostra 
esmena. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té ús de la paraula. 

FELIX PONS: 
No, agraim que el Grup d'Esquerra Nacionalista 

consideri que el possibilisme és una via d'avan9 polí
tic i nosaltres sempre que poguem faeilitarem la via 
del possible. En relaeió a la invocació o no de ¡'Es
tatut per ter aquesta Proposició No de LIei, creim que 
aquesta Comunitat Autonoma, el Parlament i qualse
vol institució pot exercir, perque esta a la Constitució, 
el dret de petieió i que el que em sembla és que no 
es pot invocar l'article 8 de l'Estatut que fa referencia 
a una maleria completament distinta per dir que per 
ana logia tumbé podem demanar altres coses; no, a!tres 
coses les podem demanar perque la Constitució ho 
permet i no perque ho digui l'article 8 que, per aItra 
banda. he de dir que té unes línies que no són exacta
ment molt coherents perque no necessita que digui 
l'Estatut que es pot demanar a l'Estat l'adopció el'un 
tractat, sempre poelrem demanar l'adopció d'un trac
tat i ens di1'an que sí o ens diran que no. Quant a 
Canaries, jo crec que si nosaltres som un país de fron
tCI"<'., COéll c.iu c~ ~r. Fé:rra Pons, cree q:lC ccm a Co
munitat Insular hauríem de reconeixer que Canaries 
és eom a mínim tant Comunitat ele frontera com no
saltres, i que els problemes de la Comunitat Autonoma 
ele Canaries, per 1'aons geografiques essencialment, són 
problemes que no es poden assimilar als de qualsevol 
altra Comunitat Autonoma. 1 finalment li vull dir al 
Sr. Pena Pons que aquesla Comunitat Autonoma no 
sé si és de primera, segona o tercera fila. Pero que 
crec que hem d'assumir, no per sentir-nos satisfets 
sinó per analisis realistes i elaborar projectes polítics 
a partir el'aquesta realitat, quina és l'autentica realitat 
social, política, economica, d'aquesta Comunitat Auto
noma, perque crec que les Comunitats Autonomes que 
tenguin o hagin assolit altres nivells eI'autonomia no 
és perque cridin més ni defensin més i amb més ener
gia els seus interessos, sinó perque hi ha més gent 
que les defensa, perquc hi ha una consciencia més es
tesa, no perque hi hagi un parell de senyors que cri
din molt, sinó perque hi ha molta gent que no crida, 
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pero que hi creu; i hem d'aconseguir estendre aquc'ita 
consciencia política, pero no creure que avan<;arem 
molt a base de cridar un parel!. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Pons. Té la paraula D. Pep M.a La

fuente, deIs Grups que no han presentat esmenes. Dis
posa voste de deu minuts. 

PEP M.a LAFUENTE: 
Sr. President, per fixar pOSIClOl1S d'aquest grupo 

En primer Uoc, nosaltres, que hem estat un poc anome
nats pel Grup d'Esquerra, vülcm dir que llamentam 
profundament aquesta posició ci'originalitat a ultran¡;:a 
que vol el Grup el'Esquerra muntar continuament; és 
a dir, que baldament sigui jurídicamenl invalida una 
postura, que eH continul amb ella amb ciret i amb es
querra. Crec que si hem de seguir un camí, hem de 
seguir un camí jurídicamcnt \:;dicl, i el grup nos tre 
sunpre ha esiat amb un esment visceral amb les 
qüestions de lipus jurídic; quan per exemple, ahÍlo a 
la llei cl'espais nalurals varell1 rebuljar l'article 7, 
J'article 8 i l'a1'lic1e 9, hu \ürel1l rebuljar no per inee
ressos ele tipus íntim, sinó per inlercssos i circumslán
cies de carácler jurídic, és él dir, el retracte, el retrac~c 
és una figura que no esta contemplada dins l'Estatut, 
no tenim cap possibililat ele muntar un retracte, al 
meu entenclre, i l'article 49 de la Cons!Írució esta ~u
ficientmenl clar amb el punt núm. 8. El mateix bCOlTe 
en aquest cas; si es pretén fer un tractat internacio
nal amb intervenció de la 110stra Comul1itat Aulono
ma és rompre violenlament amb l'artiele 149, i aixo 
no representaria més que circumstancies de tipus pe
jora1iu per a la nostra propia Comunitat Autonoma; o 
sigui que jo voldria aconsellar al Grup d'Esquerra Re
publicana, o d'Esquerra Regionalista, perdonin, d'Es
querra Regionalista, ha faig per connexió amb el cata
la, que quan munti una Proposició, sigui de 11ei, sigui 
no de llei, que l'estudú, que l'estudü jurídicament a 
més d'estudiar-la de caracter visceral perque jurídica
ment no té rebut, és una proposició que no té rehut. 
Preeisament per aixo aquest Grup nostre es congratula 
que el Grup Socialista hagi modificat substancialment, 
hagi fet un gir de 90 graus a tata la posició del partit 
d'Esquerra, perque en definitiva l'altre ja té un poc 
més de color, té un poc més de color encara que jud
dicament tampoc tengui un cent per eent de possi
bilitats, perque oblida, per exemple, que tata la mate
ria de connexió cultural és necessari contactar amb un 
organisme internacional; nosaltres, que som membres 
de la Comunitat Europea; nasal tres, que som mem
bres del Parlamcnt Europeu i dcl Consorci Europeu, 
hem de comptar amb la "United National Education 
Scientifical and Cultural Organitation» és a dir, la 
UNESCO; la UNESCO és fonamental dins aquest tipus 
de conncxions cuIturals. I nosaltres tenim dins el Mi
nisteri d'Assumptes Exteriors una Comissió expressa 
que es diu "Comisión Española de colaboración con la 
UNESCO" que és de contacte necessari i obligatori en 
tot tractat, en tata conversa, en tata eomunicació de 
caracter cultural que s'hi hagi de tenir. Per tant, no
saltres, que suportam i estalonarem el criteri del Par-

tit Socialista, volíem recomanar que a més de dir, que 
soHieitar del Govem de la Nació que quan es nego
cün tractats o acords internacionals, hauríem de par
lar també de la Comissió Espanyola de coHaboració 
amb la UNESCO, perque, en definitiva, aquesta Unitcd 
National hauria d'esser un element a tenir en comp'ce; 
perque, en definitiva, si nosaltres formam part del 
Consell d'Europa i nosaltres formam part del Parla
mcnt Europeu hem de tenir en compte la UNESCO 
en cent per cent. De tota la resta, nosaltres estam dis
posa.s, baldament no es modifiqui aquest criteri nos
tre, a suportar, a estalonar el criteri socialista perque 
consideram que és valido Res més i moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Pep M.a Lafuente. Vol pujar, pel Grup 

Popular Sr. Jaén Palacios. 

JAÉN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente, simplemente y para fijar la 

postura de voto de nuestro grupo, y sig-uicndo este 
tipo de intervenciones conceptistas de corte graciano, 
y aceptando la normativa de cinco minutos para cxpo
ner nUl:stra postura. Decir que, en líneas generales, 
aceptamos y compartimos, en líneas generales, repito, 
la exposición de motivos que figura en esta Proposi
ción No de Ley. Discrepamos, no obstante, con res
pecto también a esa interpretación de nuestro Esta
tuto como incluso se han reafirmado en esta postura 
el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Regio
nalista. En consecuencia la postura de nuestro grupo 
será de apoyar la enmienda presentada por el Grupo 
Socialista y retomando tal vez la cuestión de la alego
ría que ayer el Sr. Diputado nos hacía con respecto 
al refugio que era el Parlamento y al barco que a 
veces proponíq. las proposiciones no de ley, tengo que 
decirle que creo que aquí esta proposición no de ley 
ha entrado en buen puerto y hasta estamos a esa 
alegoría que él utilizó, ya por cierto, empleada por 
Horacio y por Agustín de Ipona; y quisiera decirle 
que es normal que este barco, pues, sea sometido a 
este proceso de reconversión porque no podia ser de 
otra manera por las circunstancias que hemos dicho. 
También le pediría, por supuesto, que esa intención 
a veces que parece suya hacer como síndrome de ma
nía persecutoria legislativa, el Grupo Parlamentario 
Popular por supuesto no la tiene y cuando entiende 
que una Proposición No de Ley tiene que ser apoyada, 
así lo haci;'. Muchas gracias. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Muchas gracias, D. Manuel Jaén. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, és per una qüestió d'ordre senzilla

mento Entenc que, a part de l'exposició de motius, hi 
ha hagut unes contradiccions i d'acord amb l'article 
72.1, tota persona que sigui contradita, jo no em puc 
quedar senzillament, o Esquerra Nacionalista no es 
pot quedar amb una exposició que surtin uns altres 
grups, contradiguin i hagin de passar a votació; és a 
dir, entenem que nasal tres tenim cinc minuts per con
trareplicar. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
També ho entenem, pero voste havia de dema

nar-ho. 

DAMIA PONS: 
És que ha paregut que hi havia com uns certs 

moviments de reticencia, de dubte, que si no es podia 
fer; d'acord. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té voste cinc minuts per contradiccions. 

SEBASTIA SERRA: 
Pcreló, Sr. President, perdó, una qücstió d'ordrc . 

Volem felicitar la Presidencia per aquesta actuació. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracics, D. Sebas tia Serra. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Després del 

petit incident, voldria exposar brcument, que jo dís
crep pmfundament elel que ha dit cl Sr. Lafuente, per
que hem de tenir present una cosa, el Grup Esquerra 
Nacionalista ha acceplat, i em pareix que ho he dit 
clarament, a pesar que consideravem que aixo rebaixa
va el to de la nost 1."3 proposició, la proposta fcta pcl 
Grup Socialista, per tant allo que s'haura de posar 
a votació sera la proposta del Grup Socialista i no ja 
la el'Esquerra Nacionalista. Pcr tant, nosaltres, que 
tenim una defensa a ultranc;a d'uns determinats prin
cipis, a un moment determinat, sabem entrar en una 
via de negociació i d'acostar postures; i si aquesta 
Cambra esta disposaela a donar suport a aquesta Pro
posició que nosaltres ja havíem acceptada, natural
ment cstarem vertaderament encantats de l'acte de 
bona voluntat que es fa, per tant, de facilitar la co
municació entre totes les ter res que tenen com a pro
pia la nostra llengua. I creim, d'altra banda, i amb 
aixo no vull entrar en absolut en debat del que ha dit 
el Sr. Jaén Palacios sobre la qüestió de síndromes de 
mania persecutoria. Nosaltres no tenim cap mania per
secutoria, senzillament, constatam que hi ha hagut tota 
una serie d'iniciatives que podríen haver arribat a aques
ta Cambra i no han arribat, i al tres que hi han arribat i 
essent propostes absolutament positives, no han ten
gut un suport que de manera desapasionada i racio
nal i en bé de la nostra autonomia haurien pogut 
tenir. Si vos tes donen suport a la Proposició feta pel 
Grup Socialista i és acceptada per Esquerra Naciona
lista, francament, he de fer una felicitació a tots els 
grups, a la responsabilitat de tots els Grups que inte
gren aquesta Cambra. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Damia Ferra. Sra Secretaria, vol 

procedir, per favor, a la lectura del text definitiu que 
se sotmetra a votació? 

CATALINA ENSEÑAT: 
Sol·licitar del Govem ele la Nació que quan es ne-

gocún tractats o acords internacionals de relació o 
coHaboració cultural ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Per favor, p er favor, des del principi, el Grup Par

lamentan, un moment 

FELIX PONS: 
Sí, la Proposició No de L1ei, tal com ve en el But

lletí, comen<;:a dient: «El parlament de les Illes Ba
lears, ates» .,. Aquesta part de la Proposició No de 
L1ei, ja dic que nosaltres l'assumim i és quan comen
ccn els tres punis, a) b) i c), a partir deIs dos punts 
i a parl, ve la nostra esmena. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Molles gracies per aquest aclariment. Per tant lle

gircm e ls punts a), b) i c) que han estat objecte de ... 

CATALINA ENSEÑAT: 
El Parlament ele les Illes BaJears, ates que consi

elera la llcngua ca talana, propia ele les Illes Balears 
com a un dels més alts valors del patrimoni cultural 
autocton i símbol ele la ielentitat historica deIs pobles 
ele Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; que aspi
ra a b rlen:1 nOl-malilz::lCió del catala i a descnvolupar 
en plenitud la cultura autoctona, llegat historie deIs 
poblcs de les Illes BaJears; que reconeix els especial s 
"ineles histories, culturals i lingüístics que uneixen 
els pobles ele llengua catalana, al marge de pertanyer 
a cliferents Eslats, i que desitja afermar aquests vin
eles, mitjan<;:ant la institucionalització d'una intensa i 
fecunda comunicació cultural, sol'licita del Govern de 
la Nació que quan es negoci"in tractats o acords inter
nacionals de relació o coHaboració cultural amb qual
sevol deIs palsos que compren en terres de parla cata
lana, República Francesa, República Italiana, Princi
cat d'Anclorra, es tengui en compte: a) La necessaria 
consideració a diferenciada del fenomen peculiar que 
significa la comunitat idiomatica de distintes arees de 
parla catalana a banda i altra de les fronteres nacio
nals. b) La necessitat de protegir ele forma coordinada 
amb els altres Estats interessats aquest llegat idioma
tic i cultural comú. c) La conveniencia d'afavorir la 
més amplia participació a les fases de preparació ín
terna deIs traetats o acords de les Comunitats Auto
nomes que a tot o a part del seu territori te~guin el 
catala com a llengua propia. 

5.-

PRESIDENT PARLAMENT: 

Moltes gracies, Sra. Secretaria; i procedim a la 
volació. Els Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
Proposició No de Llei tal com esta llegida que s'aixe
quin, per favor. Poden seure. Queda aprovada per 
unanimitat. Passam al punt següent, relatiu a la Pro
posició No de L1ei núm. 666 formulada pel Grup Par
lamenlari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa al so
breimpost de la contribució rústica deIs pagesos de les 
Illes Balears. 
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SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. PresideIl!; el Grup Parlamentari Es

querra Nacionalista retira aquesta Proposició No de 
Llei, donat que la varem registrar dia 14 de desembre 
del 83, va esser publicada en el Butlletí del gener del 
84 i que donat, per tant, que fa tres mesas i mig, que 
va esser presentada i ja el tema es va tractar en el 
Consell de Mallorca essent aprovat i fent-se la pelició 
reglamentariament al Govern Central, entenem que se
ria duplicar el debat i per aixo la retiram. 

6.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Conforme, s'accepta per aquesta Mesa la retirada. 
I passam al punt següent qu.e és el relatiu a la Propo
sició No de Llei núm. 93/84, vresentada pel Grup Par
lamentari Socialista i relativa a l'enquesta en tom a 
l'estat de la població; no té presentada cap esmena. 
Per defensar la Proposició No de Llei, té la paraula 
D. Joan March Noguera. 

JOAN MARCH: 
Sr. Pres ident, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Pro

posició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista és 
també una proposició de llei tecnica, és a dir, es basa 
en un sistema de plani[i cació sanitaria, el qual es re
conegut arreu de tot el món; és a dir, no esta tret de 
cap tipus de manual de política sanitaria socialista, 
sinó que és un sistema que recomana l'OMS quan una 
Comunitat, com pot esser la noslra, comen~a a tenir 
competencies en materia de sanitat. Es tracta d'un sis
tema, és a dir, en primera, la millor, convendria de
finir el que és una enquesta de salut, per si hi ha 
qualcú que no sap el qUe vol dir aixo, i a la millar, 
fins convendría definir quin és el concepte de salut i 
també, apeHant a un concepte podem dir ja molt rc
conegut, un concepte no modern, sinó de qualque for
ma ja du molts d'anys, com és que el concepte de sa
lut té relació quant a una persona es troba bé, del 
punt de vis ta físic, psíquic i social. Per tant, una en
questa de salut es tracta de fer el que és una típíca 
c~questa dins la nostra Comunitat per saber quins són 
els problemes que pot tenir la nostra comunitat quant 
al punt de vista físic, psíquic i social. bS un instru
ment que nosaltres consideram que és molt econo
mic donat que pot evitar despeses que després pugui 
es ser que es pugui dir que s'han fetes erroniament; 
pot esser que una enquesta de salut pugui costar a 
la Comunitat Autonoma alguns milions de pessetes si 
es fa bé, pero creim que als fons es podrien evitar 
que després determinades despeses que a vegades es 
fan, que nosaltres coneixem que l'administració sani
taria duita anys enrera , ha duit que s'hagin fet una 
serie de centres sanitaris desproporcionats a les ne
cessitats de les poblacions, mentre que a altres zones 
o aItres comarques falten aquests tipus de centres 
sanitaris. Consideram que una enquesta de salut és 
un instrument molt adequat, que és un instrument 
que esta en disposició de la Comunitat Autonoma 
dur-la a terme; entre aItres coses, la Comunitat Autó
noma té competencia plena quant al que és la 

planificació sanitaria i que donat que, per exemple, 
veim als mitjans de comunica ció que la Comunitat 
Autonoma esta disposta a posar en marxa una serie 
d'unitats sanitaries locals a tata una serie de comar
ques de Mallorca, que ja s'esta duent també a terme 
a Menorca, que abans que s'anassin avan<;ant aquestes 
actuacions concretes aquesta enquesta s'hauria de dur 
a terme. Per aItra banda també és un instrument, da
nat que, per exemple, el Portaveu del Grup Popular 
deia anteriorment que falten dades quant a una serie 
d'enfermetats importants que és necessari també saber 
aquestes dades; a través d'aquesta enquesta de salut 
també ajudaria per fixar totes aquestes dades. Per tant, 
donat que en principi és una proposta de caracter tec
nic i jo crec que no pot anar malament perque la Co
munitat Aulonoma tengui més coneixements, demana
ríem el vot favorable de tots els Grups Polítics. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Joan March. Valen intervenir els aItres 

grups polítics. Don Sebastia Serra té la paraula. Dis
posa d'un temps de deu minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President. El nostre Grup accepta, 

dóna suport a la proposició no de Ilei del Grup Par
lamentari Socialista, pero vol fer unes reflexions en 
veu alta damunt aquesta qüestió tan important com 
és la sanitat. Hem presentat en aquest Parlament una 
serie de preguntes damunt unitats basiques de salut, 
dirigides al Govem, i hem de manifestar la nostra de
cepció més rotunda davant les respostes que el Go
vem ens ha donades per falta de concreció i fins i 
tot per, pensam nosaltres, que no transmetre als 
Grups Parlamentaris el que a nivell d'opinió pública 
és completament necessari coneixer, és a dir, els seus 
projectes sobretot dins el tema d'unitats basiques de 
salut. Sabem que el Govern Autonom ha anat a Ma
drid a negociar aquesta qüestió, amb plans d'inversió; 
sabem també que esta recorrent en molts de viatges 
diEerents pobles, per tractar aquesta qüestió, pero la 
veritat és que ni provenint del Govern ni tampoc pro
\'enint de l'oposició hi ha manera d'haver aelarit la 
qüestió fonamental de les unitats basiques de salut, 
on es volen fer, amb quin calendari, amb quins pres
suposts, amb quins raonaments. El nostre Grup ha 
fer preguntes, les res postes han estat d'una ambigüi
tat excepcional i d'una falta de concreció; també hem 
presentat una interpeHació que suposam que aviat 
entrara en aquesta Cambra damunt aquest tema d'uni
tats basiques de salut, davant el que nosaltres entencm 
una certa ocultació d'informació i falta d'ac1ariment 
en aquests temes. Per aixo avui, si bé la proposició no 
de !lei del Grup Socialista és molt modesta, pensam 
que es pot aprovar amb tota tranquiHitat per tots els 
grups, que sera un instrument valid, pero creim que 
en aquests momcnts el Govem en materia sanitaria ha 
duit una política d'ocultació al debat parlamentari, al 
debat democratic en conseqüencia, i aixo creim que 
és una deficiencia molt greu que aquesta enquesta no 
la subsanara, pero que sí que pot ajudar a avan<;ar 
una mica en aquest terreny. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Sebastia Serra. Té la paraula D. Toni 

Roses del Grup Regionalis ta de les Illes, 

TONI ROSES: 
Sr. President, Sres, i Srs. Diputats, perdonin, no 

em desplay, seré breu. La proposició que presenta el 
Grup Socialista, nosaltres no li donarem suport par
lamentari, no li donarem m algrat que la proposta, la 
proposició no de !lei és atractiva, podria tenir molt 
bona aco!lida, interessant i potser necessari i a més 
s'emmarca dins la línia tan en boga avui de la medi
cina preventiva, és un deIs passos primers a donar, 
dins el marc de la medicina preventiva. El Sr. 
Serra ha dit que era modesta, jo dic que és més que 
modes ta; la proposta s'ha presentat amb una certa 
falta de rigor, no esta matisada, és un poc ambígua, 
queda molt difusa . El nostre vot no estava ja predeci
dit, premeditat, sinó que, com sempre, ve en funció, 
el donam en funció de les exposicions i aHegacions que 
es fan en aquesta Cambra. 1 com que creim que aques
ta exposició no h a es tat suficient, no se'ns ha dit ni 
tan soIs un mínim de com es desenvolllparia, de com 
s'aplicaria a través de centres hospitalaris , de quina 
manera; mentre no se'ns matisi de manera un poc 
m és concreta, nosaltres no li donam suport p::trla
mentari, Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Toni Roses. Té la pa raula D. Andreu 

Mesquida pel Grup Popular. Disposa d'un temps de 
deu minuts. 

ANDREU MESQUIDA: 
Sres. i Srs. Diputats. És evident la importancia 

que té per a un administrador públic en materia sani
taria, tenir coneixement del nivell de salut de la pobla
ció per programar [es accions sanitaries tant assisten
cials com preventives . Així va esser posat de manifest 
per un grup d'experts de l'OMS, l'any 1955; des de 
Havares, s'han realitzat esfon;os i accions pcr a tal fi 
a nombrosos pa'isos, sobretot paisos anglosaxons a p e
sar del qual, l'any 1970 un altre comite d'experts de 
l'OMS va arribar a la conclusió que no existeix cap 
acord sobre les unitats per mesurar i calibrar els fac
tors r~latius <'. la salut i que poden aplicar-se quan es 
combinen estats de salut difícjls d'acIarir. Un diagnos
ti c de salut ha d'incloure informació demografica, par
ticularment estadístiques vitals, morbilitat d'enferme
ta ts infeccioses o transmissibles i croniques, morbili
ta t percebuda, alimentació, viven da, tipus de treball 
de la població, recursos sanitaris, assistencials i pre
ventius, ús deIs mateixos, etc. f:s a dir, diagnosticar 
la situació de salut de la població, així com realitzar 
un diagnostic social, economic i cultural de la mateixa, 
poden considerar-se factors determinants de la salut 
de l'individu i en conseqüencia de la població. Ara bé, 
quins indicadors hem de prendre? En un principi els 
indicadors que s'elegesquin dependran de la disponi
bilitat d'in[ormació, encara que és evident que podem 

provocar aquesta informació a través d'enquestes, so
bretot, sobre una mostra elegida entre la població. 
Pero el que s'ha de decidir i no és senzill és el tipus 
d'indicadors que hem d'emprar; segon En Sonis, a la 
darrera decada hi ha hagut tants d'exits com fracassos 
considerables en l'ús d'aquestes medicions i deIs indi
cadors resultants per establir prioritats sanitaries, de
gut que s'han utilitzat indicadors; tal vega da són molts 
per comparar nivells de salut entre distints paIsos 
pero no per prendre decisions a nivell local. Segons 
aquest mateix autor, el desenrotllament d'uns indica
dors adequats depen del puntual enfocament que es 
doni a les qüestions següents: metodologia per esta
blir uns indicadors, tipus d'indicador que realment es 
necessiti, quines persones utilitzaran els indicadors i 
quin tipus d'acció s 'haura de prendre. Segons N'Aro 
els problemes de salut poden es ser específics i canviar 
amb el temps . En aquest cas uns indicadors generals 
o globals tenclrien poca utilitat. En primer haurem 
d'analitzar la n ecessitat d'informació, és a dir, que 
hauríem de saber? La planificació de la informació que 
es requereix és un procés complicat. Una vegada acIa
rides les necessitats d'informació i qualitats, com són 
['exactitud, fiabilitat i terminis de temps, és relativa
ment facil indicar els meto des que haurien d'aplicar
se i organitzar el sistema informatiu. Per tot alIo con
sicleram important realitzar un diagnostic de salut, 
pero no de forma precipitada, sense una previa medi
tació i planificació de que és el que volem saber. Quins 
indicadors utilitzarem, el cost economic deIs mateixos, 
un programa similar, fet a la Generalitat de Barcelona 
sobre una mostra de 2.500 persones ha cluit un cost 
de cinc a deu miliol1s de pessetes, punt aquest molt 
digne de tenir-se en compte, ja que comptam, no 
comptam amb els diners que voldríem, més bé venim 
escassos cl'eHs i tenim els justs per cobrir les necessi
tats i accions ja establertes en materia de salut pú
blica sobre la població de la Comunitat Autonoma. A 
pesar de tot i en l'actualitat, comptam amb dades, 
com és la morbilitat d'enfermetats transmissibles, re
gistre del cancel', número de I1its que són utilitzats 
per nosaILr~s , per determinar prioritats i planificar 
les nos tres acciolls. Pla de vacunació antiteHlllica als 
adults, lluita antivencria, tuberculosi; i és la nostra 
pretensió, per la qual s'esta treballant a marxes for
<;3des, és una tasca que s'ha pres el Govern de la Co
munitat Autónoma, tant en qualitat com en quantitat 
que comptam, així com actualitzar la formació sobre 
la infraestructura assistencial per plantejar-nos en una 
segona fase la realització d'un diagnostic de salut de 
la nostra població. En conseqüencia, estimam que 
essent molt convenient la realització d'una perfecta i 
completa enques ta de salut de la població entenem 
que la mateixa s'hauria de rea litzar quan es posseissen 
els mitjans informatius, economics i personals que es 
necessiten per a!lo; tenint en compte que actua!men L 
ja s'esta actuant planificadament i d'acord a les prcv"i
sions que les dades epidemiologiques existents penDe
ten a un nivelI valido Per totes aquestes raons el grup 
Popular rebutjara aquesta Proposició No de LIei. Gnl
cies, Sr. President. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
Per contradiccions D. Joan March Noguera. Dis· 

posa d'un tem ps de cinc minu ts . 

JOAN MARCH: 
Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Bé, lament prO'Iundamen t que la meva intervenció 
anterior no hagi profunditzat en el tema i que per part 
del Grup Regionalista tengui dubtes respecte que a la 
millor no tenia el seu vot definit, s'hagi definit en con· 
tra perque no li he donat una serie de precisions. En 
primer lloc ho he fet p er una brevetat, ptór una con· 
cessió perque jo creia que és un tema prüu cla r pels 
experts sanitaris , per no haver de donar UlLl serie el'c:::· 
pecificacions, peró a la millor en el Grup Reg iunalis
ta no hi ha en aques t momcnl en e l Parlament cap 
persona q lI e tengui aquest tipus de coneixemen [s i es
tic disposal a profLlI1Jitzar damunt aquesl lema, PC1-

que c rec que és un tema altament importallt que \':.11 

la pena que realment s 'aprofundilzi perque pare ix. 
esser que el mateix Grup Pop ular esta .:l'aco l.·d que 
s 'ha ele rer aq uesta enq uesta de salut; nllsal fre'i nI) 
hem fet ca p tipllS ele ddini e ió qU~ll1t al temps o 
l'epoca que s'havia ele fer, el que Llosallrcs creilll és 
que una proposició nu de llei en e l sentil que nosa l
tres la feim vol dir que s'han de comcn<;:dr " fer les 
passes per poder-la dUl a Lerme, HU lkün q ~¡~ ¡os f~,ci 

a 1984; o a la millar, jo cree que sí seria l-l('~lbk -ftT
la a 1984 si la Conselleria posa en marxa una ~eri~ de 
mecanismes. Eslie d'acord en prineipi amb toLes, arnb 
moltes d e les coses que ha dit el portaveu del Gnm 
Popular; és a dir, s'ha d'estudiar la metodologi:t, s'ha 
d'estudiar el tipus d'enquesta, s'ha de veure e!s iudi
cadors; i aixo té tres parts, podem dir, tot aquest 11-
pus de procés de planificació; en primer !loc s'estu
dia el tipus de mostra, s'estudia el que és un'i en
questa i es du a terme aquesta enquesta, veient un 
poe un substrat de població que hi ha, el tipus de di
ferencies geografiques que hi pot haver, i es fan els 
'muestreos' adequats . Després es fa la segona part que 
és I'analisi d'aquests resultats, o sigui, seria la projec
ció d'aquesta enquesta; llavores es comen~a a actuar, 
i aquí no acaba, sinó un sistema de planifica ció sani
taria adequat vol dir que al cap d'una serie d'anys 
que s'ha comen~at a actuar s'ha de tornar a repetIr 
aquesta enquesta canviant a la millor una seri e de fac
tors per veure si les aetuacions que s'es tan duent a 
terme van en bon camí o van en mal camí; per ex cm
pie, s 'ha de veure si es fa una actuació damunt l'en
fermetat del tetanus, pel qual és molt interessant que 
el portaveu del Grup Popular hagi dit que s'esta fent 
mxo perque nosaltres vare m dur una proposició no 
de !lei fa una serie de mesos aquÍ, va esser rebutjada 
en aquesta Cambra, i veim que no tan sois ja aquí, 
sinó també als mitjans de comunicaeió ens varem as
sabentar que efectivament s'estava duent a terme. Bé, 
aixo és una dada; p er exemple, agafant com exemple 
una campanya de vacunació contra el tetanus s'ha de 
veure al lIarg deIs anys si de qualque forma hi ha la 
mateixa prevalen~a abans de comen<;:ar a actuar o des
prés de comen~ar a actuar, per cxemple. 1 m'estava 

referint i he fet referencia que la salut l'entenc des 
del punt de vista físic, psíquie i social; per tant, una 
enquesta ben feta ele qualque forma ha de tenir en 
compte 10ts aquests temes per veure, per poder fer 
un diagnostic de salut adequat. Bé, no sé si valdria o 
si pogués esser interessant que jo fes referencia a 
tota una serie de punts, tenc una enquesta model, que 
s'utilitzara possibl ement arre u de tot l'Estat per part 
del Ministeri de Sanitat, que no tenc cap inconve
nient, en finalitzar l'exposició, de donar-li, al represen
tant del Grup Regionalista, perque vegi el que és una 
enquesta de salut i per exemple, un modcl. Nosaltres 
no hem volgut fer més precisions, que les haguéssim 
pogut fer, a la Proposició No de LIei, en el sentit que 
creim que el Govern, si bé es tam en desaeord en de
terminats tipus d'actuacions que esta cluent a tenne, 
lé a l'Ajuntament un quadre de tecnics al seu servei 
que consideram que és capa¡;: d e dissenyar e l qu~ és 
una cnqucsta de salut; i creim que en una simple pro
pos ició no de !lei, no s 'han el'especificar una serie de 
coses que és el Govern el que ha de dur a tcrme. 
Pero, bé, miri, d'una podríem di r, el tipus de pregun
tes que es fan a una enques ta d'aquest tipus van eles 
de la s ituació, condicions sanitaries de les vivendes; 
no, per exemple, es ta en cas tella les enquestes mockls 
que jo tenc; per exemple, es demana, si a una viven
da hi ha water, si hi h:1 aigua correnl, si hi ll:l dlltxa, 
si hi ha . bany, si 11i ha calefacció, si tenen fins i tot 
una serie de factors més socials, si tenen nevera, si 
tenen rcntadora, cuina, etc., televiso!". Per exemple, 
per dir, temes d'aspecte molt socials. Si anam a te
mes, podríem dir, respecte a la situació personal de 
l'enqucstat, si és fadrí, si és casat, en fi, tola una se
rie de punts de vista que cree que no val Il1Zlssa la 
pena d'estendre'm, pero que donen referencia, que és 
un tema que és seriós, que les enquestes de salut que 
normalment es fan o quan es fan a un país, realment 
compleixen tots aquests tipus de temes amplis, no tan 
soIs estrictament medies o sanitaris, sinó que tenen 
tota una serie d'aspectes que s'han de tenir en comp· 
te, perque podem dir, i aixo reeanegut per totes ban
des, que no és UD problema sanitari; la salut no hi ha 
una relació salut-sanitat, sinó salut és una cosa més 
amplia que la carencia de malalties. Cree que, per to
tes aquestes raons, creim que és suficient, podem dir, 
tal com havíem formulat nosaltres la proposta, per
que dins el que és la tecnica sanitaria, el que és dur 
a terme ~ i el portaveu del Grup Parlamentari Popu
lar m 'ha' donat la raó. es coneixen quines són, podem 
dir, les dades que s'han de fer; el que passa, pot ha
ver disercpancies entre uns sanitaris o entre un grup 
polític que estigui 'al mando' d'una Comunitat Autó
noma o d'un país respecte al que és l'analis i d'aquests 
resultats; és a dir, el diagnostic de salut pot tenir 
distintes interpre tacions; ara, rcalitzar una enques
ta, normalment, una enquesta de salut, en principi no 
té massa color polítie; sinó que és un problema tcc
nic d'uns bons dissenyadors d'enquestes de salut; ara 
el diagnóstic és una cosa diferent perque el diagnós
tic podrícm elir un punt de vista, un partit d'esquer
res, UDS determinats problemes socials les té més en 
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compte que altres partits, uns determinats tipus de 
problemes de tipus cultural, un tipus de partit, un ti
pus d'experts li donara més valor que a uns altres. 
Per tant, el problema de diagnostic de salut és el que 
podria diferenciar; ara la fase d'enquesta de salut 
creim que és un tema que tothom podria, en principi 
estar d'acord. Per tant, si les discrepancies que s'es
tan fent és de quan s'ha de fer aquesta enquesta, no
saltres no hem posat aquest termini; el que nosaItres 
creim és que s'han d'iniciar les actuacions per dur-la 
a terme el més prest possible i que d'acord amb a ixo 
es planifiqui. 

7.-1).-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies, D. Joan March. No havent-hi més in ter
vencions passam a la votació d'aquesta Proposició No 
de Llei. Per tant, els Srs. Diputats que votin a favor, 
que es posin drcts, per favor. Poden seure. EIs Srs. 
Dipu~ats que votin en contra, es valen posar drets. 
Queda rebutj ada la Proposició No de Llei per 29 vots 
en conU-a i 24 a favor. 1 passam al darrer punt de 
l'Ordrc elel Dia, que és el punt septim , relatiu a pre
guntes. Demanant una vegada més aquesta Mesa que 
les preguntes siguin escarides; per favor, es faci la 
pregunta concreta i es doni temps a la contestació, 
temps maxim per pregunta és el ele cinc minuts. Per 
la primera pregunta, que formula el Diputat D. Sebas
tia Serra Busquets del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista-PSM, relativa a la realització de cursets 
per preparar gerents de les cooperatives, té la parau
la D. Sebastia Serra. 

SEBASTIA. SERRA: 
Sí, per tenir temps, consideram que la Conselle

ria coneix la pregunta i per tant demanaríem la seva 
resposta i llavors ja farem el comentari pertinent. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Contesta la pregunta D. Joan Simarro, Conseller 

d'Agricultura . 

JOAN SIMARRO: 
Sr. Pres ident, Sres. i Srs. Diputats. En contesta

ció a la pregunta respecte als cursets de gerents de 
cooperatives, hem de dir que la seva realització s'ha 
de sol'licitar a l'Administració Central per la seva apor
tació de professorat especialitzat i per la seva subven
ció economica. Per tant, a fi d'cvitar despeses i de po
der-nos trobar a un moment determinat que s'esta or
ganitzant el curset, que hi ha el professorat aquí i que 
no existeixen alumnes, varem demanar a totes les coo
peratives, en carta que c1s varem dirigir el cinc de de
sembre, que ens diguessin quins possibles alumnes hi 
podia haver. La carta, concretament, que es va dirigir 
a totes les cooperatives, la llegesc, que diu: «La orden 
ministerial de 'vuit de setembre del 83' publicada en 
el 'Butll etí Oficial de 22 de setembre' hace referencia 
a las ayudas sobre m ejora de la formación personal 
y de la capacidad de gestión de determinadas entida
des asociativas del medio agrario. Esta Conselleria 

está estudiando la conveniencia de establecer algún 
curso siempre que se cuente con un número suficien
te de alumnos; por es to me dirijo a usted al objeto de 
que si se muestran interesados se pongan cuanto an
tes en contacto con el departamento de ayuda e in
formación de esta Conselleria especificando si está in
teresado en: a) Cursillos para gerentes, directivos, téc
nicos económico-administrativos; y, b) Cursillos para 
cuadros medios especialistas. A la vista del número de 
r espues tas afirmativas se podrá estudiar la convenien
cia de establecer dichos cursillos o si el número fue
ra muy reducido siempre se podría orientar hacia 
donde caminaran los posibles candidatos» Des 
d'aquesta data de dia 5 de desembre, només hem ten
gut contestació de dues cooperatives, una de Menorca 
qu e ens cliu que sí que estan interessats per dos mem
bres elel grup a), i una alo 'a de Mallorca concreta
ment, que no la Ilegiré tot a , diu que: «fvle es grato 
comun icarle que en caso de que hagan alguno, socios 
y I11i~111bros ele junta r ectora asistirían en cualquier 
cursillo ele los que hay enunciado en su carta . Me per
m i te indicarlo que la asistencia de estos cursillos iría 
supeditada si se hacen en una temporada que haya 
poco trabajo e n el campo pues és tos trabajan en él», 
En vista que no hi ha hagut més peticions , de moment 
esta aturat, no vol dir que si a un moment determinat 
hi hagi peticions es [aci. Jo sé concretament, perque 
h e tengut una serie de 'reunions a la Unió de Pagesos, 
que e lls estan treballant a diverses cooperatives per
que em clonin el nombre d'alumnes, pero fins a aqu~st 
moment, i em pareix que va es ser la setmana passada 
que vaig tenir la dan-era reunió amb ells, encara no 
m'han presentat cap llista. Continuam oberts a aquest 
curset pero quan tenguem a lumnes. 

SEBASTIA. SERRA: 
Gracies, Sr. Conseller. Senzillament, voldríem que 

la coordinació amb Unió de Pagesos de Mallorca i de 
Menorca fos real; veig que si la setmana passada es
taven parlant és de suposar que aixo anira així; i tam
bé soHicitaríem coordinació amb els Consells 1nsulars 
en aques t tema ja que és probable que Consells 1n
sulars i evidentmen t també amb Extensió Agraria pu
guin ajuelar i facilitar l'hit d'aquest curs que, repe
tim, la pregunta era donat que la Unió de Pagesos ja 
la va plantejar aquesta necessitat, fa aproximadament 
mig any, 

'. 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Vol fer ú s de la paraula el representant del Go
vem? 

JOAN STMARRO: 
El contacte amb la Unió de Pagesos no ha estat 

aquesta darrera setmana, sinó que ja varem tenir una 
reunió fa un mes, en que també se'ls va insistir da
munt aquest assumpte. Com que realment els cursets 
són per gent de cooperatives, el fonamental era estar 
en contacte amb la Unió de Cooperatives i a aquesta 
se'ls hi va posar, a totes que és la que teníem l'adre
~a el di~ 5 de desembre, la carta que eIs he lIegit. 
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Amb els Consells Insulars no ens hem posat en contac
te perque creiem que era amb les cooperatives que 
havíem de tenir el contacte principal i amb l'Extensió 
Agraria sí perque, cIar, són funcionaris i coneixen tot 
el programa d'actuació. 

2).-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies, D. Joan Simarro. Segona pregunta que 
formula el Diputat D. Sebastia Serra Busquets, del 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista i relativa al 
procés divulgatiu del Butlletí de la Conselleria d'Agri
cultura. Té la paraula D. Sebastia Serra. 

SEBASTIA SERRA: 
Sí, la pregunta va referida, concretament, a pla

gues, al Butlletí que fa el servei de plagues de la Con
selleria d'Agricultura i que, considerant-lo interessant, 
en canvi constatam la divulgació que no ho és en ab
solut nombrosa i voldríem saber quins mecanismes 
existeixen perque es divulgui o com es divulga i sobre
tol la pregunta va destinada a que es divulgui molt 
entre tata la gent afectada. 

JOAN SIMARRO: 
Sí, no crec que faci falta sortir perque la contes

tació es molt curta. El Butlletí es gl-atui:t, es reparteix 
a tothom que ho sol'licita i la informa ció que es dóna 
és que, al primer butlletí, es posa la direcció d'on 
s'han de poder subscriure gratultament i a més es di
vulga a través de tots els diaris, en que també es fa 
constar que a petició deIs interessats s'envia gratulta
mento Jo crec que aquest butlletí, que s'edita, no sé 
exactament la data que es va comen¡;:ar, pero crec que 
fa més de set anys que ja s'edita, per les emprescs es
pecialitzades en cultius que tenen prablemes de pla
gues o malalties és suficientment conegut. De totes 
formes, tant Extensió Agraria com Cooperatives tots 
ha tenen i a més als diaris es publica cada un deIs 
butlletins. Jo cree que si hi hagués possibilitat de fer 
més elifusió estam elisposats, perque costa el mateix 
una tirada de 800 que una ele 2.000, vaja, practicament, 
vaja, ens interessaria que tothom ho tengués, pero no 
podem anar a demanar a cada un enviar-los directa
ment perque no tenim la seva adreya. Estam oberts 
a totes les possibilitats de difusió d'aquest ButlletÍ 
que creim que és important. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Grades, D. loan Simarro. 

SEBASTIA SERRA: 

Sí, gracies, Sr. Conseller. Així i tot pensam que 
seria interessant que també els Ajuntaments, Consells 
Insulars i Sindicats pagesos pogucssin divulgar un 
nombre d'exemplars; potser seria un sistema, ja que la 
pregunta va evidentment a divulgar una cosa que 
creim que es fa bé i que és interessant, per tant, es
tendre una mica més; més que la qüestió de la subs
cripció gratuIta, que ens pareix molt correcta i molt 

b é, la qüestió és que per ventura si els ConselIs Insu
lars, Sindicals i Ajuntaments tenguessin un nombre 
d 'exemplars ha podrien espaI1gir un poc més. 

lOAN SIMARRO: 
No tenim cap inconvenient, vol dir que si ho so

Hiciten els hi podem enviar, i a més si volen ja d'en
trada que li donem deu exemplars, es poden enviar, 
pero que ho demanin, logicament, perque mol tes ve
gades hem trabat a cambres agraries i aitres entitats 
que s'han enviad es i han anat directament a la pape
rera, i cIar, no és interessant el comen<;:ar afer despe
ses per una cosa que sabem que no arriba directa
ment als interessats; a peticíó de qu alsevol i el nom
bre d'exemplars, sempre s'ha enviat i es continuara 
envíant. 

3).-

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. Tercera pregunta que formula el 

Diputat D. Scbastia Serra Busqucts, del Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista, relativa als pagaments 
per part del Govern de la Comunitat Autonoma a les 
assignacions corresponents a les aules de la tercera 
edat, al profe:'i?orat de l'Escola d'Estiu, etc. 

SEBASTIA SERRA: 
Sí, la pregunta va esser formulada dia 29 de gener 

del 84 i, demanam concretament e1s pagaments res
pecte a l'any 83 d'aules tercera eelat, de professorat 
d'Escola d'Estiu, participants de les jornades de for
mació professional, tot aixo celebrat en l'estiu. Pareix 
que des de dia 29 de gener ja s'han fet alguns paga
ments segons m'ha confirmat el Conseller Sr. Gilet, i 
segons també alguns d.els afectats, pero de totes ma
neres la pregunta seria una reflexió més que altra 
cosa perque l'administració fos molt més rapida, ja 
que normalment la gent que col'labora en aquestes ac
tivitats ho fa no per uns doblers directament, sinó per 
una feina extra, una feina vocacional més que altra 
cosa, i consideram que endarreriments de tres, quatre 
mesos són rnolt grassos pel que hauria d'csser un cor
recte funcionament administratiu. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
D. Francisco Gilet. 

FRANCESC GILET: 
Sí, gracies, Sr. President. Més o manco, ha contes

tat; per part del pagament de l'Escola d'Estiu, ja es 
va fer; hi ha uns problemes quant a la justificació de 
les aulcs de tercera edat i, una vega da que se solucio
nin aquests problemes de justificació, es pagara. Ara, 
la rapidesa per fer aquests pagaments ve donada en 
gnm pan per les dotacions pressupostaries, o les 
transferencies d'aquestes dotacions pl"essupostaríes, 
que aixo dcpen de Madrid, i la rapidesa depen, com 
e1ic, en gran mesura, de la rapidesa de Madrid, no de 
la ConseIleria d'Educació i Cultura ni d'Economia i 
Hisenda. Res més. 
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SEBASTIA. SERRA: 
Sí, se~zill~ment, constatar que efec,tivament fa UDS 

moments m'ho han confirmat que encara hi ha alguns 
pagaments que sembla que no estan fets d'Escola d'Es
tiu i de les jornades de formació professional fetes 
també el mes de setembre passat. Constatar-ho i al 
mateix temps, sí, creure que evidentment hi ha vega
des que els retards vénen de Madrid, aixo ja ho sa
bem tots, ara que hi ha activitats d'aquest tipus que 

'. 

tal vegada s'hauria de mirar que amb credits, amb an
ticipacions, o com fos facilitar el líquid perque, repe
tesc, no són activitats fixes i creen dificultats moltes 
vegades serioses als organitzadors. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Queda conelos aquest PIe. Record a les Sres. i Srs. 

Diputats que avui horabaixa a les cinc de l'horabaixa 
hi ha convocat un altre PIe. Bon día. 
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