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l.-1) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Comen<;:a la Sessió. El primer punt de l'Ordre del 
Dia és per examinar, debatre i votar les Proposicions 
No de LIei incloses i que tenen els números de Regis
tre General 32/84, 68, 94, 99, 115 i 153 també 1984. La 
primera Proposició No de LIei és la presentada pel 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relati
va a l'ampliació de les Ordres Ministerials de dia 7 
de desembre de 1983, que fan referencia al Concurs 
de tcasllat deIs Cossos d'Ensenyament No Universita
ri. A aquesta Proposició No de LIei, se li han presen
tat dues esmenes que examinarem una darrera l'aUra. 
En primer lloc, per defensar laProposició No de LIei, 
té la paraula, pel Grup d'Esquerra Nacionalista, D. 
Joan López Casasnovas. Disposa d'un temps de deu 
minuts. 

JOAN LOPEZ CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. Resulta un fet curiosament 

anormal observar que a les Ordres Ministerials que 
convoquen els Concurs de Trasllats entre professors 
d'Educació General Basica, de Formació Professional i 
de Batxillerat, hi figura un article en que hi ha el 
compromís per part deIs qui obtenen pla~a a Catalu
nya, a Valencia, a Euskadi, a Galícia, és a dir, als ter
ritoris on la llengua propia no és l'oficial de l'Estat, 
el compromís, dic, d'adquirir coneixements que els 
faci possible a aquests professors el coneixement oral 
i escrit, la comprensió oral i escrita de la !lengua pro
pia del país. Ja sabem que en totes les Comunitats 
que exigeixen aquest requisit tenen competencies so
bre l'ensenyament, i és precisament per a<;:o que el 
GoveITl de l'Estat hauria "d'haver intervingut, creim, 
en el sentit d'atorgar, en aquest aspecte, el mateix 
tracte a l'única comunitat de llengua diferent a la cas
tellana de que depen, és a dir, a la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears. D'altra banda el traspas de 
competencies no hauria d'eximir el Govern Central de 
la seva obligació de protegir i potenciar les cultures i 
llengües que hi ha a tot l'Estat Espanyol i, ja que no 
dubta gens d'intervenir en aquelles qüestions, en aque
lles comunitats que al seu parer potencien massa la 
propia llengua, aquí tenim el cas de les famoses eti
quetes a Catalunya, tampoc hauría de dubtar a hora 
d'intervenir en aquelles que no ho fan o no ho poden 
fer encara, corn és el cas nostre. :f.s evident que, al 
Govern Central, totes les llengües de l'Estat l'han de 

preocupar d'una mateixa manera. Molt relacionada 
amb aquesta qüestió hi ha el fet que amb les oposi· 
cions a professors d'E.G.B., B.U.P. i Formació Profeso 
sional, encara no hi hagi tampoc cap prova destinada 
a valorar els coneixements de la llengua catalana deIs 
opositors cosa que permet que, en definitiva, perso
nes que l'ignoren totalment, provinguts generalment 
d'altres indrets, ocupin aquestes places atorgades 
d'aquí a les nostr5s escoles. Aquesta situació exigeix 
per part del Govem Autonom de les Illes Balears una 
actuació decidida i ferma davant l'Administració Cen
tral. Sabem, perque tenim aquí ja proves documen
tals, que per part de la Conselleria de Cultura de la 
Comunitat Autonoma hi ha hagut actuacions, escrits, 
dirigits al Ministeri d'Educació; concretament el Con
seller Francesc Gilet responia a una pregunta que 
havÍCm soHicitat resposta per escrit el Grup d'Es
querra Nacionalista dient, dia 23 de juny de 1'any' 1983: 
«Tenguin la seguretat que de cara a anys vinents es 
tendra molt en compte per part d'aquesta Conselleria 
dur a terme les actuacions pertinents», dins l'esperit 
que es despren del nostre escrit de referencia. Sabem 
també que en data de dia 18 de febrer de l'any 84, el 
Conseller Gilet soHicitava aquesta mateixa qüestió al 
Ministeri d'Educació i Ciencia. De tota manera obser
vam amb preocupació com, havent passat temps d'en<;a 
d'aquestes actuacions, han sortit les Ordres Ministe
rials corresponents, varen sorLir dia 7 de desembre i 
es varen publicar dia 14 de desembre de l'any pas
sat, i en definitiva, les Illes Balears queden de bell 
nou excloses d'aquesta possibilitat prevista a altres 
Comunitats Autonomes. Creim, per tant, que no hi ha 
d'haver problema polític per fer exercir allo que l'Es
tatut d'Autonomia ens atorga i, és a dir, la competen
cia plena exclusiva en materia d'ensenyament de la 
llengua catalana, en tant que no tinguem la transfe
rencia de competencia aquí, en aquest Govern, és evi
dent que hem d'exercir la nostra relació directa amb 
el Govern Central per aconseguir allo que és d'estricta 
justícia. Amb aquest sentit nosaltres presenta m aques
ta Proposta No de Llei, pero volem fer constar que, 
com fan observar les dues esmenes que s'han presen
tat en aquesta Cambra, no es pot fer una actuació 
d'efectes retroactius anuHant o modificant una Ordre 
Ministerial que ja ha entrat en vigor. En aquest sen
tit el Grup Esquerra Nacionalista manifesta la volun
tat d'assumir les esmenes que aquí s'han presentat. 1 
simplement vull acabar dient que aquesta actuació de 
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govem és senzilla, és facil i és d'esperar que des del 
Govem Central es tindra en compte all0 que preveu 
la Constitució Espanyola quan obliga a tenir una sen
sibilitat especial també al Govem Central per la pro
tecció de les llengües diferents a l'oficial de l'Estat 
Espanyol. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
MoItes gracies, Sr. López Casasnovas. Per defensar 

la primera esmena que és la 350 del Grup Parlamen
tari Socialista té la paraula per aquest Grup D. Ilde
fons Juan Marí. Disposa voste d'un temps de deu 
minuts. 

ILDEFONS JUAN MARt: 
Sres. i Srs. Diputats. Pel Grup Parlamentari So

cialista la normalització de la nostra llengua i de la 
nostra cultura com a un deIs elements basics de la 
nostra personalitat col.lectiva i com a patrimoni irre
nunciable és una de les línies que encamina els nos
tres esfon;:os a l'ambit cultural i educatiu. Som també 
conscients que per aconseguir aquesta normalització 
s'ha de tenir una especial aten ció amb l'ensenyament. 
El Grup Par18mentari Socialista comparteix l'esperit 
de la Proposició No de Llei presentada pel Grup Par
bmentari Esquerra Nacionalista; no obstant, com ja 
ha dit el seu representant, pensam que la forma no és 
la més adecuada, ja que les Ordres Ministerial5 que 
fa referencia a l'esmentada proposició, ja han causat 
cfecte i no admeten canvis ni adhesions, és a _dir, ja 
han esgotat els seus efectes. Per tot aixo el Partit So
ciülista ha presentat una esmena de substitució que 
contempla l'esperit de l'esmentada proposició i modi
fica les deficiencies que acab de ressenyar i que tot 
scguit pas a llegir literalment: "Esmena de substitu
ció: Que el Govern de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears sol.liciti al Govem de l'Estat Espanyol 
la incIusió de les Illes Balears a les futures Ordres 
Ministerials relatives als Concursos de Trasllats deIs 
Cossos d'Ensenyament No Universitari i que es con
templi l'obligació d'adquirir pel professorat que hi 
participi el nivell de coneixement de la llengua cata
lana que els possibiliti la seva comprensió oral i escri
ta i posar així la nostra llengua, cultura i Estatut 
d'Autonomia a un nivell de coneixement mínim per a 
l'ensenyament". Bé, el Grup Socialista pensa que da
vant aquests motius l'esmena presentada mereix el 
suport d'aquesta Cambra. MoItes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Per defensar la segona 

es mena té la paraula D. Manuel Jaén Palacios. Disposa 
d'un temps de deu minuts. 

MANUEL JAÉN PALACIOS: 
Con la venia de l S r. Presidente. Sras. y Sres. Dipu

tac:.0s. La supr ma otun ta d soberana del pueblo es
panol expresaba a l aprobar la Cons Litución la realidad 
plurilingüe elel Eslad Espailo l. ucstra Constitución, 
com? . ustedes saben, ampara y protege las culturas, 
tradlclOnes e instituciones de las Comunidades Autó
noma , y la lengl.la, 1.<1 xp resi6n cul t ural m ás com
pleta dc una ornun idad, ha de ser prot egida y r espe
tacl<l: _ ~onsccl1cn lcmt:1 le con es a betcreogeneidad 
ImguISllca, que e un patdmollio, COmo reconoce la 
Cons i~u ción, cn riquccedol' que conviene p roteger y 
polencla r , e iniciaron, si me pcrmite una perspec~va 

de análisis diacrónico, unos pasos ciertamente tímidos, 
con el Real Decreto 2.193/79 de siete de diciembre, 
mal conocido por el Decreto de Bilingüismo. Con pos
terioridad, la Orden Ministerial de 25 de octubre del 
79 desarrolló la anterior Disposición hasta llegar a 
nuestro Estatuto, que en su artículo 3 preceptúa que 
la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, 
junto con la castellana, el carácter de idioma oficial y 
todos tienen el derecho de conocerla y utilizarla. En
tendemos que es en este contexto en el que se mueve 
la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo 
de Izquierda Nacionalista, y he de decir de antemano 
que nuestro Grupo Parlamentario asume el espíritu de 
esta Proposición No de Ley; no obstante, expresado 
este sentimiento favorable del Grupo Popular, tengo 
que hacer algunas referencias a estas Ordenes Minis
teriales de siete de diciembre de 1983. En efecto, el 
Boletín Oficial del Estado N.O 298 de 14 de diciembre, 
publica en consonancia con el artículo 108.3 de la Ley 
14/70 de 4 de agosto y otras disposiciones, pública, 
repito, 4 Ordenes Ministeriales que regulan concursos 
de traslados en centros docentes dependientes del Mi
nisterio de Educación y Ciencia; esto lo quiero sub
rayar porque tiene mucha importancia eso de depen
diente del Ministerio de Educación y Ciencia. En 
todas y cada una de las mencionadas disposiciones 
figura un artículo, que es el artículo cuarto, concreta
mente en todas es el mismo, varía la terminología en 
tanto en cuanto puede ser el País Vasco, Cataluña, Va
lencia o Galicia; y ese artículo cuarto hace referencia 
concretamente a la obligatoriedad de adquirir los co
nocimientos que posibiliten la comprensión oral y es
crita de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma, 
en el supuesto, es obvio, de que los profesores obten
gan plaza en las Comunidades Autónomas a las cuales 
hacen referencia las Ordenes Ministeriales. Esta refe
rencia que acabo de hacer es recogida por Esquerra 
Nacionalista en el entrecomillado, y yo entiendo que 
los entrecomillados recogen citas textuales. He leído y 
releído las órdenes ministeriales y el entrecomillado 
de referencia tal y como se cita, no lo he encontrado. 
Sí he comprobado que la redacción de la cita textual 
es un compendio, una refundición de las cuatro Or
denes Ministeriales, concretamente del artículo cuarto, 
al que antes me refería. Y volviendo al hilo de la cues
tión he de decir que me causó sorpresa el comprobar 
que los anexos que incluyen las vacantes no contem
plan ninguna plaza de las comunidades citadas. ¿ Cómo 
es posible elegir una vacante de Cataluña, Galicia, 
Valencia o País Vasco si se desconocen cuántas hay 
y dónde están localizadas? La explicación a esta cues
tión se encuentra en el Boletín Oficial del Estado de 
trece '.de diciembre, que aquí no se ha citado y yo lo 
cito, Boletín que no se menciona donde se publican 
otras Ordenes Ministeriales, que son la de 9 de diciem
bre del 83, que convoca concurso de traslados de cate
dráticos de bachillerato para cubrir vacantes en el 
País Vasco; la de 9 de diciembre al mismo sentido 
para maestros de taller; la otra Orden Ministerial de 
igual fecha y contenido para el cuerpo de agregados 
de bachillerato; otra de la misma fecha y en el mismo 
sentido para profesores de E.G.B.; y otra referida 
para profesores de centros de formación profesional. 
Asimismo en el Boletín citado el de 14 de dicie ... , el 
de 13 de diciembre, no es de 14, aparecen otras Or
denes, concretamente cuatro de la Comunidad Autó
noma de Galicia. En todas las Disposiciones anterio-
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res hay una referencia expresa a esa obligatoriedad «a 
posteriori» de conocer, tener un conocimiento, una 
competencia, expresando en términos lingüísticos de 
Noam Chomsky una competencia de abstracdJl1 lin
güística suficiente en cuanto a la comprensión oral y 
escrita de la lengua territorial. Y, ¿por qué las Comu
nidades Autónomas pueden incluir en las convocato
rias esa referencia a la competencia lingüística de los 
concursantes? ¿Por qué no se hace una referencia en 
el mismo sentido para las vacantes de Baleares? La 
respuesta para esto también existe, se trata de que 
las convocatorias que ordenan los concursos en el 
País Vasco, Cataluña, Galicia y Valencia hablan de cen
tros dependientes de estas Comunidades Autónomas, 
mientras que las que incluyen las vacantes de nuestra 
Comunidad Autónoma hablan de centros de titularidad 
estatal. Y aún más; he de decir que hay que remon
tarse a las Disposiciones sobre traspasos de funciones 
y servicios de la Administración del Estado en materia 
educativa, y por citar solamente una de las más re
cientes, a la Comunidad Valenciana, por Real Decreto 
2.093 de 28 de julio, que transfiere la función de, y 
cito textualmente: "Convocatoria y resolución de los 
concursos de traslados denLro del ámbito de la Co
munidad Autónoma, de conformidad con las normas 
que establezca la propia Comunidad». Nuestra Comu
nidad Autónoma, por desgracia, después de un año 
que, recientemente, acabamos de festejar, no tiene 
traspasados servicios ni funciones en el ámbito educa
tivo y hay interés en que así sea por parte del Grupo 
Parlamentario y me consta que por parte de todos los 
grupos que aquí tienen asiento en el Parlamento. En 
consecuencia, aunque las órdenes ministeriales que re
gulan los concursos de traslados no nos gusten, no 
nos hemos de extrañar; extrañeza nos producirá si 
se aprueba la probable, y hago una presunción aquí, 
nueva normativa que regirá para los concursos de tras
lados, cuyo borrador en su artículo tercero sentencia 
así: "Corresponde al Ministerio de Educación y Cien
cia la regulación de las Bases Generales de los Con
cursos de Traslados, y el establecimiento mediante 
convocatoria marco de los procedimientos administra
tivos comunes, la coordinación de los mismos y la 
supervisión de todo el proceso». Como observarán los 
Sres. Diputados, las convocatorias venideras, no sabe
mos por cuánto tiempo, estarán marcadas por una ten
dencia centralista felipiana, y no me refiero, como pu
diera entenderse, al Sr. Presidente del Gobierno Cen
tral, sino a la continuación de la línea iniciada por 
Felipe V. Sres. Diputados, nuestro Grupo comparte, 
como ya he dicho, la preocupación que ha motivado 
esta Proposición No de Ley. No obstante, y haciendo 
también referencia a lo que el portavoz del Grupo de 
Esquerra Nacionalista ha dicho aquí, y por supuesto 
hablo dándole apoyo al Gobierno como no pudiera ser 
de otra manera, el Sr. Conseller de Educación y Cul
tura, con fecha 18 de enero del 84, se dirigió al Di
rector Provincial de Educación y Ciencia interesándose 
en que se diese cumplimiento a la petición que se 
presentaba sobre la presente Proposición No de Ley, 
siendo así que es perfectamente asumible por parte 
del Grupo Popular su contenido. A pesar de esas dis
funciones de tipo legal de transferencias en materia y 
funciones de educación, indicar que el Grupo Popular 
entiende que cuando la Comunidad Autónoma tenga 
transferidas las Competencias pertinentes, no sólo \~o;¡
siderará la obligación de que el profesorado adquiera 

el nivel suficiente de comprenslOn oral y escrita, lo 
que sería, en términos técnicos, bilingüismo pasivo, 
sino también la conveniencia de hacer extensiva esa 
competencia en materia de cultura de las Islas Ba
leares. A estos efectos, cuando se hagan públieas las 
convocatorias creemos que sería conveniente, tal como 
se debe en la Generalitat de Cataluña, puesta aquí de 
ejemplo muchas veces, se incluirá o se debería incluir 
un anexo con temario de lengua y cultura de nuestra 
Comunidad Autónoma. El texto, conocen también el 
texto de la enmienda, de nuestra enmienda, y con esto 
acabaré, y se ha presentado no por hacer contradic
ciones con el Grupo Proponente, sino simplemente por
que unas Ordenes Ministeriales que se convocaron la 
primera quincena de diciembre y que había quince 
días naturales para solicitar las vacantes, el día 31 de 
diciembre, sin mirar calendario, creo que acababa el 
plazo. Dirigirse al Ministerio ahora para que reconsi
derara estas Ordenes Ministeriales, a nuestro juicio, 
no tiene sentido, y por tanto nuestra Proposición de 
Ley \'a en esa línea. Es decir, que en las futuras con
vocatorias si lo conscguilTlOS, esperamos que haya suer
te, pues que se incluya un artículo que haga referencia 
a esa obligatoriedad del conocimiento de la lengua te
rritorial. Nada, muchas gracias. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Muchas gracias, Sr. Jaén Palacios. Tiene la palabra 

el Sr. Joan López Casasnovas. 

JOAN LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. El Grup d'Esquerra Nacio

nalista, a la vista de les dues esmenes que aquí s'han 
presentat, proposaria a la Mesa i al Sr. President, si 
tenia a bé de donar un recés de deu minuts per refon
dre els dos textos posat que creim que no hi ha dife
rencies substancials en tots dos i que no hi ha 
d'haver massa inconvenients per arribar a una entesa 
satisfactoria per tots els grups d'aquesta Cambra. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
La Mesa, contestant a aquesta petició, es complau 

d'accedir a ella, de manera que declara m un d~scans 
de deu minuts per intentar refondre aquestes dues 
esmenes. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Per favor, Srs. Diputats, volen prendre possessió 

dels seus es con s ? Recomen¡;am la Sessió. Senyor Se
cretari Segon, vol donar lectura a l'esmena consen
suada? 

DAMli\ PONS: 
L'esmena consensuada diu així: «Que el Govern de 

la Comunitat Autonoma de les Illes Balears soHiciti 
del Govern de l'Estat Espanyol que, a les convocato
ries properes de concurs de trasllats per a les provi
sions de vacants a centres d'E.G.B., B.U.P. i F.P. de 
les Illes Balears, es contempli l'obligatorietat que els 
concursants que obtenguin pla¡;a a la nostra Comu
nitat Autonoma adquireixin el nivell suficient de com
prensió oral i escrita de la llengua catalana i es posi 
així la nostra llengua i cultura a un nivell de coneixe
ment mínim per a l'ensenyament». 

2.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Vol intervenir? Ido, passarem a la votació. Els 
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Srs. Dipulats que stiguin conformes amb aquest text, 
que s'aixequin, per favor. Poden seure. Queda '.lprovat 
p r unanimiLal. Passam al segon. ~~.mt de l'Or~re ,del 
Dia que fa referencia a la ProposlclO No de Llel Num. 
68/84, presenlada pel Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista - PSM , i relativa a les mesures en defensa 
del patrimoni Histori o-Arlí~ti.c. de les Ill~s ,saIears. 
Per defensar aquesta ProposlclO No de Llel te la pa
raula D. Damia Pons i Pons. Disposa d'un temps de 

deu minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Amb aquesta 

Proposició No de Llei sobre mesures en defensa del 
Patrimoni Historico-Artístic de les Illes Balears, Es
querra Nacionalista vol, una veg~da .més, demo~tr~r 
la seva preocupació que aspectes mstItuclOnals slgum 
objecte d'un maxim consens per part d'aquest Parl~
ment. Entenem que la situació de defensa del Patn
moni Historico-Artístic de les Illes Balcars. establir el 
marc jurídic general no pot esser bandera de cap 
grup parlamentari, sinó que afecta la totalitat deIs 
grups que integren aquest Parlament. D'una banda 
tenim un Estatut d'Autonomia que ens dóna, no diré 
exactamen! un mandat imperatiu perquc aquí els par
lamentaris no estan solmesos a mandats imperatius, 
pero sí unes línies mes tres d'actuació quan diu a l'arli
cle 9 que els poders públics tenen el deure de pro
maure la parLicipació 'dels ciutadans a la Úd3 política, 
cultural, economica i social. Per tant tenim el deure 
de fer que els noslres ciutadans puguin accedir al co
neixement d'aquest Patrimoni i la primera mesura que 
hem de prendre és assegurar la seva supervivencia que 
no esta gaire clara, com intentaré exposar. D'altra ban
da Esquerra Nacionalista entén que la llarga historia 
d'aquest país ens ha llegat, precisament, uns tresors 
historico-artístics amplis d'epoques molt diverses, des 
de la més remota prehistoria fins a l'actualitat, que 
constitueixen de pIe dret un element que ens ha de 
fer sentir orgullosos de la nostra personalitat histo
rica coHecliva. Entenem que són alguna cosa més que 
una reminiscencia d'un passat sinó que són, molt més 
enlla que una simple deixa ja morta, un element que 
volem viu i constant damunt la nostra vida actual. 
Pero, que passa amb aquest Patrimoni? Aquest patri
moni no té avui en dia unes mesures impulsades des 
deIs poders públics que garanteixin de manera sufi
cient la seva supervivencia. Aquest buit legal ha per
mes que bona part del nostre patrimoni hagi eS~.J.t dt>s
lruit ja irremeiablement. No cal dir que aquest procés 
de destrucció s'ha vist agreujat amb motiu de la pre
sencia d'un fenomen turístic massiu que ha impulsat 
una urbanització també molt accentuada de gran part 
deIs nostres territoris; un procés d'especulació amb 
lerres, amb finques, etc ., i que dins aquest procés han 
caigut molts de tresors del nostre llegat historico-artís
tic que s'han perdut per a sempre. Altres, també dins 
aquest procés, han estat objecte d'una degradació am
biental i, sobretot, els béns mables han estat i ::;ón 
d'una manera, pot esser molt més del que feim 
comptes, objecte d'un trMic clandestí i en bona pan 
han passat les fronteres, no ja de les Illes Balears, 
sinó de l'Estat Espanyol i han anat a parar a l'estran
ger. L'Estatut ens dóna una amplia competencia da
munt aques ta materia. L'article 13, d'una part ens parla 
que l~ nostra Comunitat Autonoma té competencia 
exclUSIva respecte de la protecció i el foment de la cul-

tura autoctona, llegat historie de les IHes Balears. I cree 
que, precisament, el patrimoni historieo-artístíc és un 
deIs elements clau d'aquesta cultura damunt la qual 
aquesta Comunitat Autonoma té una competencia exclu
siva, tant de protegir-Ia com de fomentar-la. D'allra 
banda, i ja en el terreny del patrimoni historico-artísrie 
en concret, l'article 10.19 de l'Estatut estableix compe
tencia exclusiva de la Comunitat Autonoma sobre arxius, 
museus, biblioteques, conservatoris de música, insti
tucions semblants que no siguin de titularitat estatal, 
i més encara, l'article 10.20 precisa que la competen
cia exclusiva s'exercira també sobre el patrimoni mo
numental, cultural, historic i paisatgístic, d'interes per 
a la Comunitat Autonoma, sense perjudici del que 
disposa l'artide 149.1.8 de la Constitució. Trobam per 
tant que hi ha unes tasques urgents a fer, unes mesu
res jurídiques a impulsar, ens trobam que la urgencia 
ve dictada perque el procés de destrucció és un pro
cés accelerat, continu, i jo diria que creixent; bona 
part d'aquest patrimoni historico-artístic s'ha manlin
gut en el lloc aIla on estava, s iguin cases particulars, 
siguin esglesies, siguin simplement situats dins fin
ques, etc., perquc bona part del noslre poble, que era 
una societat rural que la seva maxima preocupació era 
sobrcviure, produir aliments per arribar a dema, no 
tenia un coneixement deIs valors que una especulació 
projectada damunt els tresors historico-artístics dona
ven a aquelles peces que sempre s'havien vist dins 
aquelb casa, din s aquella esglési3, dins aquella finca. 
Pero avui en dia ja no és així. Avui en dia s'ha llen;at 
un mercaeleig damunt aquest patrimoni que fa que els 
especuladors hagin sortit a la ca<;a de bona part de pe
ces d'aquest patrimoni; i moltes vegades amb la com
plicitat d'autoritats locals, amb la complicitat d'ele
menls que, més que fomentar aquesta especulació, hau
rien d'haver estat els que l'haguessin denunciada, 
frenada i aturada. Per tant, enlenem que és necessari 
posar-nos en' feina per dictar un projecte de Ilei de 
regim jurídic i defensa del patrimoni historico-artístic 
de les Illes Balears. D'altra banda hi hauria també, 
a part de donar aquesta norma jurídica, la urgencia 
de saber que és que tenim dins les nos tres mans o que 
tenim dins el nostre territori; aixo implica una labor 
de cataleg, una labor d'inventarí, que tampoc no s'ha 
feta. Difícilment podem protegír coses que no sabem 
ni on són, ni quin valor ten en, ni quina antiguitat, ni 
quin estat de conservació, ni quina situació jurídica. 
S'han fet temptatives, s'han donat algunes passes en 
materia de fer un inventari, pero esta en un estat en
cara embrionari. És una cosa, per tant, que creim que 
s'ha de fer amb tota urgencia. Tot aixo, aquesta situa
ció de degradació, aquest desconeixement de quines 
peces tenim, fa, juntament amb uns programes pe
dagogics que no estan pensats pel nostre país, sinó 
que són fruit d'una concepció absolutament centralis
ta de l'Estat, fa que la nostra gent visqui d'esquena 
el'aquest patrimoni i només se'n recordi d'ell sobretot 
si en pot especular. Nosaltres entenem, i amb aixo 
acab, que aquesta llei, aquestes mesures en defensa 
del patrimoni historico-artístic haurien de néixer d'un 
consenso No creim prudent que sigui el Govern el que 
d'una manera unilateral doni aquesta passa i per aixo, 
amb acte, diríem de bona voluntat i amb una proposta 
de signe institucional hem presentat la Proposició No 
de Llei següent: primer de tot, que el Parlament de 
les rIles Balears procedesqui a elaborar en un termini 
de sis mesos, en regim de ponencia, i aquí voldria fer 
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una matisació, quan deim en regim de ponencia ens 
referim a una ponencia naturalment feta i designada 
dins la Comissió de Cultura i Educació, que elabori, 
aquesta ponencia, una Proposició de Llei de Regim Ju
rídic i defensa del Patrimoni Historico-Artístic de les 
Illes Balears. Sabem que és una llei que pot tenir 
alguns punts conflictius, pero creim que la responsabí
litat deis grups polítics presents en aquesta Cambra 
fara que s'intenti, i crec que es pot aconseguir, arri
bar a un consens practicament total. En materia d'in
ventari, la Proposició No de Llei és instar el Govern 
de les Illes Balears a confeccionar en el termini de 
dos anys l'inventari general del patrimoni historico
artístic de les Illes Balears que detallara la ubicació, 
descripció, estat de conservació, catalogació i situació 
jurídica de cada un deIs elements relacionats; dos anys 
pot pareixer un termini una mica llarg, pero creim 
que és una feína realment notable i que tot i que 
s'emprengui amb tota energia aquests dos anys pot 
esser que siguin fins i tot un termini més aviat breu, 
pero creim que s'ha de fer així donada la urgencia 
del caso I finalment la Proposieió No de Llei parla, 
o proposa soHieitar del Govern de les Illes Balears 
que dieti normes de protecció deIs edifieis histories, 
arxius, biblioteques, pinacoteques i altres centres de 
deposit cultural, de titularitat privada i elabori un 
pla per a la seva adquisieió gradual quan els titulars 
hi aceedeixin, perque som eonscients d'una eosa: el 
p~trimoni historico-artístic, cn bon:¡ part, o millar dit, 
d'una manera practicament, gairebé al eent per cent 
esta en 111ans de propietat privada. Nosaltres natural
ment, eom a Parlament, o el Govern com a Institució 
no podem entrar en expropiacions ni en confronta
eions amb particulars perque el resultat seria l'invers 
al que pretenem, pero es tracta d'evitar que aquests 
particulars facin malbé el patrimoni que tenen dins 
les seves mans i que d'altra banda, que es produeixen 
casos de persones que tenen a dins el seu patrimoni 
un béns culturals, si se'n volen desprendre el Govern 
de les Illes Balears tengui prevista l'adquisició 
d'aquests béns i la constitució d'un patrimoni públic 
de materia historico-artística. Crec que no és una 
Proposició No de Llei gaire conflictiva, és absoluta
ment raonable i esper un suport unanime deIs grups 
parlamentaris que integren aquesta Cambra. Moltes 
gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Damia Ferra .. .. (Aturada deguda a de

ficiencies tecniques, lú lw w! tras en que no s'escolta 
res a la cinta). 

FRANCESC GILET: 
és a dir, a l'elaboració a través de ponencia 

d'una llei de defensa o de regim jurídic i defensa del 
patrimoni historico-artístic de les Illes Balears, ente
nem que la postura ha d'esser negativa, i aixo ve donat 
perque en primer lloc s'han constitult ja les Comis
sions de Patrimoni, les Comissions d'Arqueologia, que 
entenem que són unes passes inicials suficients per co
menc;ar a parlar d'una defensa del patrimoní historico
artístic, arqueologic i etnologic, segons sigui cada una 
de les distintes Comissions. En segon lloc es va mani
festar per aquest ConseIler a la Cor:nissió informativa 
d'Educació i Cultura que era intenció del Govern dur al 
seu moment una Proposició de Llei, un Projecte de Llei 
de defensa del patrimoni historico-artístic. Aquest pro-

jecte de Llei esta en fase d'elaboració, es dura al Parla
ment al moment que s'hagi acabat tota la complexitat 
que té, que s'hagin acabat aquestes bases d'aquest pro
jecte, tenint en compte que és un projecte, com bé s'ha 
dit aquí, de certa complexitat. D'altra part entenem que 
no hi ha lloc a donar suport a aquest primer punt, 
essent així que si hi ha una iniciativa legislativa per part 
del Govern no hi ha lloc a accions subsidiaries per 
part de ponencies, essent així que el protagonisme legis
latiu i la competencia del Govern és aquesta, de tenir 
aquest protagonisme, de tenir aquesta iniciativa; i si 
s'ha anunciat ja d'abans que hi haura aquesta inicia
tiva, entenem que és anar fon;:ant la marxa, fon;:ant la 
maquinaria legislativa i d'actuació del maleix Goven1. 
Pel que fa referencia al segon punt, és a dir, l'inven
tari, entenem que podem donar suport a aquest segon 
punt, deixant ben cIar que existeix un inventari fins 
l'any 1982; aquest inventari es va rebre dins el paquet 
de documentació que existía a la Direcció, a l'antiga 
Direcció Provincial de Cultura que, com dic, aquest 
inventari esta fet, actualitzat fíns l'any 1982, té les se
ves deficiencies, s'esta fent feina amb ell, i s'ha d'anar 
actualítzant a mesura que, i s'ha de fer fenia damunt 
aquesta base, damunt aquest inventari del 82. Per tant 
no tenim cap inconvenient per assumir aquesta sego
na, aquest segon punt i dins el termini més. curt possi
ble dur a terme aquest inventario Pel que fa referen
cia al tercer punt, entenem que és un afegit al primer, 
Lotes aquestes mesures que se suHiciten, es demanen 
quant a edificis histories, arxius, biblioteques, pina
coteques i demés, són, han d'estar contemplades dios 
la futura llei de defensa del patrimoni hjstorico-artis
tic, que no podem actuar per altre sistema que no 
sigui el d'una lIei, essent així que aquestes transferen
cjes se'ns han vengut donat per llei, la llei del 33 i tota 
aquesta defensa d'aquestes, de la protecció d'aquests 
edificis monuments, ja siguin mobles, béns mQbles, 
s'ha de dur a terme per mitja d'una lIei, la llei de 
defensa del patrimonio En resumides comptes i per 
tancar entenem que podem donar una postura afirma
tiva al puní segon, i així ho farem, i quant al punt pri
mer i tercer seria una postura negativa a la petició 
de la Proposició No de LIei. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D_ Francisco Gilet. Té la paraula D. Da

mia Ferra per contestar al Govern. Disposa d'un temps 
de cinc minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs_ Diputats. Naturalment 

no tenim cap inconvenient, vist que són elements 
heterogenis, encara que dins una mateixa tematica, 
que es faci una votació seperada deIs diferents apar
tats. De totes maneres, que ens congratula que ens 
confirmin que el Govern esta disposat a treballar en 
aquesta materia, creiem que era més oportú que hi 
hagués un consens sobre aquest aspecte, pero si el 
Govet-n vol tenir un determinat protagonisme i ens 
presenta una Ilei de patrimoni historico-artístic, no ten
drem cap inconvenient en donar-li suport sempre que 
sigui satisfactoria en la seva totalitat, i si no, ja farem 
les es menes pertinents. Ens congratula que al punt 
dos se'ns anuncü que se'ns donara suport i en canvi 
no acabam d'entendre que s'afegesqui, com si fas un 
simple annex del primer, la totalitat del punt tercer, 
perque al punt tercer el que també es proposa, a part 
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de les mesures o norrnes de proteceió d'edificis histo
ries, etc., de titularitat privada, hi ha un aItre eIement 
que creim que no esta indos dins el puni u, que és, 
que el Govem ela~ori un~la p r ~ la se~a. ad~uisici~ 
gradual quan els tJtulars In aceed · Ixen; a 1)(0, 1 no te 
ineonvenicnl 1 Sr. Con elLer de ullura, m'agradada 
saber, si é pos jble, si diDs aquest projecte de Hei 
que l re ntara el Govero., hi haura, efeetivamcnl, un 
pla pe)' a ¡'adquisició gradual el'elero l1lS del patl'im ni 
hi tOl'ico-artíslie o si 110 bi sera, perque s i no hi era 
reahncnt no entendríem perque aque t e lemenl posi
tiu que, a mé ,n és cap cosa coercitiva sobre la ti
lularilal privada , sinó quc, quan aquests titular vén
guío a bé v ndre, hi hag.i un Gover.n de les III Ba
lears dis posat a fer un palrimoni públic en materia 
hist6rico·artística. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Grácies, D. Damia Ferra. Don Francisco Gilet té 

la paraula. 

FRANCESC GILET: 
Gracies, Sr. Prcsiclent. En primer lloc, jo he de 

dir que per part- d I () cm no e$ vOl lcnir ap casta 
de rrolagoní.sme, -1 qU.e s v J tcn ir i crec que es le 
é. la re ' p JI abilitat el dur I.!1s proj ec les de lieí, i 
aquesta " l ' um cix In tegramco L, no p ~r qücs lió de pro
lagoni me. • n segona p rt dins el projecte dc llej fu
tUl' s 'h:.w rt\ de e nI mplar 101 e l qu f<lci r(;'fer ~ ncia a 
In deren a i pro leet:i6 del parrim ni, sigui ~e tÜulari
tal privada, s igui ele titularitat pública, per6 ben entes 
qu respc tanl fntcgramenl aque la propieLal priva
da; és a e/ir, que el que 'ha d'entcndre, el qu ha de 
persegui,' aq ue la lI ei, des del meu pune de vista, és 
la no de apadeió o la no ele tmeció d'aqueUs bén 
que ón del nostre patrimoni cullura l, ja jgul elins J 
camp monumental, ja sigui dil1S el LresOl- bibliografie, 
etc., etc. Res més. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Gilet. Els altres grups poden interve

nir. Grup Regionalista, D. Jeroni Albertí té la parau
la. Disposa d'un temps de deu minuts. 

JERONI ALBERT1: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre 

grup pensa que, després de les manifestacions fetes 
pel Conseller de Cultura que tenen en projecte elur lID 

projecte de llei aquÍ, no voldria estalonar cap de les 
tres, perque crec que les tres, els tres punts, hauran 
d'estar inclosos al projecte de lIei. No obstant, per no 
esser dolents estalonarem el segon i direm perque, a 
més, teníem pensat abans d'aixo no estalonar el pri· 
mero Nosaltres creim que el Parlament té clarament 
iniciatives legislatives de cada grup; com que hem ten
gut una experiencia i l'estam encara vivint fins ahir, 
nosaltres no donarem suport més que en casos real· 
ment excepcionals a que es facin lleis en ponencies 
de tots els grups parlamentaris dins el Parlament, per· 
que aixo és un enciam que tanmateix no arriba a tenir 
bona solució. El Grup d'Esquerra Nacionalista que 
[aci una Proposició de LIei, la faci bé, véngui aquÍ, la 
defensi amb la simpa tia que la nostra representant li 
va dir ahir que fos simpatic i aconseguira el vot de la 
Cambra, per6 no obligui que abans facem una mescla 
aquí, que tots els grups facem una Proposició de LIei 
perque si comenc;:a a proliferar aix6, no té sentit ja 
el Parlament; si vénen les lleis fetes per una ponen-

cia que hi som tots i tots estam d'acord, bé, en venir 
aquí basta votar sense haver de discutir. Aleshores jo 
he de dir a D. Damia Pons i al Grup d'Esquerra Na
cionalista, que faci una Proposició de Llei si no la fa 
el Govern, que la faci bona, que s 'oblidi que els aItres 
només feim gests i ells són el autenties defensors de 
'lo no tro' i p'r ventura aeon eguiran que e ls donem 
suport lolS i rlira un projecte de Ilei b . 1 aixo és 
la vía parlam ntada d'anar endavant. No és meselar a 
nivell de ponencia perque faeero tots junls una Pro
posició de Llei, pcrque ere que no és un istema par
lamenlari; un si lema parlamenlari lu ha un senyor que 
fa Propos i ion de L1ei j el rup pot fer Proposicions 
de L1ci i, repetesc, I'experiencia d'ba\fcr fel una Propo
s ici6 de Llci per mandat d'aquesl PI a una omis i6 
que es a crear, no I maré dir perque, qu lots ja sa
bem, n sa ll.res ens liroam més no guil·-Ia . La inicia
tiva pada." nlari.a, que la Lenguin c1 s grups, que són els 
que I'han tic ienir, i r l' tant pensa m que e l prim -r pune 
n cal ni tan sois apunLar·1 .• J egon punt, ja die el 
lllaLl:ix, i s i r alment I Govel'n pensa dur UD projecte 
el lIei, jo T e que I'h In d deixal" que fa i e l pmjecte 
ele llci e ll , i no li di gucm qu dugui un projce le de Il i 
qu ' inclogui el que no altre vol m que in logui, p '1'

que una valla que el proje le d 11 · ¡sigui aqur,]1" a
ra a omissió, fé\rem les e menes c 1'1' lon ' nl i in
teutarem que s'hi incorpori, j no els hi han posades, 

. les ~ue uosaltres creim que són bones i que e Ilevin, 
si els hi han posaclcs, les que nosaltres c re im que són 
dolentes. 1 crec que aquest és l proeedimenl parla
mentari normal, i sortir d'aquest ús normal del pro
cés parlamentad é en certa manera desvirtuar el ver
tader senl'it parlamentari que ha de ten ir. Per tant el 
segon, bé, I'eslalonacem p rque ereim que és necessa
ri tcnir l'iJ1ventari g 11 ral del patrim ni artístic de 
le Illes Balear, pen am indi cutibleroenl que ha d'es
tal' in Lós dio. e l projeete perque no crec que hi hagí 
un projecte de llel de defensa del palrimoni ar[f Lie 
de Balears qu no inclogui fer un eal~¡Jeg el l patrimo
ni, artí tic de Balear, cree que ha d"star a d'iJ1S la 
Ilei, per j per eas el no tre Govem no hl pensas, bé, 
jo el' e que aixo esta bé que ti demanem ara que I'in
clogui. r e l tercer punl' no l'estalonm"em pe,- dues raons 
fonam o.tals, perque creim que e l Parl am al acordi, 
amb una Proposició o de L1 ei, sol'licitar del Govem 
que dicti nOl"mes peo.sant que no és per so Heitar, jo 
li oHicil des d'aquí a\fui, v stcs clielin 110rme, Srs. 
del Govern, per conservar el patrimoni artístic; creim 
que no té raó una Proposició No de Llei, sobretot si 
tal com se'ns ha anunciat el Govern dura un projecte 
de llei, que jo esper que sigui prest de defensa del 
patrimoni artístic de les Illes Balears. Per aquestes 
raons;- repetesc, per no quedar desairats estalonarem 
1 puM l1úme~'o dos, si el voten per separat, i rebut

jar m e l punt primer i el punt tercer pe!" les raon 
que be apun lades en nom del rup Regionalista qu , 
en aquest cas, no ha tengut la alisfacei que veng·l.Iés 
la no tra on ellcra que du 'lo' de Cultura i he hagut 
de venir jo, amb la qual cosa la Cambra hi ha sortit 
perdent. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Albertí. Don Joan Nadal té la paraula, 

Disposa, Sr. Nadal, de deu roinuts. 

JOAN NADAL: 
Sr. Presiclent, Sres. Srs. Diputats. Acabam d'as-
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sistir a una desquaJificació d'uns dels lrtunits legisla-
¡us ordinaris, la preseotació d ProposicioDS No de 

Llei pels Grups Parlamentaris d'aque ta Cambra. No 
ho enteneIll per cap concepte; és una de les fórmules 
legi Jatives d'ús a lots els Parla01ents , i aquí se'ns aca
ba de desqualificar aquesta iniciativa parlamentaria 
qu teni m tots els grup i més els grup d l'oposició; 
se'ns ha desqualifical, diu que aixo no és e l parlamen
tarisme que 'ha de fer, no ho entenem. No alb-es no 
només creim que aquesta Proposició No de Llei és 
útil, sinó que és una Proposició de Llei totalment ne
cessaria; i creim que és totalment necessaria perque 
baldament el Govern, per boca del seu Conseller de 
Cultura, digui que el Govern ja ha pres aquesta ini
ciativa legislativa, que ara ens assabentam que ha pres 
aquesta iniciativa legislativa, nosaltres veim actual
ment s'esta assistint contínuament a una degrada ció 
del nostre patrimoni i el Govern no esta fent absolu
tament res per conservar aquest patrimonio 1 vaig a 
posar un exemple, Sr. Conseller, voste que riu; en data 
11 de febrer vare m fer una pregunta, que varem de
manar quc ens contestas per escrit, denunciant l'as
faltat d'Ull camí empedrat que hi ha entre Santa Ma
ria i Alaró, fa un mes; aquesta pregunta no s'ha con
testat, sí va sortir immediatament el Director Gene
ral de la seva onscllcria di l!l1 t que aixo s'aturava im
mediatament, que no s'ha ien assabentat i que ja ha
vien pres les mesures p rque . 'aturas. Bé, aquest camÍ 
esta asfaltat ja, Sr. ConselLer; aixo és el seu esment 
del patrimoni historico-artís tic . Quin és 1'esment del 
patrimoni historico-artístic que estam assistint aquí? 
Estam assistint a una rapinya, a un saqueig del llegat 
arqueologic de la nostra tena. EIs fons marins durant 
tots e l estius estam aS is tint a un s aqu'jo COl1stants, 
que 611 de elomini ptlblic, a més . No hi ha cap me-
ura p¡·esa. Nosaltres creim que amb aque la Proposi

ció o de lei a lmanco, el Govern i tots els Grups 
ParLamentari aquí pre ents es compromeLien que en 
un pcJiode de s is me os tenc1riem una llei que defen-
aria el patrimon i hislorico-artístic de le nostres 

illes; i creim que una Llei ele Defensa del Patri
moni Historico-Artístic no ha d'esser una llei par
tidista, crec que és una llei que pot esser perfecta
ment as sumida per tots els grups. 1 el que es feia 
amb aquesta Proposició No de Llei era oferir al Go
vern la coHaboració pel- a la reclacció el'aques ta llei. E l 
Govern clemalla molles vegacles, cliu aquí. que accep
lada toles les coHaboracions. qlle acceptara lotes 1 
e HabolClcions; jo no cree que sigJ.1i aquesta la postu
ra d 1 Cov -m, perque quall se ti ofereix realment la 
coHaboració, el Govern rapidamel1t rebutja aquesta co
Haboració i no ]'accepta. Aquesta llei és no només ne
cessaria, sinó urgent, Sr. Conseller, nosaltres sabem 
que el Govern té la iniciativa legislativa, pero aquesta 
iniciativa legislativa I'ha d'exercitar. Les Comissions 
de Patrimoni, les Comissions de Patrimoni historico
artístic i les Comissions d'arqueologia tenen entre al
tre oses, poden fer aquesta feina, pero lenen alLres 
m Ites fines. r aqll stes a ltres molles ci n s, per e n
tura, ns clura a que í -acin aq uesta lIe i de defensa 
del patdrnoni, pero quan de temps, Sr. Conscller, es
tarern a rebre aquí aquesta Ilei de pall'jmoni historl
co-artísLic? Quíns temp tardarem n tenil- aquesta lI e i, 
que, de qua lqne forma c1efensi e l patrimoni d les no -
tres ille? i 'o és e l que l10saltres 'oldríem ab r, 
aquest compromís públic del Govern de dir, en un ter
mini determinat ens comprometem a dur a l'aprovació 

d'aquesta Cambra la Llei de Patrimoni historico-artís
tic de les Illes Balears. Nosaltres creim que aixo es 
necessari, creim que aixo evitara que en el successiu 
s'hagin de fer preguntes com les que jo vaig fer i que 
en lloc que se'm contestas pel conducte reglamentari 
se va contestar a la premsa, i creim que aixo evitara 
la depredació i el deteriorament constant del nostre 
patrimoni, i voSle, Sr. Conseller, 5ap perfecLamen l qlle 
a ix ucceeix, sap pcrfeclament que aixb esta passant 
i sap perf.ectamenl que á ixo si no es prenen mesures 
moJt rapidamenl, cr.\! una qüestió realment irrever
sibl , . 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Nadal. El representant del Go

vern, primer. 

FRANCESC GILET: 
Gracies, Sr. Presiclcnt. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Em permet una observació; s'inicia una qüestió 

incidental, \'oste eli sposi del temps que vulgui pero 
voste 1Ia vors podra con testar, i vos te lIavors parlara. 

FRANCESC GILET: 
Sres. i Srs. Diputats, eviclentment, Sr. Nadal, vostc 

té tota la raó, el camí de Santa Maria d'Alaró es va 
asfalta r, el camí roma o lo suposad · me: t roma, que 
era un camí, per lo.vist-, segons l'inform · lccnic que b 
rebut la ConselIeria, ja en un estat conipletamcnt de
gradat pel temps. Per part de la Consel Jeria es vareo 
fer les passes necessaries per aturar aixo. Com també 
es varen fer passes necessaries per aturar unes obres 
a IlIetes, al terme municipal de Calvia. Es va donar 
l'ordre al Batle de Calvia, pel Vice-President del Go
vern, 'e li va enviar un telegrama, es va fer fin per 
telef n, i la resposla a les vinl-i-qu tre hores era que 
quan hi Val-en anar el servici d'espeleol gia només 
quedava el .15 % d'una possible cova d'un relaliu valor; 
i la contesta subsegüent del Ba tle de Calvia va esser, 
n ba e a qu ina 11 i el Govern, el Vice-President del 

Govern ele la Comunitat Autonoma, s'atrevia a ordenar 
al Batle ele Calvia que aturas unes obres temporalment 
per veure que és el que hi havia a aquesta cova, aixó 
va esser la resposta. ~s a dir, que evidentment tots 
aquests fets, totes aquestes circumstancies acrediten 
l a nccessitat d'una \leí Slip rior a la ltej del 33; j 
aquesta ob ligació, sigui de cara a l Balle d Calvia, que 
v Slc ap d quin partíl és, sigui a l Balle de Santa 
Maria, qu lambé ap de quin parlit és, e l Govem est .. , 
di posal a a sumir-la completament, el temps necessari 
peL' fer un bon Projecte de Llei, sense -presses pero 
amb l 1 1 sentit de la responsabi litat; la coHaboraci6 
l'esperam i estam segurs que la lendrem a Comissió, 
que és alla on hi ha d'haver les coHaboracions deIs 
dlstinl s pa rl.il S i d 15 Grups Parlamenlari5. 1 aquesta 
coHabol'ació, des del meu puot de vista, no esta d cap 
I les maner 's rebutjada per pa n del Govern, te sen l 

així qu e podra dur a terme dins aql1esta om issi6; 
I'únic que [a el Govern quan pLanteja j manifesta la 
voLunlat d clU l- a terme aqut: la labor legislativa, 
aguesl responsabilil'at legi lativa és ti nar ompU
ro nL a aquebm mateixa 01 (i (Jac ió, i e l Lerruinis 
que voste em demana, Senyor Nadal, voste te molta 
més experiencia no dios aquest Parlament, dins un 
altre, que pot tenir aquest Conseller, pero li assegur 
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que 
bon 
Res 

el termini de temps sera, el necessari per fer un 
projecte de llei, d'aixo pot estar voste ben segur. 
més, moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sr. Nadal, vol contestar? Disposa de cinc minuts. 

SR. NADAL: 
Sr. President, Sr. Conseller, jo, en primer lloc, dir 

que crec que el camí no és roma, que segons les notí
cies que jo tenc i que m'han corroborat molts de tec
nics, el ca mí possiblement és musulma, pero la impor
Umcia és la mateixa. Dir-li que 'lo' d'Illetes és grcu, 
pero 'lo' d'Illetes es va denunciar quan estava feta la 
des trossa i així va sortir, a lmanco així va sortir a la 
premsa; quan nosaltres varem denunciar el camí, el ca
mí no estava asfaltat, Sr. Conseller; i el Director Gene
ral seu va dir que s'havien pres les mesures necessaries 
perque aquest camí no s'asfaltas; en tot cas a veure 
si es posen d'acord vos les dos, i aixo és l'únic 
que ve a ratificar la necessitat ele la urgencia d'aqu':s
ta lIei. Si voste em cliu que, a més, no hi pOl fer 
res, jo sí que cree que hi pot fer, jo sí que cree que 
hi pot fer, perque vo~le té les competencies transferi
des i té una Comissió de patrimoni i aquesta Comissió 
de patrimoni pot aturar les obres que alemptin contra 
el patrimoni historieo-artístic; jo sí que cree que pot 
fer, i per tant cree que voste havia d'haver fet, i aixo 
encara ens ratifica en la necessitat que aquesta lIei 
~igui presentada amb un caire d'urgencia i per ai.{o 
creiem que la Proposició No de Llei d'Esquerra Na
cionalista, era neeessaria; era necessaria perque hagués 
obligat el Govern a agilitzar els tramits i a dur a 
aquesta Cambra en el termini de sis mesos una llei, que 
d'aquesta forma i segons les seves paraules dubtam 
molt que en el termini de sis mesos la tenguem aquí. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sr. Gilet. 

FRANCESC GILET: 
Gracies, Sr. President. Bé, en primer lloc, Sr. Na

dal, li don les gracies, per 'lo' vist voste sap més que el 
Director del Museu de Mallorca que no s'atreveix a 
dir que és roma, es presumeix que és roma, no moro, 
o arabo Jo he dit fa un momentet que aquests dos fets, 
essent així que la llei del 33 estableix una obligació 
per part deIs batles de la defensa del patrimoni histo
rico-arlístic, la liei de defensa del patrimoni, aquests 
dos fets parlen ben clar de la necessitat d'establir una 
norma, una norma legal, de rang de Hei, que facin que 
els batles donin compliment a les ordres del Vice-Presi
dent del Govem. Aixo es fara, i tom repetir, amb el 
temps necessari per fer una bona llei, que poden esser 
tres mesos, poden esser sis mesos, poden esser nou 
mesos, amb la maxima rapidesa possible per fer una 
lle.i que solucioni aquest problema que se'ns ha plan
teJat en aquests dos casos concrets i altres problemes 
que segur que estan sorgint i que el Consell natural
ment en té coneixement. Aixo és el que Ji vull dir i li 
repetesc. Res més, moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Gilet. Té la paraula D. Jeroni Albertí 

per contradiccions. Disposa d'un temps de cinc minuts. 

JERONI ALBERT!: 
Sí, Sr. President, Sres Srs. Diputats. Jo voldria 

que el Diputat Nadal no contesti amb el cap només, 
si aquesta acusació de desqualificació de la tactica par
lamentaria anava pel que jo he dit. Bé, dones, vist que 
és així, jo vuH explicar que he dit, perque diuen que no 
hi ha pitjor que aquell que té fusos els ploms de l'es
coltar, i jo li voldría explicar que és el que he dit. La 
tactica parlamentaria, Sr. Nadal, diu que les Propo
sicions No de Llei són perfectament assumibles i les 
pot presentar el Grup que vulgui; si voste em diu a 
mi que la tactica parlamentaria és que es facin propo
sic ion s de !lei a les Comissions, amb Ponencies com
postes per tots els Grups, aixo jo no li puc acceptar i 
li he de dir que voste no coneix la practica parlamen
taria i que el Reglament té ben cIar que la iniciativa 
parlamentaria legislativa la tenen els Grups i la té el 
Govern. Per tant, el normal és que voste amb el seu 
grup faci una Proposició de Llei de defensa del Pa
trimoni artístic i llavors véngui i entre tots la facem 
bona. Pero que aquesta practica que ens inventem ara 
que per a tot hem de fer ponencies a Comisions per fer 
proposicions de lIei, no crec que sigui una practica par
lamentaria comuna. He vengut a puntualitzar aixo per
que es diu desqualificam globalment, i jo cree que jo 
he dil aixo, proposicions no de llei, totes les que vul
guin; proposicions de llei totes les que vulguín; pro
postes, proposicions no de llei que diguin que les lleis 
les hem de _ fer tots els grups polítics a les comissions 
no és una practica parlamentaria habitual, sinó en 
casos extrems; si no, voste em digui si al Congrés deIs 
Diputats i al Senat s'usa molt aquesta practica que es 
reunes quin tots per fer proposicions de lIei perque 
tots hi estiguem d'acord. Aixo és el que jo he dit, i 
com que m'agrada que quedi dar si voste creu que 
la practica parlamentaria jo l'he desqualificada perque 
he dit que no és usual que facin proposicions de lIei 
tots els grups parlamentaris a la comissió, jo seguesc 
dient que no és usual, i repetesc i afirm: és una mala 
practica parlamentaria. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Albertí. Don Damia Ferra té la pa

raula. Disposa de cinc minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. Presiden!, Sres. ¡Srs. Dipulats. Moltes gracie 

Sr. Nadal, per la defensa que ha fet de I'oporlunita t 
cl'aquesta Proposició No de LLci que, dcs prés de enLir 
e l debal mantenim en la eva toraliLat i no veim cap 
element que la desirlul. Pero sí valdría, ja que est-je 
replicant, fel' algunes pl'ecisi ns al Sr. Albertí, Porla
veu del Grup Regionalista de les Illes . Esquerra Na
cionalis ta acceptara totes les lIí.c;:ons de correcció, ul"ba
nitat i benevolencia que se ji vu lgl1in dona.r quan es! i
guin perfectamenl molivades. Si no 'allre molles ve
gades parlam en un to certament irritat és perque 
som conscients que en aquesta Cambra hi ha coses 
que cremen, hi ha coses que cremen per la seva urgen
cia i ens irrita la inoperancia deIs qui tenen un poder 
per actuar fent lleis o fent accions executives i no les 
fan, sigui en materia lingüística o sigui, en aquest cas 
concret, en mesures concretes de defensa del patri
moni histórico-artístico Ara bé, all0 que Esquerra Na
cionalista no ha fet, no fa i no fara és practicar cap 
tipus de funambulisme polític avui dient blanc i dema 
dient negre, avui votant a favor d'una proposició no 
de llei i al cap d'una proxima sessió venint a bé que 
aquesta proposició no de llei desaparesqui, etc., etc. 



370 DIARI DE SESSIONS / Núm. 12 / 15 de ma~ del 1984 

Sabíem que per part del Grup Regionalista hi ha hagut 
una certa practica, la qüestió de si és ética o no és 
etica ara no ve al cas, pero el que no podem acceptar 
és que se'ns digui que per proposar una ponencia en 
m a teria institucional, en materia que convé que hi 
hagi un consen de tots els grups , s'esLigui fenL un 
inv n t es trany i un enciam; perque, po ats afer horti
cuILura i a t er enciam, Sr. Albertí, voste sabra quí es 
va i nv n La runa Com issió per discutir el que llavors 
va resultar una llei d'arees naturals d'especial interes, 
Es Trenc, etc., qui és l'horticultor de l'enciam en 
aquesta Cambra. Certament, Esquerra Nacionalista, 
n o; i crec, per tant, que Esquerra Nacionalista esta 
aila on estava, i els quí ens donen suport creim que 
ens ho agrairan, veurem si els electors a la proxima 
confrontació electoral, a aquells que van canviant i 
van navegant amb un rumb bastant variable, veurem 
si les tornaran donar la seva confianc;a. Moltes gracies . 

JERONI ALBERTt: 
Per aHusions , Sr. President . No, no, no, jo deman 

aHusions que ha dit el Sr. Albertí, el Sr. Albertí, el 
Sr. Albertí i el Sr. Albertí és una persona i no és un 
grup; no la pot donar. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
No, Sr. Albertí, aixo esta debatut suficient, tampoc 

li puc donar la paraula perque també havia acabada 
la qüesiió incidental amb la intervenció del Govern i 
ha teJ1gut ja voste el temps per contestar. 

SR. NADAL: 
Pero jo també deman la paraula per aHusions per

que també se m'ha dirigit directament. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Per favor, vostes no saben el que són aHusions i 

deman a la Secretaria, a la Secretaria que els lleges
qui l'artide pertinent. Secretaria, vol donar lectura a 
l'artide 70? Vol en escoltar, Srs. Diputats? Artide 70. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Artide 70. Primer. Quan a judici de la Presidencia, 

en el desenvolupament del debat es fessin aHusions 
que implicassin judici de valor o inexactitud sobre la 
persona o la conducta d'un Diputat, concedira a l'aHu
dit l'ús de la paraula per un temps no superior a tres 
minuts per tal que, sense entrar en el fons de l'as
sumpte en debat, contesti estrictament les aHusions 
realitzades. Si el Diputat excedia aquests límit, el Pre
sident li retirara immediatament la paraula. Dos. No 
es podra contestar les aHusions sinó en la mateixa 
sessió o en la següent. Tercer. Quan l'aHusió afecti el 
decorum o la dignitat a'un Grup Parlamentari, el Pre
sident podra concedir a un representant d'aquell l'ús 
de la paraula pel mateix temps i amb les condicions 
que s'e stableixen en els apartats 1 i 2 d'aquest article. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Per tant aquesta Presidencia, aquesta Presidencia 

no aprecia els fe ls que es determinen aquí. 1 passam, 
Srs., a la voradó, que ha es tat acceptada pcr part de l 
Grup Proponcnt que es faci per apartals. Per tant, 
Sra. ecretaria, vol donar lectura al primer aparta r 
que el sotmelem a votació com a tal. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Primer. El Parlament de les IIles Balears proce-

dira a elaborar en el termini de sis mesos, en regin 
de ponencia, una Proposició de Llei de Regim Jurídil 
i defensa del Patrimoni histórico-artístic de les Ille: 
Balears. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sres. i Srs. Diputats que estiguin a favor d'apro 

var aquest paragraf de la Proposició No de Llei, qw 
s'aixequin, per favor. 25. Poden seure, per favor. Sres 
i Srs. Diputats que estiguin en contra de l'aprovacic 
d'aquest apartat primer, que s 'aixequin, per favor. 29 
Seguin, per favor. No hi ha abstencions. Passam 
l'apartat segon. Vol donar lectura a l'apartat dos? 

CATALINA ENSEÑAT: 
Segon. Instar el Govern de les Illes Balears a con 

feccionar en el termini de dos anys l'inventari genera: 
del patrimoni historico-artístic de les Illes Balears 
que detallara la ubicació, descripció, estat de conser 
vació, catalogació i situació jurídica de cada un deI~ 

elemcnts relacionats . 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Les Sres. i Srs. Diputats que estiguin conformes 

amb aquest paragraf que s'aixequin, per favor. S'apro· 
va per unanimi ta t. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Tercer. Solücitar del Govern de les Illes Balears 

que dicti normes de protecció deIs edificis historics, 
arxius; biblioteques, pinacoteques i altres centres de 
deposit cultural de titularitat privada i eIabori un pla 
per a la seva adquisició gradual quan els titulars hi 
accedeixin. 

3.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Les Sres. i els Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquest paragraf que s'aixequin, per favor. 25. Poden 
seure. Les Sres. i els Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquest paragraf que s'aixequin, per favor. 29. Per 
tant, aquesta Proposició No de Llci queda rebutjada 
quant a l par·agrafs primer i lercer i aprovada quant 
al pa ragraf egon. 1 passam al punt següent, que és 
el re latiu a la Pr posició No de L1ei NlLm. 94 / 84 pre
sIllada pel Grup Parlamentari So ¡alis ta, relat iva a 
la ca mpanya de eons icnciació ciutadana de la proble
m a lica de Is m a l, lI amb insuficiencia renal cronica. 
No s'han presentat es menes a aquesta Proposició No 
de LIei. Té la paraula D. Joan March Noguera. Disposa 
d'un temps de deu minuts. 

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

No de U ei diu exaclamenL el egüent, i ho di al prin
cipi perque e r e que és un tema un poc aOlpli que s'ha 
d 'explicar, el de le pos ibiJilats que té d 'ac tuar la Co
munilat Aut ' no ma din aquesta proble ruat ica . «Que e l 
Govern Autonom, en coordinaci6 a mb le adminjstra
cions sanitaries i associacions re1acionades amb aques
ta problematica que es consideri convenient, dugui a 
terme una campanya de conscienciació ciutadana de 
la problematica deIs malalts amb insuficiencia renal 
crónica». En primer lloc, hauria de situar el problema 
entorn que és aquest tipus de malaltia i a quin 
coHectiu, dins la nostra Comunitat Autonoma, afecta. 
Aproximadament hi ha unes 160 persones dins la nos-
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tra Comunitat que en aquest moment pateixen d'insu
ficiencia renal cronica, amb un augment ... anual 
que se sumen a aquesta quant~ta!. ÉS, un tipus 
de malaltia que les seves caractenstlques es un pro
blema, declimen renal, podem dir en termes més 
medics, pero que en termes podem dir un poc, per 
més aclariment d'aquesta Cambra, es tracta que els 
pacients que la sofreixen no poden eliminar l'excés 
de líquid que es produeix diariament i sobretot no es 
poden eliminar determinaés metabolics,. que. dete~mi
nades concentracions són sumament pefJudlclals; es a 
dir, totes aquestes persones quan estan en el moment 
més agut d'aquesta enfermetat no poden orinar. Tipus 
de traclament a que s'han de sotmeLrc aquests tipus de 
persones. En primer lloc existeix el que es denomina 
l'hemodialisi, que té una variant de dialisi a domicili, 
que es caracteritza perque aquests pacicnts han d'estar 
'enxufats' a una maquina d'aproximadament una mitja
na d'unes cinc horcs dóries i aquesta maquina, podem 
dir, fa la [unció que Lu-ia un l"Onyó, és a dir, es U"acta 
d'un ronyó artificial que elimina toies les substancies 
toxiques que té aquesL pacient i que es produeixen clia
riament; és a dir, tols els seus líquids van transvassant 
de la maquina i tornen una altra vegada al CüS huma i 
aixo ho han ele fel' aproximadament clies altcrns, el qual 
elóna que han d'estar entorn, normalment, cl'UllS cent 
vint dies sofrint aquest tipus de tractament. Aixo, com 
poden imaginar els Srs. Diputats, origina una relació 
ele dependencia d'aquests malalts quant a )0. maqui
na que els origina una serie de probleníes d'orclre fí
sic, d'ordre psíquic, i per suposat pel que són el seu 
desenvolupament normal. Pero tot aixo, a més d'aquest 
tipus de problemes a les persones, n'esta originant a 
l'administració sanitaria, i aixo també és un tema que 
s'ha de tenir en compte, si bé és una administració sa
nitaria que no depen d'aquesta Comunitat, el dia de 
dema l'INSALUD, és a dir, l'assistencia sanitaria esta
ra traspassada a la Comunitat Autonoma i ho hauran 
de tenir en compte, no tan soIs aixo, sinó crec que ta
tes les administracions han de col'laborar unes amb les 
altres; sanitat és un tema que esta molt ciar que la 
coordinació sanitaria és necessaria i que per tant és 
un problema que l'hem de tenir en compte. Així com 
he dit abans, una persona amb aquesta malaltia ha 
d'anar a tractament de dia.lisi uns 120 dies a l'any, que 
el cost d'aquesta dia.lisi és aproximadament entom de 
quinze mil pessetes, aixo origina que una persona, més 
despeses de medicació, més les revisions que han de 
fer mensualment, etc., analisis, que una persona costa a 
l'administració dos milions de pessetes, que si li su
mam 160 pacients que hi ha a la nostra comunitat, dóna 
un cost aproximat anual de 320 milions de pessetes. Si 
miram, per exemple, dades del que costa I'Hospital Ge
neral de Mallorca al Consell Insular de Mallorca, veim 
que aproximadament un 33 % del seu cost és d'aques
ta xifra, i el Consell Insular de Mallorca tracta i té 
m o lt n1 ~ per sonal que es ded.ica a aquest grup de pa
c ient s i t racia , per suposat, a molts m és pacients que 
160 m a la lt. Quins són ls p~ blemes per de qualque 
forma amino rar- tan la depe nde ncia fí s i a d 'aques ts 
mala lls cap a les m aquines , com ta mbé el prob lema 
el 'una sa ngría economica que origina a l'admirris tració 
sa ni taria, en aquest ca a 1'I . S ALUD ? Ido, l'ún ica 50-

I~ci ó . que. de q ua lq ue fo r m a , · .ocar a que té poca exp e
n e nc la, que no és del l O de finiLiva pero que í r esol 
m olts .de ls problemes uels rna lalts, la sortida a aques ta 
mala lll a que Lo ts e ls sa nitari Cons ider en la més a de-

quada, és el transplantament d'un ronyó a aquestes 
persones. En el nostre país tenim una llei feta pel Go
vern d'U.C.D., que es va publicar al Butlletí Oficial de 
l'Estat, que du data de 27 d'octubre sobre extracció i 
transplantaments d'organs, que permet, igual que exis
teix a altres paisos, la possibilitat que es facin trans
plantaments d'organs. Aquests transplantaments d'or
gans es pot fer per dues vies, és a dir, una persona 
viva que vol donar el seu organ a una altra; normal
ment aquests casos solen ser molt redu"its, perque la 
mateixa llei ja considera que la persona que vol fer do
nació deIs seus organs, -no tan soIs es refereix la llei al 
cas deIs ronyons, sinó a qualsevol altre tipus d'organ
i ho vol clonar en viu, ho dóna per a una persona con
creta, és a dir, que normalment es dóna per casos de 
parentesc amb la persona donant i la persona que rep 
aquesl tipus de transplantament. Normalment el tipus 
major de donacions o de casos de transplantaments es 
fa en casos que la persona donant ha morL 1 es poden 
produir en aquest cas, dos tipus de casos: primera, que 
aquesta persona, quan mor, hagi estat anteriorment un 
donant voluntari dels seus, en aquest cas, ronyons, en, 
altre cas d'altre tipus cl'organ; aleshores la llei ja té 
pre",ist que si el donant és voluntari es facilita molt la 
tramilació per poder dur a terme aquest transplanta
ment; si el donant no és voluntari també la llei pre
veu que a través de la intervenció d'un jutge es pot 
dur a terme aquest transplantament, pero ja hi ha una 
serie de tramits legals, que moltes vegades per una 
banda els mateixos equips medics, d'una aUra banda 
els mateixos jutges, uns per desconeixement "j uns 0.1-
tres per la complicació de dur a terme aquest assump
te, aquesta tramitació, a vegades no l'utilitzen tot el 
que seria necessario Si deim que, lligat amb tot aixo, 
per veure la complicació que té aquest problema, no 
tots els ronyons que es poden donar són iguals, que 
una persona no pot rebre un ronyó de qualsevol altra 
persona, que existeixen una complicació molt elevada 
de fadors que s'han de tenir en compte perque un ro
nyó pugui es ser utilitzat per una aitra persona; que a 
més, per fer aquest tipus d'analisis, que si un ronyó és 
adequat o no, per exemple, a la nostra Comunitat Au
tonoma, té la problematica que no té els equips sufi
cients o no té els equips encara adequats per fer les 
analisis immunologiques que determinin si un ronyó, 
quan hi ha un donant, pugui esser utilitzat per un pa
cient, quan hi ha una possibilitat de transplantament 
immediat; suposem un cas d'una persona, morta i su
posem que és un donant voluntari, se sap immediata
ment, s'inicien les geslions per veure si el seu ronyó té 
qualque possibilitat d'esser transplantat, a un pacient 
de.)a llista de transplantaments que existeix a tota co
munitat, aquest ranyó ha d'anar a Barcelona perque 
se li faci l'analisi inmunologica, ha de tornar aquí i 
llavors es pot iniciar el que seria propiament dita l'ope
ració de transplanlament. Per tant és una complicació 
bastant important. Fins podríem dir que a la nostra 
Comunitat Autonoma hi ha una serie de problemes afe
gits, com serien que els equips tecnics de la residen
cia de Son Dureta, com que les administracions ante
riors no havien pres consciencia damunt aquest tema, 
no estan suficientment preparats per dur amb facilitat 
aquest tipus de transplantament, i fins també proble
mes, que s'estan, en aquests moments, resolent, d'ordre 
económic; tal és aixÍ, que l'administració actual de l'IN
SALUD ha elaborat tot un pIa d'actuació per facilitar 
el transpIantament de forma que arribaran, en proxims 
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mesos, els mitjans tf~cnics i economics perque aixo es 
dugui a terme, pero que fins ara aixo ha estat dificul
tós. Llavors aquest és el procés, aquesta és la proble
matica que sofreixen aquests malalts; que indica aixo? 
Indica que perque es puguin produir en condicions ade
qua des aquests tipus de transplantaments hi ha d'haver 
Wl nombre de donants molt elevat perque sempre hi 
pugui haver, quan es produesqui qualsevol possibilitat 
de transplantament, el ronyó que es pugui utilitzar, ade
quat per a la 11ista de transplalltaments; és necessari que 
hi hagi un nombre molt superior de donants voluntaris 
de ronyons perque es pugui anar duent amb una pla
nificació més o manco adequada aquest tipus de trans
plantaments; per tant, és necessari cridar a la conscien
ciació ciutadana perque _hi hagi un nombre important 
de donants voluntaris. Com es pot dur a terme aquesta 
campanya? Per exemple, normalment les associacions 
que tenen qualque responsabililat damunt aquest tema 
duen campal1yes permanents damunt aquesl assumpte. 
Tal és així, per exemple que nosaltres coneixem, que 
en aquest moment hi hauria dues associacions a nivell 
de la nostra comunitat, més una altra que pareix que 
esta en formació i els miljans de comunicació, posats 
en contacte amb qualcuna d'aqueixes associacions, hau
ria oferit gratultament la possibilitat d'insertar anun
cis en els seus mitjans de comunicació, com per exem
pIe s'ha pogut veure al Diari de Mallorca d'avui, a la 
pagina número vuit, que ve un anunci d'una d'aques
tes associacions, Agrupaciú d'Insuficiencia Renal Cro
nica, la qual ha iniciat ja una campanya a la nostra eo
munitat entorn a aquest tema. Vol dir que seria una 
campanya que no seria molt costosa, per part de la 
Comunitat Autonoma, si aconseguia una coordinació 
adequada i que creim que seria molt útil per aquest 
coHectiu de malalts, que arreglaria un problema con
cret a unes persones concretes i que a més podria aju
dar a estalviar uns mitjans economics importants a una 
part de l'administració sanitaria. Gracies. 

PRESIDENT PARLAiviENT: 
Moltes gracies. Grups que vulguin intervenir. Pel 

Grup Esquerra Nacionalista D. Sebastia Sena. Disposa 
de deu minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Es

querra Nacionalista considera que el Parlament ha drl 
tractar, a esser possible, temes d'actualitat i quan el 
problema s'esta produint al carrer és bo que alla on hi 
ha una sobirania, i el Parlament és un lloc alla on hi 
ha sobirania popular, no l'únic, pero un deIs lIoes; trac
ti, precisament, aquests probLemes. Per aixo Esquerra 
Nacionalista considera moH positiva la Proposició No 
de Llei del Grup Par! mentad Socialista perque a més 
d'un Exposició de Motius que es va fer al Butlletí Ofi
cial del Parlament i que el company Joan March tam
bé ha especificat aquí, pensam que llargament i amb 
tot tipus de detall, arnés d'aquesta Exposició de Mo
tius creim que el problema s'esta donant al carrer, i 
volem explicar un poc aquest problema que s'esta do
nant al carrer quin éso No ens referim només a qües
tions que ja ha explicades el Grup Socialista, a 
qüestions de tipus sanitari de malalts de ronyó, sinó 
que també ens volem referir a una autentica proble
matica dins l'opinió pública respecte a aquest tema. La 
Proposició No de Llei que avui discutim esta datada dia 
31 de gener del 84, l'estam tractant dos mesas i mig 

després, perdó, un poquet manco, pero I'estam tractant 
a un moment en que hi ha hagut molts de problemes 
greus, a Mallorca sobretot, respecte a malats de ronyó. 
Problemes greus, fins i tot, amb la desgraciada qüestió 
d'una persona morta, i amb una polemica respecte a 
l'equip de la residencia sanitaria de Son Dureta, res
pecte a tota la dinamica deIs transplantaments. Moltes 
vegades s'ha dit, i Esquerra Nacionalista ho ha afirmat, 
que en aquest equip de professionals de Son Dureta, i 
que alguns d'ells també treballaven a sanitat privada 
o hi treballen, en lloc que hi hagués qualque tipus de 
dubte respecte a la seva tasca calia animar-los que con
tinuassin endavant amb l'experimentació, amb la inves
tigació i, en definitiva, amb arreglar aquest problema 
que, a Mallorca, historicament ha estat greu, que és els 
malalts de ronyó. Creim que el Parlamenl avui té una 
oportunitat excepcional d'aconseguir aquest objectiu, 
és a dir, que I'equip o eLs professionals de Mallorca, no 
només aquest equip de Sen DlIrela, sinó altres, es ve
gin estalonats direclament per un Parlament que coneix 
el problema, el veu, i que, i pensam que es pot apro
val' amb tota tranqlliHitat per unanimilat, hi ha aques
ta campanya pública, aquesta campanya d'cducació sa
nitaria dins la població respecte a tota la qüestió deIs 
malalts de ronyó cronics. Pensem per tant que tot esta 
a favor de la Proposició No de L/ei, es tract3 a un mo
menl d:una oportunitat induotable, es tracta a un mo
ment en que la Conselleria de Sanitat ha fet una serie 
de campanyes o les 11a iniciadcs, que consideram posi
tives, si bé les haurcm d'avaluar supos de qualque ma
nera, els seus resultats o almenys als pressuposts del 
83 hi havia una important quantitat destinada a campa
nyes i suposam al del 84 també hi sera i ampliat, cam
panyes d'educaeió sanitaria que sempre hem estalonat; 
i per tant creim que una campanya d'aquest tipus és 
perfectament viable ja que la Conselleria n'ha comen
<;ades i ja que s'esta en procés d'avaluació de les cam
panyes, suposam, i d'incidencia. També pensam... Sr. 
President, per favor ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Per favor, que molesten l'orador. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President. Aleshores pensam que estam 

a un moment molt oportú, pensam que hi ha un equip 
de professionals que han tengut uns problemes a ni
veIl d'opinió pública i que en aquests moments es trac
taria de qualque manera d'estalonar-los directament; 
i es tracta també de posar en marxa uns mecanismes 
de potenciació de la llei del 79 de transplantaments i 
que creim que, en definitiva, és una bona manera de 
fer-ho. Per aLtra banda estam segurs que llingú es pot 
sentir, amb aquesta Proposició No de Llei, en absolut 
defraudat; nosaltres teníem una certa pretensió d'es
menar-la perque la consideravem tímida amb una serie 
d'aspeetes que ara comentarem, pero no ho hem fet 
perque precisament creim que un tema d'aquesta en
vergadura i de l'oportunitat que es tracti avui, hauria 
d'esser aprovat per unanimitat, cosa que estam segurs 
que succeira. La coordinació ambles administracions 
sanitaries, la veim important amb associacions relacio
nades amb el tema molt important, ara creim que el 
Grup Socialista ha estat excessivament tímid quan ha 
parlat amb aquesta problematica, que es consideri con
venient, és a dir, que deixa un marge a la ConseIleria 
de Sanitat molt ampli, que nosaltres creiem que hagués 
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pogut esser u~:la ,míc~ I?és ~oncreta. ~q,:esta q~estíó 
d'associacíons 1 d admmlstraclOns sarutanes, pero pre
cisament creím que deixar aquest marge tan ampli vol 
dir que es facilita a la Conselleria que pugui dur enda
vant aquesta campanya sense cap típus d'entrebanc ini
cial per part d'aquest Parlament. Per tant, Esquerra Na
cionalista no dubta que és oportú que aquest tema es 
tracti, que aquesta campanya es posi en marxa urgent
ment í que, de fet, només es tracta d'una campanya 
més d'educacíó sanitaría i a un moment altament con
flictíu í que podría ajudar a solventar els problemes 
i llevar ferro entre professionals i entre assocíacíons 
afectades. Gracies, Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Sena. Don Toní Roses, pel Grup Re

gionalista de les Illes, té la paraula. Disposa, Sr. Dipu
tat, d'un temps de deu minuts. 

TONI ROSES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, l'expo

sició del Sr. March, així com avui de matÍ jo l'he re
criminat que no era suficient, que no estava matisada, 
avui horabaixa he d'admetre que sÍ, ha es!at magistral
ment exposada, i que si no ha sabut allargar ha estat 
a causa del temps; he d'admetre que l'exposició 
és convincent, contundent í rcalment molt positiva. Ara 
bé, aquesta campanya que vos tes propasen, en aquest 
moment, essent nosaltres conscients de la terrible pro
blematica en que estan inmersos els malalts de ronyons, 
creim que estaria totalment fora de lloc i sería inade
quada; exposaré les raons. En aquests moments sabem 
que degut a unes circumstancies i uns fets que el Sr. 
Sena ha aHudit abans per un costat, tragics, malt de
sagradables; en aquest moment el fet és que els ma
lalts de ronyons no poden optar a un transplantament, 
esta paralitzada la mecanica de transplantament en 
aquest moment. Voste ha anunciat, i jo em congratul, 
el felicit, que prest, dins uns mesas, hí haura una al
tra vegada els mitjans economics i tecnics per rellan
<;ar una altra vegada els transplantaments de ronyons. 
A la seva exposició veste diu que ni els mateixos pro
fessianals de medicina, ni els jutges, que poden, en el 
seu cas, intervenir facilitant que es puguin efectuar 
transplantaments en determinades condicions, ni molt 
menys els ciutadans se n'han adonat de la dimensió 
ocia l d'aquesta malaltia, jo crec que sí que se n'han 

a~~nat, s0bretot els jUlges i els professionaIs de 'l a me· 
dlclna; jo crec que s í, els ID 1ges són conscients total
m Cl1l d'aquesta problematiea; el que pa sa, que coro 
voste molt bé ha dit, la mateixa ]Je i a vega des posa 
{rave ,po entrebancs perque e puguin dur a tenne, 
per exemple, una in terven ió efica~, positivo d'un jut
ge a uns detennioats moments perqut: una simple i 
n;e ra oposició d'Wl deIs fami~jélrs pro im a un cas tdl
glC pOl aturar-ha, i, a mé ', abem que a la rcalitat una 
ca~panya de eons ienciació, sí, informa, predispo a, 
p.ero en definitiva e ls resullolS, qUaU s'obtén un consen
lllnent per la donació, ve a con eqüimcies d'un acte 
~oncret que W1S metges, que un coHectiu rea lit7.a d'una 
IQformació; un acte concret, no d'una camp nya gene
ral.. Jo cree que en aquest moment, en aquest moment, 
sena conl'raproduent pel malalt de ronyons, nosaltres 
dllr una acció de conscienciació ciutadana, perqlle ells 
no pOden ptar a l transplantament. A mé , no ho dei m 
pe. inlukió, a aixo; nosaltres ho deim perque sí es des
pren d'un manifest que tenc aqui amb jo, un manifest 

firmat per 120 malalts amb insuficiencia renal, als quals 
no mencionaré els punts perque no vull manipular po
líticament aquest assumpte, i així ells també ho diuen 
a un deIs seus apartats, pero sí es despren una gran 
preacupació que és l'única que en aquest moments 
ells tenen; aquest manifest du data 29 de febrer del 84 
i va entrar copia en el Consell Insular de Mallorca en 
data 7 de mar<;, fa una setmana, no sé si també l'han 
dirigit a altres institucions. 1 sens dubte es veu la seva 
gran preocupació en aquest moment perque es pugui 
rellan~ar, una altra vegada, el transplantament de ro
nyons; no parlen, ni demanen, campanyes de conscien
ciació ciutadana, demanen que nosaltres, els polítics, 
les institucions, el Govern, el que sigui, faci qualque 
cosa perque la seva situació anguniosa en aquests mo
ments es pugui arreglar. Sé i tenc present el que vos
te ens ha dit que les mesures s'han preses perque 
d'aquí uns mesas es pugl.li normalitzar una altra vega
da. Jo honestament dic que en aquests moments, més 
endavant sí, pero en aquests moments esta fora de 110c, 
i m'atreviria a dir inoportuna, degut a les circumstan
cies actuals, 11a11(;.ar, promoure una campanya de 
canscienciació ciutadana, pel transplantament de ro
nyons, el'aquesta problematica, mentre no s'hagi nor
malitzat la situació existent quant als transplantaments. 
Res més, mol tes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. D. Toni Roses. Té la paraula D. Andreu 

Mesquida del Grup Popular. Disposa, Sr. Diputat, d'un 
temps de deu minuts. 

ANDREU MESQUIDA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El primer de 

tot abans d'entrar a aquesta problematica i fi.'Car posi
cians respecte a aquesta Proposició No de Llei sobre 
la campanya de conscienciació ciutadana als malalts de 
ronyó, voldría fer, amb el permís del Presielent, un acla
riment respecte a la meva intervenció d'avui de matí. 
Quan la meya inten'enció d'avui de matí, respecte al 
Butlletí d'Informació Sanitaria, quan jo he dit a aquei
xa Cambra que el Butlletí apareixia de forma bimen
sual, pareix que la majaria de la Cambra, amb un to 
un poc ironic se n'ha rigut, i ha dit que bimensual va
lía dir cada dos mesas. Aixo no és ver; perdonin, Srs. 
Diputats, perque jo he consultat el diccionari, he con
sultat aquí on havia de consultar, i ara els llegiré ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Andreu Mesquida, ele la 11Í<;ó; es vol 

canstrenyer a la qüestió? Gracies, vol continuar? 

ANDREU MESQUIDA: 
Em sap molt de greu que el President no em doni 

permís. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies... (Rialles). 

ANDREU MESQUIDA: 
Per fixar posicions respecte a la campanya aquei

xa de conscienciació ciutadana, a pesar de la magnífica 
exposició que ha fet el Diputat Sr. March, jo volia fer 
una serie de puntualitzacions respecte a aquesta cam
panya. Volia fixar una serie de posicions que són les 
que sent el Grup Popular en aquesta Cambra. Existei
xen, com bé ha dit el Sr. March, en aquesta Comuni-
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tat Autonoma, uns 160 malalts d'enfermetat de ronyó 
cronics, malalts que necessiten periodicament un trac
tament d'hemodihlisi, al mateix temps que existeixen 
en aqueixa Comunitat Autonoma uns servicis medies 
quirúrgics, ubicats a la Residencia Sanitaria de la Se
guretat Social qUeJ estan altament qualificats per dur a 
tenne operacions, felü;ment, operacions de transplan
taments de ronyó. Esdeveniments no molt llunyans, que 
estan dins la memoria de tots, han creat una situació 
no desitjable respecte a la relació del malalt amb el 
metge; relació aquesta, malalt·metge, que ha aminorat, 
disminult, per no dir anullat, la confian<,:a mútua que 
hi ha entre el malalt i el metge; confian~a aquesta, que 
és necessaria, que és imprescindible per dur a terme les 
operacions de transplantament de ronyó felic;:ment i 
amb exit. Per tant, degut a aixo, consideram que és 
necessari esperar un temps prudencial abans d'iniciar 
aquesta campanya de conscienciació ciutadana que aug
mentí I'oferta de ronyons a transplantar. Campanya 
que ha de tenír un suport dívulgatiu a nivell científíc i 
propagandístic, a la qual han de prendre part, inexcu· 
sablement, els malalts de ronyons. Per altra part, tam
bé consideram que és necessaria la coHaboració im· 
prescindible d'INSALUD, ja que l'assistencia sanitaria 
a carree de la Segurc Lat Social és fonamental per a la 
solució el'aquesta problematica i aquesta competencia 
encara no esta transferida a la nostra Comunitat Auto· 
noma. Per tant, en nom del Grup Popular no em que· 
da més remei que dir que nosaltres rebutjarem aques· 
ta Prpposició No de LIei. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gnkies, D. Andreu Mesquida. Com a repre

sentant del Govern té la paraula D. Gabriel Oliver 
Capó. 

GABRIEL OLIVER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo volia inter

venir per fixar una miea la posició davant aquest pro
blema, que nosaltres creim que és molt greu, que creim 
que el Sr. March ha exposat molt bé i que, a més ha 
exposat el problema tal com és a nivel! de totes les 
Comunitats Europees, per exemple, o a nivel! de tots 
els palsos. En el fons el tractament de l'insuficient re
nal és caríssim. Els Governs o les nacions no es veuen 
amb cor d'assumir aquest problema; li posaré només 
un exemple: a Anglaterra, no entren en programa de 
diiüisi persones de més de 60 anys, perque és massa 
caro LIavors degut a aixo és pel que es propugna el 
transplantament renal. Naturalment, la campanya aques
ta de conscienciació de transplantament renal és per
que la gent doni ronyons, és per adequar aquesta llei 
a tenir ronyons suficients per fer transplantaments, 
pero com podem fer una campanya de conscienciació 
que don in ronyons si el qui ha de realitzar aquests 
transplantaments no esta preparat? I mentre l'INSA
LUD no tengui en marxa els mitjans tecnics, humans 
i economics per dur a bon fi aquests transplantaments, 
nosaltres creim que és moit prematur fer aquesta cam
panya. Fins ara els transplantaments els ha fet aquest 
grup de metges de Son Dureta, que jo crec que bé es 
mereixen un homenatge, i eIs ha fet «gratis et amore». 
Han operat les hores que fossin, del dia i de la nit, i 
l'INSALUD no els ha recompensat cap vegada, i són 
operacions que se'n van a sis hores moUes vegades . 
A damunt s'ha afegit aquesta problematica totalment 
emotiva d'aquests fets que s'han dit, per tant, jo crec 

que sí, el dia que l'lNSALUD ens digui, ho lenim pre
parat, tenim els mitjans economics, tenim l'equip que 
pot fer aquests transplantaments, nosaltre , juntamcnt 
amb l'INSALUD o sense l'INSALUD, iniciarem aquesta 
campanya de conscienciació, pero ara i Is conseien
claro i la setmanu qui ve ens véncn dos mb ronyons, 
que hem de fer? els hem d' nviar a Barcelona; per tant 
és coro si es fes una campanya de propaganda d'Wl 
producte per la lelevÁsió abaos de lenir el mercat as
sortit. Nosaltres creim que estam molt d'acord amb 
aquesta campanya quan tenguem les possibilitats que 
aquesta campanya tengui W1a finalitat concreta . Moltes 
gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Don Joan March té 

la paraula. Disposa de cinc minuts dins la qüestió in
cidental. 

JOAN MARCH: 
Sres. i Srs. Diputats, en primer lloc, agrair les pa· 

raules que han tengut tots els portaveus deIs distints 
grupsl respecte a la meya interven ció anterior. 1 des
p rés d'aixu, si, la roeva inlervenc i é p r conlradic· 
c i,o ns, perque veig lorahnent conlradiclorj el perque I 
Grup R gionalista j e l Grup Popular s 'oposin, igualm nt 
que el Govem, que aquesta 11 i sigui ... que ag ue La 
Proposició N d Llei sigui aprovada. Pe!" que? Ido 
mirin, pcrquc si h n el le b.! la II1t!va exp i ió jo crec 
que hi ha dues parts; és a dir, primera, és una ca m
panya de Con cienciació respecte a la problema tlca i 
per ranl dcmanar que la gent doni volunlariamenl r -
oyons; perque normahuenl, o el noranla per cent dels 
ca os, és pcrquc quan es produesqui la mort de qual
cuna d'aquestes perso;1es, els tdllnits legal igujn molt 
més facils; i una aUra cosa és fer dur a terme els trans
planlament renal, és a dir, és previa una cosa de l'a1-
tra, és lotalment prevía i lllla cosa que, per suposat, 
quan s'hagi de fe!" un traosplanta ment renal, i hi ha 
una ll.i s ta, si h i ha hagut ulla conscienciació respecte 
del problema de la insuficiencia renal cranica, hi hau.
ra manco p roblemes; perque, primera: si hi ha donants 
voluntaris és molt més facil, i si 110 hi ha donants vo
luntaris . pero els jutges i també i els familiars del 
mort, del donant, estan conscienciats, hi haura molt 
manco problema; jo aixo és una cosa, i home, i sobre
tot apeHaria al senyor Oliver Capó, el qual té més co
neixement damunt aquest tema, que esta totalment se
parada una cosa de I'altra; per tant, no veig cap tipus 
de raó sanitaria perque s'oposi que en aquests moments 
s'efectul aquest tipus de campanya, és més, entre al
tres coses xerra de mesos; per suposat, mentre vostes 
coordinen amb altres administracions sanitaries, coor
dinen amb les organitzacions de malalts i especifiquen 
i preparen una campanya, passara un temps; per su
posat. bé, el temps necessari per coordinar una bona 
campan a per a aquest tema; per tant no veig aquest 
tipus de pr b lema; és més, és més, Sr. Oliver, fa po
ques setmanes es va dur a terme, per radio, per la 
«Cadena Ser,}, me pareix que era concretament, una 
campanya damunt aquest tema a nivell de tot l'Es
tat; aquí, a les IIIes Balears, amb tota aquesta pro· 
blematica que vos tes diuen que s'ha produ"it , que és 
certa, que és ver, que ha afectat l'equip anitari 
que duia a terme l'equip de transplantaments de Son 
Dureta i. sobretot, que cree que ha dit i que es tic 
completament d'acord, el Portaveu del Grup d'Esquer-
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ra Nacionalista, que s'ha de donar suport a aquest 
equip i jo concretament, com és sabut, he donat el 
roeu suport a aquesta persona en tot moment, al cap 
de servei, com una persona que ha vetllat sempre per
que aquestes places es duguin a terme. Bé, ido, aquí 
a les illes hi va haver setenta-cinc persones que per 
telefon varen cridar a Radio Mallorca i varen donar, 
es varen oferir com a donants voluntaris. És més, 
aquesta campanya que ha iniciat ja, unilateralment, 
una organització de malalts renals aquí, la Insuficien
cia Renal Cronica, esta rebent també cridades ele per
sones que ofereixen el seu ronyó; per tant ... una cosa 
que s'esta produi'nt, una petita campanya que esta 
duent una petita associació amb anuncis gratuits en 
els mitjans escrits de la nostra Comunitat, no veig jo 
la problcmatica perque es pugui dur a terme aquesta 
campanya. Jo, la veritat, crec que demanaria, al re
presentant del Grup Regionalista i al representant del 
Grup Popular, que per favor reconsiderassin la seva 
postura i facilitassin que aquesta campanya es pu
gui dur a terme. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
D. Gabriel Oliver, vol intervenir? 

GABRIEL OLIVER: 
Jo seguesc amb el mateix, que estic d'acord amb 

la campanya de conscienciació quan l'INSALUD, que 
cliu que sera un's mesos, ido molt bé, CLuan l'INSA
DUD ens digui endavant, nosaltres endavant. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. EIs a!tres Grups volen intervenir. Ido 

passam a la votació d'aquesta Proposició No de LIei. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor que es po
sin drets, per favor. Poden seure. Les Sres. i Srs. Di
putats que votin en contra d'aquesta Proposició de 
Llei que s'aixequin, per favor. 29. No hi ha absten
cions. Per tant, queda rebutjada aquesta Proposició 
de Llei per 29 vots contra 25. I si vostes ho troben 
passarem a descansar durant deu minuts i prossegui
rem la sessió. 

4.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Sres. j Srs. Diputats, Sres. i Srs. Diputats vagin 
ocupa nL els seus Il ocs. ~1 punt següent és la Proposi
ció No de L1ei N." 99/84,;presentada pel Grup Parla
menta ri E squerra Naci011alista PSM i relativa al trac
tament de l'Autonomia de les Illes Balears a l'ense
nyament. Per defensar aquesta Proposició No de LIei, 
a la qual s'ha presentat una esmena, té la paraula D. 
Damia Ferra Pons. 

D. Damia Ferra, disposa d'un temps de deu mi
nuts. 

DAMrA PONS: 
Sr. Presiclen t, Sres. i Srs. iputats. AHra vegada 

E querra Na i.on. li ' la presenta amb un sentit abs _ 
luLamen t onstructiu una Proposició No de LLei que 
espcl:a, cOI~riam qu sigui aix í. que tengui el suport 
una lllme d aques ta Cambra. Tols sabem que el nostre 
pa f té ~ n sentim ent autono ll1ic més aviat migrat, que 
el conel 'cmenl de que és l'Esl'aLul el'Autunomía el 
con l illul'gut de l'Est8 lut d'Au tonomia les Ins tilucions 
d'AuLogovern, etc. , :'s eXLremadame~t limilaL Nosal
tres, per tota una 'erie d raOns sOcials, his toriques, 

no hem arribat a constituir una Autonomia després 
d'una pressió popular relativament amplia; no hem es
tat una societat moderna i una societat desenvolupa
da fin s fa relativament poc temps. Hem estat una so
cietat agraria, una societat de supervivencia, i gracies 
a tot un procés general que s'ha produit dins l'Estat 
Espanyol, ens hem trobat amb una autonomia que 
hem tengut per la qual han Huitat unes personalitats, 
algunes realment extraordinaries; i per la qual ha
vien lluitat alguns grups polítics, llamentablement, 
pero inevitablement, perque les societats no s'impro
visen i la nostra societat no ho permetia, eren extre
madament minoritaris. El resultat és que dins aquest 
procés de construcció d'aixo que se n'ha denominat 
l'Estat de les Autonomies, les riles Balears es troben 
en les seves mans amb un Estatut d'Autonomia apro
vat, amb una Comunitat Autonoma constituida. Se ce
lebren unes primeres eleccions, es forma aquest Par
lament; comen¡;:a una dinamica autonomica, pero el 
ciutada nonnai i corrent d'aquest país nostre de tot 
aixü en sap molt poc, per no elir gairebé res. Natu
ralment unes institucions sense arrels o amb unes 
arrels 11l0lt escasses cstan exposades anar-se'n a baix 
a la primera ven;ada historica que es produeixi. El 
centralisme, llamentablement, no s'ha acabat; aquests 
dies assistim a una penosa campanya de descredit con
tra les Autonomies impulsada eles de les tribunes pe
rioc\ístiques i altres mitjans d'informació molt pode
rosos i efica<;os que volen fer creure als nostres cíu
tadans i a tots els ciutadans de l'Estat Espanyol que 
les Autonomies funcionen malament, que no es justi
fiquen perque no serveixen per res, que són extrema
dament cares i que són simplement una tribuna, un 
ambit de poeler d'uns determinats poIítics que la gent 
de Madrid en diría provincians; i que per tant tot aixa 
no té realment una justificació. I confiem que des
prés d'aquestes campanyes no vénguin intents molt 
més seriosos de passar ja a fets i no a campanyes de 
descredit de desmuntar el que tan penosament s'ha 
construi't, de desmuntar la nostra Autonomia. Una 
manera el'afrontar, de curar-nos en salut, de fer arre
lar l'autonomia dins el nostre poble és sense cap dub" 
te divulgar que és l'Estatut, quines possibilitats té, 
quines són les nostres Institucions i per que serveixen. 
Nosaltres entenem que no hem d'inventar res, com ja 
hem dit en aItres ocasions i que el lloc alla on s'han 
de divulgar uns coneixements de manera sistematica, 
efica¡;, etc., ha d'esser a les institucions pedagogiques 
que per aixo estan i es financien amb doblers públics. 
Per aixo la Proposició No de Llei va en el sentit, en 
primer lloc, en el seu punt primer, que ens interessa
da que el Govern treballas i fes un informe i el di
v'ulgas, de veure quin tractament rep en aquest mo
ment l'autonomia dins els diferents centres d'ensenya
ment públics i privats de les Illes Balears. Creim que 
el balan¡;: seria més aviat descoratjador; coneixem una 
mica el tema, i francament crcim que la idea que se'n 
dóna, en aquests centres d'ensenyament de l'autono
mia és francament precaria, marginal i no gaire afor
tunada, pero en tot cas que s'elabori l'nforme perti
nent i ho veurem. I en segon lloc, una vegada cone
gut l'estat de com es treballa, de com s'informa de 
que és l'autonomia als centres d'ensenyament, ens in
teressaria, i proposam que aquest Parlament així ho 
acm"di, que s'instas el Govern de les Illes Balears a 
elaborar un programa d'integració als programes d'en
senyament de l'Estatut d'Autonomia per a les IIles 
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Balears. Sabem perfectament que el Govern en aquest 
moment no disposa d'unes competencies que li per
metin agafar un pla d'ensenyament i introduir-hi els 
continguts de l'Estatut d'Autonomia. Ara bé, nosaItres 
no demanam, la Proposició No de Llei no demana que 
es faci aixo que no es pot fer estatutariament. El Go
vern es dirigira a l'organisme pertinen t, s i així ho 
acorda aquest Parlament, amb un programa determi
nat que sigui viable d'integració dins els programes 
d'ensenyament. I aixo no és cap adoctrinament, es 
tracta senzillament d'explicar que les nostres illes 
viuen dins una r ealitat autonomica, que tenen un Es
tatut determinat, que tenen unes institucions determi
nades, i que dins aquestes institucions hi caben totes 
les opc:ion políLiques, democratiques, que es moguin 
dins e l mare de la ConsLilució. De Ja manera que és 
per Cl.amenL legilim que el:; pr gram . eI'en nya
menL a ni e ll d'Estal E pany 1 divuI¡;,'uin la Con tilu
Ció Espan .ola de 1978, que és la I1ei el' II·j "lVui \'i
gent, que totes les persones que surtin deIs centres 
d'ensenynment haurien de coneixer amb profunditat, 
entenem que els ciutadans de les Illes Balears tenen 
perfec te dret que, des deIs centres d'ensenyam ent ja 
des de la infantesa se'ls vagi introcluint dins el conei
xement ele! que és l'Estatut. I amb aquest sentit Es
querra Nacionalista, que ha es tat acusaela lantes ve
gaeles el'esser aspra i el'esser en certa manera violen
ta en les seves intervencions, arrib~t el cas no té cap 
inconvenient de felicitar com ja ho hcm [el al tres ve
gades els qui creim que han desenrotllat una labor 
positiva en aquest sentit. I tenc a la vista aquí un 11i
bre que m'ha sorpres agradablement, impulsat pel 
Govern de la Comunitat Autonoma, que és l'Estatut 
per a tothom, alla on es parla per part d'una deela
raeió preliminar del President Gabriel Cañellas d'una 
pedagogia institucional, expressió que consider parti
eularment molt afortunada, i es parla també, amb una 
declaració preliminar del COnseller d'Educació i Cul
tura, Francesc Gilet, que per estimar les coses, els 
costums, les institucions és necessari coneixer-les. No
saltres amb aixo estam perfectament d'acord i el que 
pretén aquesta Proposició No de Llei és ajudar afer 
realitat aquests proposits que es recullen a les deela
raeion previes d'a<]uest IJibre, l'Estalu t pelo a lothom, 
dona una dim nsió pedagogica a J'Estatut i per tant 
ajudar a fermar, a fel' solida la nostra autonomia, 
(Ionant-Ia a eoneixer ~l lothom. Hi ha hagut una e
mena que ha cslaL pr sentada per part de l Crul Par
lam ntari O ialista a l egou punt d'aquesta Proposi
ció No de Llci. ~ una esmena que s'ha planl jada 
com una esmena de substitució. Jo agrairia al porta
veu del Grup Socólista que supos que sortira a defen
sar-Ia que en tot cas no fos una esmena de substitu
ció, sinó que la presentas com a una esmena d'addició, 
perque no veig per que hagi d'esser contradictoria 
amb el punt segon de la Proposició No de Llei que 
Esquerra Nacionalista ha presentat, i die per endavant 
que si es presenta com esmena d'addició, Esquerra 
Nacionalista l'assumeix perfectament. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Damia Pons. Per defensar l'es

mena té la paraula D. Tirs Pons. Disposa, Sr. Pous, de 
deu minuts. 

TIRS PONS: 
Sr. President, Sres . Diputades, Srs. Diputats. Dins 

l'exposició de motius que presenta en aquesta Proposi
ció No de Llei el Grup Esquerra Nacionalista PSM hi 
ha una referencia que creim que és molt adient a l'arti
ele nou de l'Estatut d'Autonomia, que dins la seva re
dacció, a pesar que a molts ens pot semblar una espe
cie de caixó de sastre alla on hi ha de tot, pero cree 
que hi ha unes intencions que tots podem assumir i 
a la vegada hi ha una obligació per part de les insti· 
tucions que formen, que comanden, o formen part 
d'aquesta Comunitat Autonoma, a desenvolupar una se
rie d'aspectes que valdria la pena repassar. En primer 
lloc l'artiele 9 de l'Estatut, i tots ho sabem, pero jo 
cree que totes les ocasions són bones per recordar unes 
obligacions que tenim tols, parla de la llibertat, jus
tícia, igualtat i el progr & s cio·economic com a prin
cipis de la Constilu 'ió spanyola, i després parla de 
la possibilitat i l'obligació que tenen les institucions 
de pOlenciar la participació dels ciutadans dins la vida 
política, la vida cultural, b vida cconomica i la vicia 
social. ¡\r:;o no poL ser maí solament una declaració 
d'intcncions, sinó que les institucions tenen obligació, 
el Parlament, el Govcrn, també els Consells Insulars, 
afer possi ble que aquesta participació deIs ciutadans 
sigui de vel', no sigui només una participació amb una 
democrácia formal all ~\ on elesprés d'baver emes un 
vot, aquí ja acaba tot el compromís el'un ciutada da
vant el projec te autonómic, que s'ha d'entenelre sem
pre com un projecte dinamic i no com a una organit
zélc ió políLica administrativa que després de la pro
l11ulgació de la' llei- o ele la publicació de la llei dia 
primer ele mare;: de l'any passat aquí s'ha acabat. 
Igualment i aquest també és un punt que reflexa 
aquest article 9 de la Constitució que a vegades no 
cns recorclam d'ell, diu que inspirara la funció del 
poder públic en el sentit de consolidar i desenvolupar 
les característiques ele nacionalitat comunes deIs po
bIes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, així 
com les peculiaritats de cadascuna d'elles com a vin
ele de solidaritat de totes les illes. Per tant, l'Estatut 
d'Autonomía parteix d'un fet evident, i és que partim 
de pobles diferenciats, encara que tenguin moltes co
ses en comú i que tenguin una voluntat comuna de fer 
un camí cap al futur, pero partim d'uns pobles que 
historicament i també socialment i economicament 
estan diferenciats per causes que moltes vegades, en
cara que s igujn l11odernes , no les pode m determinar, 
han succcH i són aquí, i a¡;b no és elolent, ayO jo cree 
que é ' bo i creim ambé que coHabora a la riquesa 
cl'aqlle ( pobJes que form en part de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Baleal·s. Aquí és ver que no 
partim o no tenim un Estatul el'Autonomía partint 
d'un elam popular que hagi clcmana! autonomia pet' 
a les Illes Balears, és a clir, TI teuim un sentiment 
nacionalis ta anelat com hi pot haver a aItres Comu
nitats Autonomes, com podrien esser Jes que tots 
sabem i sempr CllS referim a tes mateixes, sinó que 
ha estat un E 1<)tlll el'Autonomia aUa 011 els Grups 
Políti es, que en el 1I momen l van lelerm.inar o van 
creure que seria bo, més efica<;: i donaria unes respos
tes millors aIs problemes que tenen plantejats les nos
tres i!lcs, els poclríem donar una solució millor si 
era a través d'un Estatut el'Autonomía, pero aquest 
Estatut el'Autonomia i aquest funcionament no ha estat 
assumit i aixo ja ho ha dit i ho ha dit prou bé el Por
taveu d'Esquerra Nacionalista que no era un sentiment 
compartit. Per tant aquí a vora hi ha un repte per 
donar con tcstació i aconseguir entre tots que els 
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pobles de l~s illes, é~ ,a .di~, el ciutada de ~es Illes Ba
lears, cregUl per 1 eflcacIa I pel que es faCl des de les 
instancies de Govem i des de les institucions tot el 
possible per creur~, perque. ~igui . ;rer que, aquest,a 
eficacia, aquesta mIllor admmlstraclO deis dmers pu
blics, perque la resposta als problemes que avui té 
plantejats aquesta societat sigui possible, sigui bona, 
si<>ui efica¡;:; i a partir d'aquí a la millor sí que acon-

e '. seguirem que els ciutadans cregmn en aquest praJecte 
palític administratiu que avui té plantejat les nos tres 
illes. Ara bé, per tant nosaltres creim que s'ha ele 
plantejar l'Estatut d'Autonomia o I'Autonomia de les 
nos tres ilIes com una profundització de la democracia. 
Aquesta separació que hi ha entre el ciutada i les insti
tucions autonórniques no és bona ni per al ciutada, ni 
per a les institucians, ni per al futur que pugui tenir 
I'autonomia a les nostres illes. És cerL, i ja ha estat dit 
que hi ha un dcsconeixernent de l'autonomia, del que 
0s l'autonomia, 11i J1a un dcsconeixement del que és l'Es
tatut i del sistema de funcionar i del que són i ,;ignifi
quen lcs institucions que regeixc'n aquesLa autonomia. 
Per tant, si ac;ó és aixÍ, pensar que perquc estigui re
flexat a l'EsLatul aquesta possible solidarilat entre les 
illes que formen part el'aquesta C01l1unitat seria utópic 
perquc numés estas escrit, si just esta escriL no vol 
dir res, ban de ser prccisamcnt ds ciutadans de totes 
les illes que en funciú de l'eficacia i del que es faci 
des ele les instancies ele Govern senti de cara al futur 
la necessiLat o se sen ti formant parí d'una Comunitat 
Balear i se sen ti solidari amb els problemes que pa
teixen o que tenen els pobles d'Eivissa, de Formeniera 
o de Mallorca o de Menorca, és igual, a¡;o és un camí 
llarg, ar;6 és un camí llarg, que no pot venir a través 
el'una eleclaraeió institucional o una celebració espo
radica o per una manifesta voluntarietat emesa per 
qualsevol deis que formam part l'aquesta Cambra. sinó 
per una feina concreta. Per tant, per superar aquest 
estat de coses ereim que el Govern de la COl11unitat 
Autónoma ha d'emprendre certes aecions i aquestes 
accions que pugui emprendre per millorar aquesta re
lació que hi ha entre el ciutada i les institucions de la 
COl11unitat Autónoma tendra segurament el suport de 
totes les altres institucions, també del Parlament i 
també deis Consells Insulars. Si el Govem de la Co
l11unitat Autonoma té voluntat de fer aquestes accions 
que promoguin dins el ciutada aquesta especial sensi
bilitat i el coneixement no solament de I'Estatut, sinó 
també del funcionament de les Institucions, cree que 
hi sortirem guanyant tots. I amb aquestes actuacions 
el Grup Socialista hi veu dos nivells diferenciats. A un 
ni\'ClI hi hauria el ciutada, el ciutada fet, major d'edat, 
que ha superat en certa manera els nivells d'escola
rital obligatoria O fins vo luntaria que hi ],a esLablerls, 
i que té l'obligació, perque ha c1iu l'Estatl.ll de pro
Ii~Ollr la po sibililat de partieipaeió d'aquc5t ciutacl' 
dJn la pre 'a de deci ions, d'as umples qUé I'afecten 
que I'afecten directament, pel-que hem de crcure qu~ 
J'~ulO~?mia nomé e )Jot entnclre om Ulla profun
UllZaclO de l proces dcmocral.ic, pcrque la d Illocracin 
n0 nOl11és s'aconsegueix quau tenim una COllsLitució 
~uaJ~ I~i, h~ unes lki ~ gu e.ns governcn i possibilite~ 
J em lSSIO d un VOL, dllls un pel-iodc d terminal o fins 
de poder eme tre lliurem enl !'opinió edUca, i amb ac;.o 
no vull 'dir ni conSlructiva ni destmcLiva, senzi Ilamcnl 
una crítica que pugui 'er qualscvol lotada, les perso
nes que ~slan formant part de qualsevol órgan de Go
"'Cm o dJn s qua!sevol insLiLuc.ió. Si és ver que la demo-

cracia és aquest Govern del poble, pel poble i amb el 
poble, ar;o en eerta manera ja delimita que és un pro
cés dinamic, és un procés democratitzador, no és una 
democracia aturada, sinó que hem de possibilitar de 
cada vegada més que els ciutadans eoneguin i partici
pin en les discussions i en les preses de decisions deis 
assumptes que li són propis. Per una altra banda, seria 
a un segon nivell, hi ha el tema de les eseoles. Si aquest 
procés és llarg i no esta consolidat, si aquest procés 
ha comen¡;:at ara, i eleim que hi ha una separació entre 
el que sent el eiutada i el que fan les institucions i el 
que és l'auionomia, hem ele pensar en un període 
d'adaptació i de poder atracar els nous ciutadans a 
aquesta autonomia, perque de cada vegada es faci més 
ver, una veritat que hauríem d'assumir tots i crec que 
tots l'assumim, i és que les diferencies que hi hagi entre 
els administrats i els qui administren siguin cada vega
da menors, que singuin diferencies ideológiques, pero 
que no hi hagi la separació absurda que no volem, jo 
cree que ningú d'aquí, entre els administrats i els qui 
administren actualmenL Per tant nosalLres veim bé la 
pro posta 110 de llei que presenta Esquerra Naciona
lista. La veim bé i hem presentat efectivameni una 
csmen3 de substÍlució i l'han presa, i eleman permís 
al Sr. President, que seré el més breu possible, perque 
crec que és molt important per que és que l'hem feta 
de substitució; l'hcm feta ele substitució perq\le hi ha 
un problema dins la solució del que vostes propasen. 
El problema és com es fa aquesta aplicació. Perquc 
hi ha el perill de convertir aquest estueli que vostes 
proposen o la integraeió dins els programes d'ensenya
ment obligatori o voluntari, hi ha un problema de com 
es fa, no poelem convertir l'estueli de l'Estatut d'Auto
nomia o el coneixement de l'Estatut d'Autonomia en 
una nova assignatura. Per a<;ó proposavem que en lloc 
de fer una nova assignatura que sempre hi havia el 
perill, perque no esta especificat, només parla d'inte
gració dins els programes d'ensenyament, 11i havia un 
escaló intermedi que a nosaltres ens sernblava que esta
va buit, una part molt important d'aquesta sensibilit
zació que hi ha d'haver elins les escoles i que esta en 
funció del que faein els ensenyants; i als ensenyants 
hi ha mecanismes per arribar-hi. No pot ser que en 
aquests moments hi hagi ensenyants que perque tenen 
una sensibili tat o una preparació especial ensenyin 
l'Estatut d'Autonomia o expliquin el fet autol1omic de 
les nos tres ilIes perque volen, perque ho senten, i a<;ó 
és un nombre, i estic d'aeorel amb voste, que és molt 
minvat. Anem a obrir el ventall, hi ha escoles el'estiu, 
hi ha possibilitats des de la Comunitat Autonoma per 
emprendre una acció per sensibilitzar els ensenyants 
que en definitiva són els responsables ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vagi aeabant, vagi acabant, D. Tirs, vagi acabant. 

TIRS PONS: 
Sí, Sr. President. Ac;ó era la causa i no una altra 

d'haver presentat aquesta esmena de substitució. Si ens 
hem ele dirigir únicament i excIusivament als infants, 
als alumnes, depen moltíssim, i voste ho sap, vos tes 
ho saben, ele qui l'apliqui, que I'Estatut d'Autonomia 
es pugui convertir, i jo no ho vull, en una altra maria. 
Creirn que seria més aelient que fos, fossin el professo
rat, després d'una campanya de conscienciació, que 
explicas l'abast d'aquest Estatut d'Autonomia, d'aques
ta Autonomia que tots volem. De totes maneres si vos-
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tes posen com a condició que sigui una es mena d'addi
ClO, no crec que per part del Grup Socialista hi hagi 
inconvenient per .üxí admetre-la. Moltes gracies . 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Tirs Pons. Don Damia Ferra, per si 

accepta o no accepta l'esmena. 

DAMIA PONS: 
Senzillament direm que acceptam l'esmena, com a 

una esmena addicional perque creim que no esta en 
contradicció amb el punt segon d'aquesta Proposició 
No de Llei. Si per cas després ja acabaríem el debato 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies. Els altres Grups que vulguin intervenir. .. 

Com a Govern? 

FRANCESC GILET: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En 

primer lloc agrair les paraules del Sr. Pon s Pons, quant 
a la labor del !libre «l'Estatut per a tothom». I d'altra 
costat manifestar que per part del Govern no hi ha 
cap inconvenient en acceptar aquesta Proposició No 
de Llci, per quant ve a representar un suport al 
que ha fet el Govern fins ara. És a dir, que fa inci
dencia a una serie de punts que ja s'estan duent a ter
me, s'han comen<;at o poden estar a punt d'acabar: 
Pel que fa referencia a l'apartClt a), efectiyament, a 
final de 1'any passat es va fer una petita enquesta, 

. molt rapida, s'ha de' dir, a diferents coHegis, per veu
re quin era l'estudi que es fei de l'Estatut d'Au
tonomia . El resultat va esser sumament negatiu. Da
vant aixo es va prendre la decisió, ja a posteriori, 
d'iniciar l'edició d'aquest llibre, «L'Estatut per a 
tothom», del qual se n'han editat catorze mil llibres, a 
fi de fer arribar als aHots el que representa l'Estatut 
d'Autonomia, el que representa l'Autonomia; quines 
són les seves, les possibilitats, i quines són les reali
tats actuals quant a institucions i altres. És a dir, és 
donar a coneixer, com es manifesta al comen<;ament 
a la presentació del !libre, és donar a coneixer el 
nostre Estatut a tots els aHots. Quant a l'apartat b), 
hem de dir que aixo també s'esta fent; com vostes 
deuen tenir coneixement la Comissió Assessora en 
política lingüística, ha creat unes subcomissions que 
estan preparan uns programes, uns nous programes 
per a l'ensenyament de la lIengua i la cultura de les 
Illes Balears; dins aquest concepte cultura hi haura, 
supos, i així esta plantejat, l'estudi de l'Estatut 
d'Autonomia, no com una assignatura més, els aHots 
ja van sobrecarregats. Ara bé, aixo representa acceptar 
exclusivament la terminologia que s'utilitza, és a dir, 
instar el Govern de les Illes Balears a elaborar un 
programa d'integració, és a dir, a l'elaboració del pro
grama, essent així que com vostes saben no tenim com
petencies per integrar aquest programa dins el pla 
general d'estudis. Una vegada que aquest programa 
estigui elaborat, aquest nou programa de llengua i cul
tura estigui elaborat, haurem de donar les passes ne
cessaries perque l'entitat, en aquest cas entenc el Mi
nis teri d'Educació competen , ens don i Jloc a fer aques ta 
in tegració definitiva. Queme a l'apartat q ue sera e) ja 
p er addició, efect ivament, una de les primeres cose 
que, un deis primers aspectes de que se'n va adonal' e l 
Govern, després de la seva presa de possessió, aproxi
madamenl e l mes de juliol, va esser la circumsUl.Ocia 

del poc sentiment autonomic del nostre poble. D'aqu 
ve la necessitat que es va establir d'iniciar el que e~ 
ve anomenant com una campanya de divulgació de 
fet autonomic. Dins aquesta campanya de divulgacié 
del fet autonomic, que vaig tenir el gust d'explicar fé 
un parell de dies, es planteja la possibilitat que ah 
mestres es vagi a aquesta forma ció í aquesta sentibí· 
lització de cara al fet autonomic i al nostre Estatu1 
d'Autonomía. Per aquestes tres raons i per fi per tote5 
les altres que s'han donat i entenent que, efectivament, 
esta dins la línia d'actuació del Govem, no tenim cap 
inconvenient de donar recolzament a aquesta Proposi
ció No de Llei. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Gilet. Vol contestar al Govem, 

D. Damia? Disposa d'un temps de cinc minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres . i Srs . Diputats. Aiortunada

ment sembla que hi haura unanimitat en l'aprovació 
d'aquesta Proposició No de Llei. Som perfectament 
conscients de diferents aspectes que s'han apuntat a 
través del Portaveu del Grup Socialista, Sr. Tirs Pons, 
i no es tracta, i no voldríem que fos així en absolut, 
d'introduir a les es coles una nova maria, una nova 
assignatura, sinó cercar, nosaltres no deim com s'ha 
de fer, aixo ja és una altra qüestió, que aquest contin
gut de l'Estatut, ~ls [ets eslatutaris i els fets institu
cionals d'autogovern arribin a les nostres escoles, i no 
precisament eI'una forma marginal sinó que formin 
part deIs programes d'educació deIs nostres infants. 
Sabíem perfectament que el Govern no té competen
cia en aquesta materia, per tant únicament pot elabo
rar un programa i no esta en les seves mans assegurar 
que es pugui executar plenament, precisament per 
aquest buit competencia!. Pero sí li vull dir, i amb 
aixó és un compromís de cara al futur, que Esquerra 
Nacionalista, que va lluitar, quan s'elaborava aquest 
Estatut, per un Estatut de maximes competencies alla 
on l'ensenyament formas part de les competencies 
eI'aquest Govern Autónom, d'aquesta Comuntiat Autó
noma, arribat el cas de sol-licitar la transferencia en 
materia d'ensenyament, comptara plenament amb el 
nostre suport, sempre entenent que esperam que se'n 
faci ús d'aquestes competencies, si arriben, en un 
sentit positiu, constructiu i que un deIs elements que 
s'introduiran al seu moment, quan el Govern ja ten
gui les eines a les seves mans, sera la defensa i la 
di\ulgació de la nostra Autonomia. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
MoItes gracies, Sr. Ferra. Els aItres grups que vul· 

guin intervenir. Pel Grup Regionalista, D.a Maria AntO
nia Munar té la paraula. Disposa d'un temps de deu 
minuts. 

MARIA ANToNIA MUNAR: 
Sr. President, Srs. i Sres . Diputats. E l Grup Regio

nalista vol dir simplement per fixar postures que creim 
que a la Proposició No de Llei eI'Esquerra Nacionalis
ta, quant al seu apartat primer que eliu «Sol·licitar al 
Govern l'elaboració i presentació en el termini de sis 
mesos d'un informe del tractament de l'autonomía a 
les Illes Balears», nosaltres creim que tot el que sigui 
coneixer el tractament de l'autonomia i al mateix 
temps de les institucions que l'envoIten és sempre bo 
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i estam totalment d'acord. Ara bé, a l'apartat segon, si 
bé estam d'acord en donar-li suport perque sembla que 
és el sentit de tota la Cambra creim que realment ela
borar un programa d'integració en els programes d'ense
nyament qua n no podem integrar-lo realment no ser
veix de molt; no obstant, cara al que pugui passar al 
futur, el recolzarem també. 1 també l'esmena addicio
nal del Grup Socialista, que creim que és realment 
la que fara que l'Estatut d'Autonomia es pugui co
neixer, perque és a través de I'ensenyament deIs ense
nyants del que és la nostra au:onomia i les nostres 
insti tucions que podrem fer que els Estatuts siguin 
coneguts per tots els mallorquins, menorquins i eivis
sencs. Res més, simplement dir que la postura del 
Grup Regionalista sera de supor t a aquesta Proposició 
No de Llei. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sra. Maria Antonia Munar" Acabat 

el debat passarem a la votació. Sra. SecretilriLl, vol fer 
lectura d'aquesta Proposició No de Llei, als apartats 
a), b), i e). Com quedari;:¡? 

CATALINA ENSEÑAT: 
Proposició No de Llei. E l ParJament de les Illes 

Balears acorcJa: a) Sol'licite\]" del Govern l'elaboraeió i 
presentació en un termini de sis mesos d'un informe 
sobre e l Lractament que l'autonomia de les liles Ba
leé1rs rep avui dins l'enseny3menl. b) Instar el (jovern 
de les IIles Balears a elaborar un programa d'intcgra
ClO, en els programes d'ensenyLlment de l'Estatut 
d'Autonomía per a les Illes Balears. c) Instar el Go
\'ern ele les IHes Baleru"s a elaborar un programa de 
formació i sensibilització deIs ensenyants sobre el fet 
autonomic i l'Estatut d'Autonomia de les I!les Balears . 

5.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Moltes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor d'aquesta Proposició No de Llei que s'aixequin, 
per favor. Queda aprovada per unanimitat. I passam 
al punt. següent, que és la Proposició No de Llei Núm. 
115/84 presentada pel Grup Parlamentari Socialista i 
relativa a l'aprovació per part del Parlament deIs pro
jectes d'inversió que amb carrec al Fans de Compen
sació Interterritorial presenta la Comunitat Autonoma 
al Govern de l'Estat. Per c\efensar aquesta Proposició 
No de L1ei té la pamula pel Grup Socialista D" J osep 
Al fonso Villanueva. Disposa, Sr. Diputat, de deu 
minuts. 

JOSEP ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies. Sres. i Srs. Diputats. Finalitzat l'anterior 

període dc sessions, es va originar un debat públic 
sobre el problema, greu problema, important proble
ma de les transfercncies de l'Estat a la Comunitat 
Autonoma de les Balears, que es va centrar fonamen
talment a les valoracions elel cas efec tiu i a la cessió 
ele tL·i buts. Aquesta situació í s bl'elol l a di cus ió pú
blica d'aquesL problema o aquesl prob l.eme no varen 
quedar ga ire ciares; el Grup Parlamcntari Socialis ta va 
d~manal" UIl d ebat en aquest Parlamenl rn itjany<lot pre
vm con unit~ci6 d.el Govcro pe !" liscutir < qu st tema, 
dcbat que fin ara ! Grup Popu lar no ha vol!!Ut que 
Lengués lloc, no ha vOlglll dur a aqu ix Parlumenl. Així 
de . momcnl 'esCamol eja a la ambra que concgu i eJs 
csloryos Llj)osalS qu fa e l Govern de la nosl1'a 0-

munitat Autónoma i les greus, també suposades, difi
cultats que traba en la negociació amb el Govern Cen
tral. Nosaltres esperam encara que el Grup Popular, el 
Govern del Grup Popular consideri la nostra proposta 
i dugui a aqueix Parlament una comunicació per poder 
debatre a fans els temes de transferencies, costs efec
tius, etc., i el poble de les nostres illes, a través 
d'aqueix debat, pugui coneixer les dificultats o no que 
té la Comunitat Autonoma per accedir a un més ample 
autogovern. Malgrat aixo, i esperam que aquesta si
tuació no sigui, no s'allargui de més, nosaltres, si 
el Grup Popular no du aquesta comunicació al Parla
ment, pensam de forma parcial, de forma puntual dur 
aquests temes a debat perque aíxí aqueix Parlament 
els conegui, no a través, com seria logic, d'una comu
nicació del Govern, sinó a través de propostes, intcr
pe!'lacioIls, etc., que faci el Grup Socialista. La Propo
sició No de Llei que proposam aquí té a veure amb 
tota la problemil ',ica de transfercncies i cspecialment, 
com diu el malcix títol, amb la problematica (\'inver
sions en aquesta Comunitat Autónoma. És concgut que 
el Fans de Compensació In lcl"terrítorial és el major, 
la mé,jor qu<:.ntilat de diners que arriba a la COllluni
tat Autonoma per a llaves iln"crsions. De moment enca
ra, en aqueix Parbment no s'ha debatut quins seran 
aquests projectes d'inversions per a l'any 198.5, després 
cxplicarem per que, i hi ha molt poc temps per clcba
tre-ho. Nosaltres voldríem que en aquest Parlament 
els dos mil dos-cenls catorze milions que són ele l'any 
vuitanta-quatre, suposam xifres parescudes o més gros
ses normalment a l'any vuitanta-cinc, es debatin quant 
a projectes d'inversió en aquesta Cambra. Com és 
logic no voldríem centrar, és a dir, que es desvias la 
discussió a una major o menor quantia d'aqueix fons 
o si és justa o no la distribució perque creim que no 
és tema d'aqueix debat, podría esser tema d'un debat 
posterior; és tema, obviament, i ho ha estat aquests 
dies passats, del debat del Congrés de Diputats, o en 
tot cas, d'un seminari d'estudís. Ara en aquests mo
ments, tema d'aquest debat, si esta ben feta o mal 
feta la !lei del Fons de Compensació Interterritorial. 
Jo voldria fer una descripció, i res millor que la lIei 
del Fans, de com és el procediment de les ínversions 
que es realitzen amb aquest fons. Die que com és 
el procediment legislat, si després hi ha altres difi
cultats nosaltres no hi hem d'entrar, o crec que no hi 
hem d'entrar, per aixo estan les negociacions, la legis
lació diu, i penneteu-me que ho llegesqui en castella, 
l'articJe 7 de l'avantprojecte, ara ja llei del Fans de 
Compensa ció Interterritorial, diu: «Los proyectos de 
inversión que deban financiarse con cargo al Fondo 
de Compensación Intcrterritorial se decidirán de co
mún acuerdo por la Comunidad Autonoma y la Admi
nistración Central del Estado, según la distribución de 
competencias existente en cada momento, siguiendo en 
su caso las di rectrices elel programa ele ues::lLTollo re
gional» -aquí hem de fer un incís, que la mate ixa 
\lei pre\'cu que abans de 1987 caela Comunitat Auto
noma, unes abans, i totes abans de 1987 han d'haver 
elaborat un programa ele desenrot\lament regional
"yen coordinación con el resto de las inversiones pú
blicas que se vayan a realizar en el ámbito Lerritorial 
de la Comunitat Autonoma. Dicho acuerdo deberá al
canzarse no más tarde del primero de mayo ele cada 
año respecto de los proyectos a ejecutar durante e l ai10 
siguiente; a este fin y con la antelación suficiente a 
esta fecha el Gobierno faciliLará a las Comunidades 
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Autónomas la información correspondiente a las inver
siones públicas que vaya a ejecutar a su cargo en los 
respectivos territorios». L'explicació no importa donar
la, és lógic que aquests projectes d'inversió es coordi
nen amb els projectes generals d'inversió de l'Estat i 
es coordina a través de propostes que fa la Comunitat 
Autónoma, peró diu més aquest articIe 7, el seu punt 
tres diu: «Los proyectos de inversión a que se refiere 
el número anterior deberán presentarse ordenados de 
acuerdo con las preferencias de la Administración res
ponsable". En el Pressupost de 1984 s'estableixen qui
nes seran les inversions que, amb carrec al Fons amb
dues administracions segons les competencies que 
tenen, si em permeten els Srs. Diputats les llegiré 
breument. En projectes de competencia Estatal, a Edu
cació i Ciencia es destina la quantitat de quatre-cents 
trenta-un milions de pessetes. A Agricultura, Pesca i 
Alimentació, IRIDA, quatre-cents vint-i-dos milions; 
ICONA vint-i-set milions. Entre Esport, Turisme i Co
municacions, a infraestructura de transport setanta
set miJions de pessetes. Total projectes de competen
cia estatal, nou-cents cinquanta-vuit milions de pesse
tes. Projectes de Compet2:ncia Autonómica, amb 
Agricultura i Pesca, cent nou milions; Sanitat i Segu
retat Social dos-cents quaranta-set milions; Educació 
i Cultura setanta-quatre milions; Obres Públiques, Ur
banisme i Ordenació del Teuitori sis-cents tretze mi
lions de pessetes; Tm-isme cent set; Interior cinquanta
cinc; Economia i Hisenda cinquanta. És obvi que 
aquesta Cambra no tenia coneixement, salvat per lec
tura del pressupost general de l'Estat, d'aquestes 
assignacions pressupostaries d'inversió. Allo lógic és 
que de cara a l'any que ve, aquestes consignacions són 
de l'any 1984, seguint la forma com diu la llei que s'ha 
de fer, s'havien d'haver presentades abans del mes de 
maig i logicament no existia el Govern de la Comuni
tat Autonoma, existia un Govern preautonomic. De 
cara a 1985, die, hauríel11 de saber, hauríem de saber 
clarament quin ordre de prioritats presentara, quant 
als projectes d'inversió, el Govern de la Comunitat 
Autónoma, quin es consignacions aniran a aquest ordre 
de prioritats i, en definitiva, hauríem de veure aquest 
Parlament, que no sigui només el Govern de la Comu
nitat Autonoma o una ConselIeria, aixo no ens importa, 
quí decidesqui, els dos mil tres-cents, poden esser qua
tre-cents, milions de pessetes de nova inversió que es 
faci en aquesta Comunitat. Perque ens estam dema
nant o ens haurem de demanar, si no és així, que quin 
tipus de política económica realitza el Govern del Grup 
Popula¡- o d 'Alian~a Popular en aquesta Comuni tat 
Autonoma, si no sabem les inversions o almanco l'ordre 
de prioritats i és possible que l'Estat després li digui 
negociam que no o que sí, aixó ja ha veuríem, pero sí 
ho sabríem. Quina política económica vol fer la Co
l11unitat Autonoma si practicament el cinquanta per 
cent del seu pressupost són inversions noves que no 
passen pe! control d'aquest Parlament, quina funció té 
aquest Parlament, que no hem d'oblidar que els Par
laments estan creats pel control de la des pesa pública, 
precisament per aixo; la primera funció del Parlament 
és controlar els pressuposts. Si totes aquestes o part, 
o la major part d'aquestes inversions no passen pel 
control parlamentari, vull fer un petit inds perque 
es pot dir que sí passen pel control parlamentari o 
que certes partides passen pel control parlamentari, 
vuIl recordar que en els pressuposts de I'any 1983 hi 
havia vint-i-vuit milions del Fons de Compensació In-

terterritorial a disposició del Govern de la Comunitat 
Autónoma, i se'ns va dir, se'ns va dir a Comissió i 
se'ns va dir aquí, que eren partides finalistes; óbvia
ment que eren partides finalistes, i si hi ha sis-cents 
o nou-cents o mil dos-cents milions de competencia 
de la Comunitat Autonoma seran partides finalistes, 
perque les inversions deIs pro jcctes s'hauran coordi
nat amb l'Estat, i hauran quedat d'acord amb l'Es
tat i no es podran variar, entre aItres coses perque 
hi ha control de ¡'Estat, com després diré, que no per
met variar-los. Voldríem saber, logicament, crec que 
aquest Parlament, i el poble de les illes, voldria saber 
per que es fan uns projectes, per que s'im'erteix a unes 
coses, per que es rebutgen uns altres projectes o uns 
projectes anteriors ele ¡'Estat, per que hi ha un tras
pas d'inversions de l'Estat a la Comunitat Autónoma; 
per exemple, podríem demanar que ha passat, que 
va passar amb Cl LP.P.V. que només es destina quant 
a projccles de la COl1lUl,;LIL Autonoma vint-i-vuit 
coma dos milions de pessetes, i eleixa a l'aire, encara 
que després s'hagi arreglat, Llns projectes de promo
ció cle \'Ívenda social elels Ajuntaments, la programa
ció ele l'Estat era, pareix, pareix, UDS sis-cents cin
quanta milions, han quedat 3mb vint-i-vuit, que han 
passat a distribució d'altres Conselleries o aItres pro
jectes, cl'acord, a la millor no hauríem de pensar ma
lament i no haurícm de pensar que aixo es fa per 
raons tan, no voldria dir tan poc políliques o tan 
ma';';Ll pulíliques que els projectes d'inversió per pro
moció de viv-enda es fan amb coHaboració deIs Ajun
taments, i jo cree que aquí no importa dir res més, 
el major Ajuntament de les illes és el de Palma. Allo 
lógic és que si aquests projectes s'haguessin discutít i 
aprovat en aquest Parlament, aquestes preguntes, 
aquestes suspicacies que podríel11 tenir o que podel11 
tenir no existirien i tots, el poble de les illes i els seus 
reprcsentants, sabrien cap on es dirigeixen les opcions 
inversores del Govern de la Comunitat Autónoma, 
el'aquesta Comunitat Autónoma, i podríem discutir-ho 
i fer un ordre de prioritats. Veig que s'encén. el lIumet 
i volía informar, peró ja ho diré i no ho llegiré, volia 
informar a la Cambra, detallats, quins són aquests 
projectes d'inversió que la COl11unitat Autónoma fara 
l'any 1984 amb carrec a aquest fons. Els informaré 
que estan a disposició als pressuposts generals de 
I'Estat detallats, jo cree que el ConselIer d'Economia 
i Hisenda les se sap perfectament i no hi haura cap 
problema perque la Cambra les conegui. Peró voldria 
entrar només en una altra cosa ja per acabar, i és la 
següent: la Llei del Fons preveu que aquests diners, 
aquestes inversions estaran molt controlades, estaran 
controlacles per les Corts Generals. i estaran controla
des pel Tribunal de Comptes. 1 pre\reu que aqueix con
trol es fara previament a través del Pressupost Gene
ral de l'Estat, porteriorment a través del seguiment 
del projecte d'inversió. Nosaltres ens demanan si no 
s'aprova aquesta Proposició No de Llei, que no té més 
objectill, altre objectiu més, que que aquesta Cambra 
discutesqui en el futur les inversions que es fan a la 
Comunitat Autónoma, al manco les que proposa la Ca
munitat Autónoma per negociar amb l'Estat, resultaria 
la cosa tan curiosa com que un Diputat d'Avila o de 
León o de Catalllnya, podria decidir sobre les inver
sions de la Comunitat Autónoma de les Balears i els 
parlamentaris de les Illes Balears no poelrien ni co
nelxer quins són els projectes d'inversió d'aquestes 
illes. Per aixó demanam que, Sr. President, un mo-
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rnentet i acab ja, demanam el vot unamme d'aquesta 
Proposició No de Llei, perque creim que interessa no 
nornés al Grup Socialista, al Grup d'Esquerra Nacio
nalista o al Grup Regionalista, sinó que també inte
ressa al Grup Popular; tot el que sigui transparencia, 
tot el que sigui c1aredat, amb les accions del Govern 
de la Comunitat Autonoma fa caminar ¡'Autonomia 
d'aquestes illes; amb aquesta esperan~a esperam el 
vostre voto Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Per favor, Sr. Diputat. Aquesta Presidencia ha exa

minat la documentació i veu que hi ha una esmena 
d'addició, ens imaginam que discutim el dictamen in
closa aquesta expressió. 

JOSEP ALFONSO VILLANUEVA: 
Exactament, l'esmena d'addició és una esmena de 

c1aredat perque la Comunitat, és a dir, es \'a deixar, 
es va parlar només de projectes de l'Estat i logica
mcnt eren projcctcs dc l'Estal i de la COlllunitat 
AuLonoma. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracics. Cum a membre del Govern D. TOfol 

Soler té la paraula. 

CRISToFOL SOLER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc 

vull dir al Sr. Alfonso que no passi pena, no cs preocu
pi, el pedode de scssions que estam ara fa poc que 
s'ha iniciat, el debat sobre les transferencies procu
rarem que es produesqui el més rapidament possible 
i crec que sera a més un debat molt substanciós. En
trant a la qüestió plantejada avui aquí pe! Grup Par
lamentari Socialista, consistent que el Govern de la 
Comunitat Autonoma reme ti anualment al Parlament 
per a la seva discussió en Comissió i PIe, previament a 
la seva remissió al Govern de la Nació, els projectes 
d'inversió que amb carrec al Fons de Compensació In
terterritorial hagin d'esser executats per l'Administra
ció Central juntament amb el de prioritats d'elegits, 
al qual s'hi ha afegit posteriorment el de les inver
sions que hagin d'esser executades per la propia Co
munitat Autonoma, aquesta qüestió almanco en el pri
mer punt ha d'esscr analitzada tant en quant a la seva 
viabilitat jurídica, com a la seva viabilitat tecnica. Pel 
que l'ambit jurídic pertoca, hem d'esser conscients 
que el marc normatiu és molt recent, no fa gaire dies 
i després de moltes peripecies legislatives es va apro
var la LIei del Fons de Compensació Interterritorial. 
Conjuntament amb ella, i d'aixo hem d'esser cons
cients, la normativa del Fons es veu complementada 
amb el contingut de la vigent llei de pressuposts ge
nerals de l'Estat per a 1984, i també amb les recoma
nacions sobre la coordinació de la política d'inversions 
públiques a realitzar a I'exercici de 1985, que en 
aquests moments estan en període de discussió en el 
si del Consell de Política fiscal i financera. D'acord 
amb aquesta normativa el procés d , priorització i se
lccció del projecle ' d' il1ver ió ;:¡ exe utar amb dlrrec 
al Fons de Com pensació Interterri loria l es realitza al 
si del Comité cl'lnversiolls P ú b liqucs, CODl a órga n de 
que disp sa el Govcrn Central per la pr g ram ció 
d 'inversi ns, sense que previament ll ag in d'anar a les 
Corls. 1 s i bé' cen que, el con[ormilat amb les re
comanacions del Consell de Política Fiscal i Finance-

ra, les ComunÍtats Autonomes poden suggerir a l'Ad
ministració Central la inclusió en la programació de 
projectes corresponents a competencies no transferi
des, i que per tant continuen essent executades per 
part de l'Administració Central, no ho és manco que 
donat el caracter estrictament acIministratiu que l'Ad
ministració Central ha donat a tot el procés, al qual, 
la més alta instancia és el Comite d'Inversions Públi
ques, integrat organicament a l'area economica del 
Govern Central, no hi té encaix una possible partici
pació de l'organ legislatiu de la nostra Comunitat Au
tonoma, que difícilment, que difícilment pot admetre 
el simple paper de suggeridor de projectes a un Comi
te del Govern Central, i que amb la hipotesi més que 
probable que ves rebutjades les seves suggerencies, es 
"euria compromes amb una postura notablement de
sairada. Semblant conclusió s'ubtén, i no podria esser 
d'nltra manera, per quant el Govcrn CenLral ha rcbai
xat la [unció de programació de les inversions públi
ques a uns nivells purament adminisLratius a la !lum 
de l'article 22 de la Llei ele Pn~ssuposts Generals de 
l'Estat per a 1984, que complemenLa la normativa del 
Fons, que admct la subsLitució el'uns projectes d'inver
sió pcr' uns alU'es miljanc;ant un simple acor-d cntre el 
Comite cl'inversions públiques i la Consclleria compe
tent de la corresponenl Comunitat Autonuma. La in
c!usió del Parlament Autonom en aquest procés resul
ta també inviable dcs d'aquesta perspectiva adminis
trativa, - imposada, repetesc, pel Govern Ccntral. Ara 
bé, si aquests condicionants proccssals són a nostre 
judici importants, encara ho són molt més per des
gracia els condicionants tecnics, que han estat repetí
dament elenunciats pel Govern Autonom davant el Go
vern Central i que converteixen en pura fantasia la 
possibilitat de suggerir projectes competencials de 
l'Administració Central a executar per aquesta amb 
carrec al Fons. 1 aixo per la simple raó que en la do
tació anual prevista per Balears no podra tan soIs 
atendre's les obres, ja compromeses, de competencia 
de la Comunítat Autónoma i molt manco encara les 
de l'Administració Central. El problema és d'extrema 
gravetat i per aixo fou plantejat ja de forma expressa 
pel President de la Comunitat Autonuma a l'entrevis
ta que mesos passats tingué amb el President del Go
vern de la Nació, sense que a hores d'ara s'hagi pro
du"it resposta. M'agradaria dur a l'anim del Parlament 
en general i del Grup Socialista en particular la gra
vetat d'aquesta situació, encara que tenc, que em tem 
que a tenor de la Proposició plantejada avui pel Grup 
Socialista, aqueix esta molt lluny de coneixer el pro
blema o ha d'admetre's que deliberadament pretén 
ignorar-lo. Per desgracia les xifres demostratives del 
coHapse de la inversió pública a Balears com a con
scqüencia de l'aplicació del Fons de Compensació In
terterritorial són contundents i irrebatibles. No en
trarem, perque vaste mateix ja ho ha exposat, en el 
volum del Fons de Compensació corresponent a Ba
lears per a 1984. Ara bé, el que sí pudcm dir és que 
donat el volum de competencies ja assumides, a les 
quals hem d'afegir les d'assumpció inminent en mate
ria de carreteres, vivenda, IRYDA i ICONA, els pro
jectes d'inversió ja compromesos en aquests moments, 
ja compromesos, i en víes d'exccució o almanco que 
s'han iniciat per part de l'Administració Central per 
a l'any 1985, segons les seves propies dades, pugen a 
tres mil nou-cents trenta-dos milions de pessetes no
més en materia de carreteres, vivencla i agricultura. 
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Aquesta xifra de projectes d'inversions compromesa en 
aquests tres sectors, supera, com es pot entendre ~é, 
l'assignació previsible del Fons per a l'any 1985. Quins 
recursos quedaran per assignar? Absolutament cap; 
no ja aquest Parlament, ni tan soIs el Govern Auto
nom podra decidir a l'any 1985 l'inici de cap projecte 
nou de la seva competencia i més encara suggerir nous 
projectes, competencia de l'Administració Central, la 
qual cosa, al nostre judici, fa inviable aquesta Propo
sició No de Llei. Pel que pertoca al Fons de Compen
sació de l'any 84 i en relació a les competencies que 
seran, millor dit, a les inversions que seran executades 
per pan de I'Administració Autonomica, no dubti el 
Sr. Alfonso que aquestes vendran incloses dins el pro
jecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autonorna 
per a l'any 1984, i precisament aquest sera el moment 
on haurem de debatre aquestes invcrsions, no ara, per
que sinó el que aconseguiríem seria fer dos debats 
pressuposlaris, un sense comptar el Fons i l'altre 
complant el Fons. Crec que amb aquests argumcnts, o 
almanco ho he intentat, hauré pogut convencer la Cam
bra i en 110m del Goycm dcman que sigui rebutjada 
aquesta Proposició No de Llei. Moltes gracies. 

PRESlDENT PARLA M ENT: 
Gracies, Sr. Conseller. Té la paraula D. Josep Al

fonso Víllanueva. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de 
cinc minuts. 

JOSEP ALFONSO VILLANUEVA: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, 

jo de vegades m'espant perque altra vega da no se'ns 
ha contestat al que nosaltres hem dit, no s'ha contes
tat ni a la Proposició de Llei ni a }'exposició que hem 
fet d'aquesta Proposició No de Llei. Se'ns ha dit que 
no hi havia viabilitat jurídica per uns procediments 
que són anteriors a la Llei del Fons de Compensació 
Interterritorial. Jo voldria, no ho he llegit abans, lle
gir ara l'article 11, perque ens ha dit que tot és el 
Consell de Política Economica Fiscal; bé, aquí diu, ar
tic1e 11; Llei, és Llei en aquests moments, «El control 
parlamentario de los proyectos de inversión financia
dos con cargo al Fondo de Compensación Interterrito
rial tanto si se trata de los efectuados por la Adminis
tración Central como por la Autonómica, se llevará a 
cabo por las Cortes Generales y por las Asambleas le
gislativas de las respectivas Comunidades Autónomas». 
Bé si el control s'ha de dur per aquesta Assemblea allo 
logic és que conegui que és que ha de controlar, em 
pareix a mi, i diu «Proyectos de inversión financiados 
con cargo al Fondo tanto si se trata de los efectuados 
por la Administración Central como por la Autonómi
ca». Per tant, jo, viabilitat jurídica, la hi veig tota, i 
crec que la !lei és bastant clara. Logicament, si fan 
el control els Diputats de les Corts Generals, el faran 
perque hauran aprovat previament un prcssupost ge
neral de l'Estat que hi haura aquestes inversions, i 
aixo ja ho hem dit; i hi baura a través d'acorcls entre 
la Comunitat Autonoma i el Govern de l'Estat. Que 
aquesls acords siguin difícils, estupend, estupend o no. 
Dolents? Val, són difícils aquests acords, peró el que 
no pot negar el Govern de la Comunitat Autonoma, 
aquest Govern no pOl negar a aquest Parlament que 
com a mínim ha de coneixer, ha de coneixer que és 
el que el seu Govern presenta com a projectes d'inver
sió. Després explicara a la Cambra que no els hi han 
acceptat, i nosaltres, tota la Cambra, tendra bastant 

més fon;a que aquest Govern per protestar si creim 
que hem de protestar. El mecanisme que ens ha dit 
de les inversions ja previstes, i és un inds perque no 
va dins la discussió, de les inversions ja previstes per 
l'Estat per a l'any 1985, jo voldria suposar, crec que 
sera així, ja ho veurem en el pressupost del 85, que 
són inversions de l'Estat i inversions amb carrec al 
Fons, perque crec, pens, que el Govern de l'Estat vol
dra complir la llei que s'ha aprovada amb majoria del 
grup que suporta el Govern de l'Estat. Com a darre
ra cosa, no m'explic, die la veritat, no m'explic com 
el Govern de la Comunitat Autonoma, em diu o ha 
di t en aquesta Cambra que ja veurem els presssuposts 
del 84, les inversions, no importara veure-les, les hem 
vistes ja al pressupost de l'any 1984, al pressupost ge
neral de l'Estat, ja les hem vistes, no importara que 
ens les expliqui, no es podran variar, llevat pel meca
nisme que preveu la lIei, amb control del Tribunal de 
Comptes i amb control de les Corls GenerZlL; eViC, _-¡ 
ment la Comissió d'EconomiZl o de Pressuposls de les 
Corts Generals, ja les hem vis les, no importara que 
ens les digui, les cilara :llltl i [lunt, haurem acabat. El 
que nusaltres volcm en aquesta Proposició de Llei és 
abans que 8quests prujectes cl'inversió vagin als pres
suposls generals ele l'Eslat, amb l'ordre de prioritats 
que la COl11unitat, el Govern de la Comunitat Autóno
ma i aquesl Parlament, si s'aprova la nostra Proposi
ció de Llei, aquest Parlament dugui a negociar amb el 
GU\-enl ele l'Estat aquesL onlre de prioritats i aques
tes propostes decidir-les, coneixer-les i debatre-les en 
aquest !loc que creim que és el lloc aquí on hi ha la 
sobirania popular, i pensam que el Fons de Compen
sació Interterritorial per negociació amb l'Estat, ho 
faci l'Estat o no, veurem quines quantitats són a lliu
re disposició o de projectes d'aquesta Comunitat Au
tonoma, etc., pero ja ha veurem aquí, no ho veurem 
només des del despatx del Govern. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. J osep Alfonso. Senyor Conseller. 

CRISTOFOL SOLER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. De tota la in

tervenció, tant d'abans com d'ara, de! Sr. Alfonso, es 
cledueix una preocupació perquc no es controlin les 
inversions amb carrec al Fons. Jo d'aixo li vull dir 
que, en el sentit d'aquesta Proposició, el que pareix 
que voldria és una cosa semblant, tradu'it a l'Adminis
tració Central, que el Comite cl'Inversions Públiques 
de l'Estat, abans d'elaborar la política d'inversions pú
bliques, els dugués a debat, els clugués a debat a dins 
les Corts, cosa que no es produeix. Quíns controls hi 
haura? Esta molt clar, els projectes d'inversió per part 
de la Comunitat Autónoma vendran, vendran a aques
ta Cambra si hi ha qualque punt alla on qualque grup 
o la majoria de la Cambra decidesqui que no s'ha de 
fer una inversió concreta, tenen la via de l'article 22 
en virtud de la qual la Conselleria corresponent de la 
Comunitat Autonoma, posant-se en contacte amb el Co
mite d'Inversions Públiques poden variar aquest pro
jecte, és a dir que, de cap manera, de cap manera 
com dic, escapara al control d'aquesta Cambra el con
trol de les Inversions Públiques amb carrec al Fons 
de Compcnsació. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracics, Sr. Conseller. Els Grups que 110 hagin in-
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tervingut. D. Sebastia Serra del Grup Esquerra Nacio
nalista. 

SEBASTIA. SERRA: 
El nostre Grup pensa que una cosa no lleva 1'al

tra. És evident que hi ha unes dificultats, Srs. del Go
ve m , respecte de l'Administració Central, les posa; hi 
ha tota una burocracia que costara molt modificar-la; 
óbviament, Esquerra Nacionalista n'és molt conscient, 
i que cal modificar-la. Peró pensam que no es pot jus
tificar amb aquesta burocracia, no es pot justificar, 
repetesc, amb una burocracia central el que en aques
ta Proposició No de LIei es proposa. Per tant, donat 
que es tracta de poder discutir en aquesta Cambra 
previament a la seva execució uns pressuposts de més 
de dos mil milions de pessetes per a l'any 84 i, evi
dentment, per al 85 seran bastant més, nosaltres creim 
que si es vol que hi hagi una claredat en els pressu
posts, que hi hagi una inversió, i si es vol que aques
ta Cambra sigui solidaria, coHaborem tots davant les 
dificuHats i les compartim; creim que és avui una ne
cessitat que recolzem la Proposició No de LIei tots 
plegats. Ja s'han dit aquestes qüestions de dificultats 
compartides, de fon;a davant el Govern Central, da
vant l'Administració, i creim que és una bona oportu
nitat, i sobretot tenint present que hi ha moltes in
versions a Balears previstes, com el Sr. Conseller ha 
dit, que tenen molts de problemes de finan<;:ament. 
Nusaltn::s dra pensa11l .::n san.::jament, pensam en IRY
DA, pensam en Unitats Sanitaries' Locals, pensam en 
molts de temes amb els quals serem probablement so
lidaris, en els quals creim que hi ha necessitat urgent, 
peró pensam també que hi ha d'haver un control efec
tiu i creim que és una bona la que se'ns ha proposa
da avui. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Té la paraula D. Pep 

Maria Lafuente del Grup Regionalista de les Illes. Dis
posa de deu minuts. 

JOSEP MARIA LAFUENTE: 
Sr. President, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

El Grup que represent aquí a Palma té un criteri pre
vi que vol posar de manifest perque, en definitiva, al 
meu entendre personal hi ha uns punts de caracter de 
pronunciament inicial que és necessari posar de ma
nifest; és a dir, l'article 159 del Reglament, és un ar
ticle que representa la possibilitat que el Govern en 
un moment donat, si vol, presentí o faci o do ni un de
terminat programa, peró no encaixa exactament amb 
les posicions que aquest Grup Socialista pretén. El 
que el Grup Socialista pretén i ens ho ha dit avui, a 
la seva intervenció, dient que s'ha fet amb I'LP.P.V., 
que s'ha fet amb aquestes inversions; són preguntes, 
són interpeHacions, mai pot ser, 'jamás de los jama
ses' pot ser una Proposició No de LIei; i no pot ser 
mai una Proposició No de LIei perquc en definitiva, al 
meu personal entendre, aquests punts de previ i espe
cial pronunciament són que el Govern de la Comuni
tat Autónoma té determinades facultats exclusives, que 
concretament estan dins l'article 66 quant es re fe
reix al patrimoni, a la hisenda i a l'economia de la 
Comunitat; i és impossible agafar pels cabeIls la Co
munitat i obligar-la que anualment faci el que, nor
malment, si ho vol fer ho fara i si no ho vol fer no 
ho fara; l'article 159 esta agafat amb un fórceps, amb 

" 

un cal<;at, amb un cal<;ador, i vol ficar a dins el peu 
un artic1e que no té res que veure amb el que estam 
discutint en aquest moment, perque l'articIe diu: Si 
el Govern, si el Govern, condicional, remet un projec
te o pla requerint el pronunciament del Parlament, la 
Mesa ordenara la remissió a la Comissió corresponent. 
Aixó és un artic1e que no té res que veure amb el que 
estam parlant ara; si el Grup Socialista vol interessar
se amb unes determinades inversions, amb uns deter
minats projectes, amb unes situacions especials del 
Fons de Compensació Interterritorial, que ho faci a 
través de la via corresponent de la interpeHació o de 
la pregunta, peró mai ho podra fer amb una Proposi
ció No de LIei que té un caracter continuat anual
ment d'una determinada actuació feta pel Govem. El 
Fons, que jo vaig intervenir personalment amb la lIei, 
que s'ha aprovat recentment, també ho diu així; si 
examinam l'artiele sise, l'article setc, l'artiele vuite, 
dóna perfectament elar la situació que el Fons de 
Compensació es decidid!. entre el Comite d'Inversló de 
l'Administració Central i la Comunitat Autonoma, el 
Govern de la Comunitat Autónoma ,en reunions CfJn
tinuades que han el'arribar a un comú acord, que no 
poden tenir mai aquest comú acord amb el Parlament, 
han d'esscr persones que vagin directament arab el 
Comite d'Intervenció, amb el Comité d'Inversió de 
l'Administració Central i aquesta Comunitat Autónoma 
amb l'Administració responsable, que diu l'article set 
númel'U trcs, l'Aclmillistració responsable és la que fí
xara els projectes d'inversió i les preferencies o leS 
prioritats. Després, aquesta Administració d :mara 
compte al Parlament i el Parlament, d'acord amb l'ar
tiele 65 ele l'Estatut, tendra les facuItats de cont::-ül, 
d'examen i d'aprovació de tots aquests comptes ScDse 
perjudici del que digui després el Tribunal de Comp
tes, d'acord amb aquest articIe, l'artiele 11 de la llci 
del Fons de Compensació Interterritorial. Tot la 
resta són situar-se a una posició jurídicament inviable 
i per tant el Grup nostre, independentment del tons 
de l'assumpte, no podem mai aprovar aquesta idea 
perque va estrictament en contra de la normativa vi
gent en materia d'Estatut i en materia de la LIei del 
Fons Territorial. Res més, moItes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Pep Maria Lafuente. Té la pa

raula, el Sr. Pon s té la paraula. Disposa d'un temps 
de cinc minuts per contradiccions. 

F:E".LIX PONS: 
Moltes gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Resulta lamentable que per sostenir insostenibles po
sicions de partit i de grup s'hagi de devaluar inneces
sariament el paper i les funcions d'aquest Parlament, 
La pretensió de la proposta del Grup Socialista és que 
una decisió del Govern de la Comunitat Autónoma 
que afecta prioritats d'inversió, que s'han de fer 
d'acord amb l'Administració Central peró que indiscu
tiblement pressuposa una decisió sobre prioritats d'in
versió que ha de prendre el Govern de la Comunitat 
Autónoma, que aquesta decisió de prioritats de despe
ses no passi per debat d'aquest Parlament; és abso
lutament incomprensible que es digui que aquest Par
lament no hi té res a dir abans de decidir aquests 
projectes d'inversió i aquests criteris d'inversió. La 
funció original del parlamentarisme democratic és de
batre i discutir les prioritats d'inversió, és el que afec-
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ta fonamentalment els interessos deIs ciutadans que 
ens han votat i que tenen dret a saber abans que es 
decidesqui quines decisions es prenen i si · hi ha una 
majoría per prendre aquestes decisions. «A posteriori» 
hi ha uns aItres controls de molt distinta naturalesa, 
des de la censura al Govern, per, amb carrec a aques
tes prioritats, haver fet uns projectes concrets, fin s a 
la censura per haver utilitzat malament els fons atri
bults; pero la decisió previa, el criteri previ sigui qui
na sigui la figura, aixo ho decideixen previament els 
Parlaments. 1 entendre que aquest Parlament no té 
perque entrar a discutir una decisió que ha de pren
dre aquest Govern, només pot respondre o a ignoran
cia, que sé que no existeix, o a interessos de voler fo
mentar una vegada més una posició avui sí dema no, 
que avui vespre lamentablement, i amb un tema 
d'aquesta transcendencia, toca esser avui sí. L'article 
set, l'article set de la Llei del Fons, diu que els pro
jectes d'inversió que s'han de financ,:ar amb carrec al 
Fans de Compensació Interterritorial es decidiran de 
comú acord per la Comunitat Autonoma i l'Adminis
tració Cenlral de l'Estat. És a dir, que la Comunitat 
Autonoma, el Govern de la Comunitat Autolloma ha 
de participar en aquesta elecisió, i si ha de participar 
en aquesta decisió, aquest Parlament té dret a saber, 
abans que aquesta decisió es prengui, quins són els cri
teris que el Govern envia. Perque ens obliga, si no «a 
posteriori» a haver d'utilitzar una figura ql!e no és la 
procedelll el! maleria ele eles pesa. Els pressuposts 
s'apro\'en per enelavant, no se censuren una vegada que 
la despesa s'ha efectuat. 1 finalment vull dir que la 
cita ele l'article 159 de la Proposició No de Llei és ab
solutament intranscendent, els forceps són per trem'e, 
els calc,:adors són pel' entrar, trú el Sr. Lafuente, exac
tament, si aquí hem d'entrar o treure. Del que es trac
ta és que aquest Parlament pot decidir a una Propo
si ció No de Llei, ho pot. decidir a una Proposíció No 
de Llei, que anualment el Govern dugui a debat i di s
cussió d'aquesta Cambra un programa deis que cun
templa l'article 159, i que el tramit que es doni a 
aquesta comunicació del Govern sigui la de l';:¡nícle 
159 perquc ens sembla que seria, efectivament, un de
bat c1e les característiques que contempla l'article 159. 
Ens sembla lamentable, absolutament lamentable, que 
un tema que no té absolutament avui cap connot¡)ció 
partidista i que és elemental d'un funcionam(~llt de
mocdttic a qualsevol país i a qualsevol Parl-:tment 
s'anunci'i una majoria que el rebutjara. Moltes griK'(;S, 
Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. D. J osep Maria Lafuente. 

JOSEP MARIA LAFUENTE: 
Sr. President, Srs. Diputats. Aquest Diputat ha de 

dir quc quan es llegeix un article, l'article sete, se l'ha 
de llegir amb profunditat i amb totalitat, i és a dir, 
no basta que digui que els projectes d'inversió que 
s'han de finam;ar amb canec al Fons de Compensació 
s'han de decidir de comú acord a la Comunitat i l'Ad
minis tració, sinó que després als pressuposts general s 
figuraran els projectes d'inversió corresponents i 
aquests pressuposls, d'acord amb l'article 65, és el 
que correspon al ParJament discutir, aprovar, exami
nar i controlar; aquest pressupost al!a on figuraran 
aquests projectes cl'inversió i aquestes prioritats. És 
a dir, el Govern arriba a un consens, a un comú acord 

entre els membres del Comite d'Inversió de l'Adminis
tració Central i després ho publicaran als pressuposts 
corresponents que, d'acord amb l'article 65, han de 
venir a aquesta Cambra, i aquesta Cambra controla
ra, examinara i aprovara, previament, previament, 
'apriorísticament' i no «a posteriori», que ho fara el 
Tribunal de Comptes, els corresponents projectes d'in
versions. Aixo és aixo. I els forceps de l'article 159, jo 
empla<; qualsevol Diputat que ho vulgui l!egir i veura 
que no és «de recibo». L'article 159 que diu, quan al 
Govern li doní la gana d'enviar un projecte, l'enviara; 
aixo no és «de recibo» per fomentar una proposició No 
de Llei, amb tots els respectes pel Sr. Pons. Res més 
i moltes de gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. Acabat el elebat ... Sí, sí, sí, té voste 

dret a intervenir. Disposa de c1eu minuts. 

COSME VIDAL: 
Senzillament, mig minut. Senzillament per c1ir que 

en coherencia amb l'exposició que ha fet el represen
tan! clel Govern, nosaltres naturalment rebutjarem 
aquesta Proposició No de Llei; pcrque així com la 
Cambra per majoria la podria acceptar, com ha dit 
molt bé el Sr. Pons, també per majoria es pot rebut
jar, obviament. 

1.-6) 
PRESIDENT PARLAlvIENT: 

Gracies; SI-~ Vida!. Passam, Senyors, a la votació. 
Les Sres. i els Srs. Diputats que votin a favor c1e la 
Proposició No de L1ei que s'aixequin, per favor. Vol 
fer el favor ele recomptar bé, per favor no s'asseguin, 
25. Poden seure. Les Sres. i els Srs. Diputats que vo
tin en con!i-a que s'aixequin, per favor, 26. Queda re
butjada la Proposició No de Llei per 26 vols contra 
25; i passam al pun t següent. Que és el relatiu a la 
Proposició No de L1ei presentada pel Grup Parlamen
tari Socialista i relativa a la convocatoria de les aju
des per a 1984 a carrec del Fons d'Acció Social. Per 
defensar aquesta Proposició No ele Llei té la paraula 
D. Joan March Noguera. Disposa, Sr. Diputat, de deu 
minuts. 

JOAN MARCH: 
Sres. i Srs. Diputats. Ja al pedode de sessions 

parlamentari anterior varem presentar unes proposi
ciol1s no de llei que lenen molla relació amb aquestes. 
En primer lloc en vEn-em presentar una que la varem 
retirar per quant es va veure en aquesta Cambra qLle 
ja el Govern havia pres una c1ecisió, que era la pri
mera part el'aquesta Proposició que ara vcim; és a 
dir, que el Consell de Govem, pl~evi a l'aprovació de 
la convocatoria d'ajuc1es amb carrec al Fons d'Acció 
Social per a 1984, siguin consultats els Consells Insu
lars perque puguin clonar la seva opinió del contengut 
ele les mateixes. Respecle a quin punt, que crec que 
queda molt ciar que donat que els Consells Insulars 
tenen la competencia executiva damunt aquesta mate
ria, per tant són els que de qualque forma han de 
sofrir totes les relacions amb aquest tipus d'institu
cions, i dic molt bé sofrir, com se sap, pels problemes 
que ha ocasionat aquest tema a nivel! ele Consell In
sular de Mallorca. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Per favor, Srs. Diputats, guardin un poc de res

pecte a I'oraelor. 
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JOAN MARCH: 
Respec te aJ segéo p unt, que diu, concrctament, 

que 'elimin i el cara.eter de subvencions que tenen fios 
ara lotes aquestes ajudes i que es canvu peJ de con
cert entre l'administració execu tora de la dislribuci6 
del Fons d'Acció Social i les entitats que vulguin aco
llir-se al regim d'ajudes. El fonament perque posam 
aixo és també degut a l'experiencia que s'ha pogut 
veure a nivell de Consell Insular de Mallorca. A part 
que podría üllrodujr una altru serie de punLualitza
cions, una d'elles que va es el' rebutjada a l seu m.o
men! i que després 'ha vist que el seu rebuljament 
ha ! . ngu l con cq ü ' n ¡es, com r3 la falla dc coordi
nació elllre le dis tinlCS adminislracions que lenien 
competencia damunt aquest tema; és a dir, podem 
dir, des del Ministeri de Treball, des del Ministeri 
d'Educació, nosaltres varem proposar, a una proposta 
anterior, que era necessari establir una coordinació, 
que la Comunitat Autonoma tenia la possibilitat de 
cridar a aquestes aItres administracions i establir una 
coordinació que havia el'esser ele caracter periódic, de 
caractcr anual, i que cl que ha passat és que si bé 
s'han rebut informacions d'aquestes aelminisl¡-acions, 
s'han rcbueles d'una forma, podrícm elir, unes han ar
ribat aban s , alires c\esprés, s'han rebut d'una forma 
incompleta; creim que és un tema que també llauria 
d'esser considerat perque pel 1984 no passi aixo. Bé, 
hi ha hagut tota una serie ele problemes molt impor
tants; lal és així, que al Cunsdl Insular ue Mallorca 
s'hal pOgul veure, jo crec que s'ha pogut establir la 
conseqüiln ia que, tal com estan convocades les aju
de per a 1983, és practicament impossible saber si 
les des peses que han fet les distintes institucions que 
han demanat ajudes ho han fet o no, aixo en primer 
lloc; i en segon lloc, a veure si la despesa que han 
duit a terrne, les despeses que han duit a terme eren 
adequades o no, a veure la racionalitat d'aquestes des
peses. Hi ha distints sistemes per fer una apro'(im:1.
ció i poder contmlar molt millor el que s'ha fet fíns 
ara. Com? Nosaltres proposam una d'elles, que és u!Ja 
tecnica que no és ni d'esquerres ni de dretes, S1l10 

que és una tecnica que se sol utilitzar, que la ma.ioria 
de Comunitats Autonomes estan duent a terme i no 
tan soIs podríem dir les Comunitats Autonomcs So
cialistes, sinó les Comunitats Autonomes com pcr 
exemple Sanitat de Catalunya ja fa un parell d'an·{s 
que té establert aquest sistema, el sistema de concerts. 
Per suposat el sistema de concerts, és a dir, és I1na 
filosofia, és una filosofía distinta dur a terme con
certs que sllbvencions, quan nosaltres ho xerram, xer
ram amb caracter generic, s'ha de veure per a qui ti
pus d'ajudes és l'adequat el concert, per a les ajudt:s 
individuals no periódiques no cal establir concerts, sí 
per a les ajudes individuals de caracter periódic, per
que normalment aquests concerts es fan per progr;:¡
mes, és a dir, s'estableix, és un tipus d'institllció de 
la tercera edat, al qual l'ajuda es dóna a canvi que :.1 

aquell centre de tercera eelat es donin determinars ti
pus d'activitats. Que permet el concert respecte :l les 
s~bvencions? Entre altres coses perrnet establi.- ma
Xlms i mínims quant al tipus ele persones que han 
d'atendre els interns de cada institució i també es 
poden establir maxims i mínims ele persona a :üendre 
per ca~a institució d'acord amb les possibilitats de 
professlOnals que tenguin a cada centre. Creim que és 
un tema que és fonamental, que nosaltres no fClm 
referencia a temes concrets que podrien dur aquests 

concerts tenim, podem dir, aquí a disposició de qual
sevol grup parlamentari models d'aquest tipus de con
certs, hi ha molts disLints m odels de concerts q ue po
den especificar més O manco coses, poden esser més 
o manco amplis o més o man O Cstrictes, pod.ríem 
dil', aixo seria una de les coses que s'hau~' l e,l de o.t!
gociar al transcul's de la coordinació entre la Comu
nitat Autónoma i els Consells Insulars abans de uur a 
terme la convocatoria d'ajudes. 1 quant al teree.r punt, 
de la nostra pmposició no de llei és que s'es~ables
qui un sistema de comptabilitat obligatoria; és un iD')
trument que permet també a l'organisme concertant, 
és a dir, en aquest cas als Consells Insulars de fer un 
seguiment fací!, sensc massa complicació, sense nc
necessitat de molt de personal, que realment la elcs
pesa s'esLa due1l1 a lerme adequ llamenl. Per sup sal 
quc no és cap invent , és a dil', que, la Generaüt<:\ 1 de 
C,lalunya, de ele 1981, va establir aguest sistema de 
cOl11plabilitat bligaloria per :l lot es aquestes in'iti'.u
ti n ' , i es tracLa simp lemcn t ele com s'establ "' ixen is
temes de comptabilitat per a les empreses en general, 
podem elir, que ja fa bastants d'anys que estan esta
blerts en el nostre país; ido també establir un sisteli1a 
que sigui aelequat per a aquest tipus d'institucions i fa
ciliti que els ol'ganismes, que de qualque forma h<ll1 
el'establir el seguiment el'aquestes institucions, ho pu
guio fcr d'una Eorma facil, i p r tOlhom s pugui ' aber 
en qua !. evo) momenL, com 'e tan efectuant les oespe
S s J r a • ¡U ' t S in Lilucions. Pcr tanl e l que jo de
manaria és que qucsla Propo ició o de L1ei f s :lp.ro-· 
vada per una nimít'al donat el caraclcr te n ie que té ella . 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Joan March. Els aItres grups 

que vulguin intervenir. Don Sebastia Serra pel Grup 
Esquerra Nacionalista. Sr. Diputat, disposa de deu 
minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Nosaltres en aquest moment pensam que és la se

gona vegada que anam a debatre aquest tema en molt 
poe temps. Tenim l'experiencia desagradable del Con
sell de Mallorca on no es va acordar, per a nosaltres 
inexplicablement, i explicarem aquesta qüestió del 
Consell ele Mallorca i ara la tornarem exposar perque 
creim que potser sigui avui el dia més oportú de 
tots i no només en el Consell de Mallorca, sinó que 
tal v gada avui sigui el momen t oportú. Hem de d ir 
que cnguany, I'any 83, com a Grup ParlamenUlr i, h · m 
pre enta t una Proposició ro de Llei, que es discutira 
suposall1 aviat, elavant la p roblemalica gr u deIs cen
tr~. ele minusvñ liel que prescnten W1S dc l'icils molls 
grossos, no sabem si reals o no, s'ha de comprovar 
en profunelitat, pero que, en definitiva, aquests cen
tres ele minusvalids han pressionat les institucions, 
han pressionat al carrer i de qualque manera s'han 
manifestat com un moviment molt important i molt 
tengut en compte pensam que per tots els Grups Par
lamentaris. Aleshores nosaltres hem eletectat a tots els 
informes economics deIs centres, hem detectat coro 
les xifres que han presentat a l'hora de dir els seus 
deficits, i ho hem de dir amb claredat, Sres. i Srs. Di
putats, són xifres elevades, són xifres e1evades i xifres 
inflades, inflades en molts de casos; podem donar 
l'exemple que algunes subvencions com les de les cai
xes d'estalvis no han estat reeollides adequaelament a 
alguns informes, al mateix temps hi ha alguna ajuda 
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que han rebut els centres de minusvalids com el fa
mós recital d'En Julio Eglesias en l'estiu que no han 
estat reflexades aquestes ajudes a molts d'informes, 
quan han rebut de la Fundació Princesa Sofía una aju
da. Per tant, Sres. i Srs. Diputats, del que es tracta 
avui és que primer els Consells Insulars de qualque 
manera estudün i diguin que els sembla la convocato
ria i proposin esmenes a la convocatoria. Segon, es 
tracta que hi hagi una comptabilitat obligatoria, és a 
dir, una c1aredat als comptes deIs centres i, en defi
nitiva, el que vol aquesta Proposició No de Llei és 
que els organismes públics, el Govern Autonom, els 
Consells Insulars participin de bon de veres a tota 
aquesta qüestió i s'acabi la problematica greu que, a 
tots els grups polítics aquí representats ens ha afec
tat moliíssim el 83 i que desitjam que el 84 no ens 
torni afectar. Si seguim amb el sistema de subvenció, 
si seguim amb el sistema que no existesqui una comp
tabilitat obligatoria i si seguim ~\lnb el s istema que 
cls Consells Insulars no informin i no participin de la 
forma de fer la convocatoria, ens trobarem altra veS!a
da amb problemes greus, i aquesta vegada els proble
mes greus pot ser que ja no els compartim, com ha 
hem fet el 83 a Mallorca, tots els grups polítiss; 
aquesta vegada, i aixo ha sap perfectament el Presi
dent de la Comissió d'Acció Social del Conse11 de .\11 a
Ilorca, el company Miquel Fiol, tots els grups hem es
tat solidaris davant el greu problema del centre de 
minusvalids i tots els grups h em intenb! trobar so-

- lucions alla on sigui, fins la Proposició No de Llei pre
sentada en aquest Parlament pel nostre grupo Pero en 
aquests moments, si hi ha voluntat política que assu
mim tots eIs problemes deIs centres de minusvalids, 
comptabilitat obligatoria, concerts, i obviament una 
convocatoria participativa des deIs Consells Insulars 
són imprescindibles. Per aixo obviament e! nostre 
grup propasa la Proposició No de LIei del Grup So
cialista. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Pe! Grup Regionalisra 

de les Illes té la paraula D. Toni Roses. Disposa d':! 
deu minuts. 

ANTONI ROSES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Re

gionalista avui confirma i ratifica la postura que la 
Coalició UM-PDL va prendre al Consell Insular de Ma
llorca el dia que aquest tema va esser exposat. És il 

dir, alla varem dir i nosaltres avui aquí cO'1til'mam 
que estam d'acord amb el punt númem 1 d'uqucsta 
Proposició No de LIei, pero no amb els pU:17S 2 i 3 
perque consideram, com ja es va exposar, que condi
cionen, en certa" manera, el punt número 1 i d~ mo
ment no tenen perque esser-hi. I com que des dc 11a
vors enc;:a fins avui no hem tengut ocasió qUe se']'}s 
convencés del contrari i creim que aquella postura era 
la correcta i ho és avui, no és perque avui toqui sí ni 
no, sinó és perque toca sí al punt 1 i no als punts 2 
i 3. Que arnés nasal tres deim que si valen varar per 
separat el punt número 1 el recolzarem i e ls altres, 
seguiut la nostra líuia coherent, baldament aItres 
grups polítics no l'interpretin així i els desagracli, al:; 
2 i 3 votarem que no. Res més, moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Diputat. Don Manuel Jaén Palacios pe] 

Grup Popular, disposa també de deu minuts. 

MANUEL JAÉN PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Cierta

mente nos encontramos con una Proposición No de 
Ley que podría calificarse como de mimetismo dife
renciado, porque el Sr. Representante del Grupo So
cialista, ciertamente, ha hecho referencia a otra Pro
posición No de Ley que en su día se presentó ¡,n este 
Parlamento, y que hacía referencia, al menos en la 
forma, al sistema de coordinación de que los Consc!jos 
Insulares fuesen oídos en la ordenación de las ayudas. 
Hay que decir que, como ustedes saben, la Adminis
tración Central transfirió a esta Comunidad Aurón0-
ma todas las competencias en esta materia. Y qUe 31 
mismo tiempo, por un decreto del ConselI Gener:ll 
Interinsular, no recuerdo exactamente la fech:l, creo 
que era de 29 de agosto del año 81, u 80, la fccha e,; 
lo mismo, se transfirió a los Consejos Insulares la tr<1-
mitación y resolución de las ayudas a excepción <.le la 
ordenación que es compctenci« c;..clus¡Y3 ele la Comu
nidad Autónoma. Para refrescarle la memoria un poco 
le podría decir también que con lecha 9 ele ,lgoslo el 
Consell Insular de Mallorca remitió al Gobierno de 1..t 
Comunidad Autónoma unes enmiendas que, práctic::
men le, fueron aceptadas casi todas con respecto a la 
ordenación de estas convocatorias, Por tanto, rel~lil ¡¿n
dome ahora, en concreto, a los puntos que se presen
tan en esta Proposición No de Ley, dije en su mOInCl~' 
to, y se ratifiGa ahora, que el Gobierno de esta Comu
nidad Autónoma no tiene ningún inconveniente ell qu~ 

los Consejos Insulares sean oídos a la hora de efec
tuar la ordenación correspondiente de las ayudas. En 
cuanto al punto número 2, que se elimine el canícLee 
de subvenciones que tienen hasta ahora estas ayudas 
y quc se cambie por el de conciertos, etc.; a nucstro 
Grupo tampoco nos parece correcto este cambio uc 
terminología y de concepción, toda vez que la canti
dad que se transfiere por parte de la . Admini3traciún 
Central para estas ayudas es una cantidad bastante 
limitada. Y de todos es conocido que establecu unas 
bases de concierto supone un crédito abierto, que no 
es el caso de éste presente. Porque los créditos abier
tos, si no recuerdo mal, solamente son para las ayudas 
de personas en casos de necesidad, ancianos y enfer
mos y concretamente también para las ayudas a mi
nusválidos; todas las demás ayudas son del :;istcma d,~ 
crédito cerrado. Por tanto el segundo punto nosotros, 
si ustedes acceden a esta votación por separado, vota
remos que no. Y en cuanto al tercer, que se esl:ablez
can al mismo tiempo que se llevan a término e:o;tas 
convocatorias de las ayudas una contabilidad o:Jliga
taria, por parte de todos los centros que quier:m aco
gerse al régimen de ayudas. Bien, aquí habría que 
hacer en principio, el Sr. representante del Grupo So
cialista ya lo ha hecho ciertamente, lo ha hecho bien, 
una diferenciación en tanto en cuanto fueran dYlldas 
individuales, lo cual no tiene objeto y no se co'ntcm
pla por cierto tampoco en esta Proposición No de Ley, 
y otro tipo que sería las ayudas a los centros para r,> 
forma, ampliación, mejora o para el sistema de pro
grama que ellos presentasen. Habría que hablar de lo 
que sería rentabilidad técnica de este sistema, porque 
ciertamente las comparaciones que se puedan hacer 
con respecto a la Generalitat en cuanto al Fondo que 
dispone para la Acción Social es muy distinto de nues
tra Comunidad, y si un centro, y es un ejemplo, tal 
vez de tipo medio, de tipo estandarizado, recibe unas 
ayudas del orden de ciento y algo mil de pesetas, cien-
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to veinte mil pesetas, cien mil pesetas, incluso algu
nos menos, no sé si esa rentabilidad sería posible, por
que les obligaría seguramente, tal vez, a la contratación 
de una persona experta, y hablo de centros tal vez, por 
lo que conozco más a nivel de Baleares y concreta
mente de Menorca, les obligaría a la contratación de 
un personal que se llevaría buena parte o la totalidad 
de esa subvención. N osotros creemos que dentro de 
los centros, dentro de las asociaciones, hay una demo
cracia interna o al menos debe haberla, y es a través 
de esa democrácia interna, a través de los órganos 
colegiados de estas asociaciones, donde tienen que con
trolarse las subvenciones que la Comunidad Autónoma 
otorgue con cargo al Fondo de Asistencia Social. Por 
tanto, y para fijar la postura definitiva de lluestro 
Grupo, yo les pediría, porque queremos ser so1id~rios 
al menos en la parte que corresponda, la votación por 
separado, votaríamos a favor el punto númern 1 y 
votaríamos en contra, porque toca a sí hoy tambiéll, El 
punto número 2 y el punto número 3. Gracias. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Muchas gracias, D. Manuel Jaén. D. Joan Marc!l té 

la paraula. Disposa d'un temps ele cinc minuts. 

JOAN MARCH: 
Bé, un parell de preClslOns, sobretot respecte a la 

intcrvcnció del Grup Popular,' el qual ha eleixat molt 
cbrament definida quina és b scva posició, així com 
la del Grup d'Esquerra, perdó, el Gtup Regionalista, 
no l'acab ele comprendre, perquc nosaltres conside
ram que no és una meditació, una, és a dir, posar 
qualque tipus ele problema a la negociació donat que 
nosaltres en principi creiem, el Grup Popular ens ha 
contradit, que esUlvem per utilitzar concerts, és una 
tecnica que tothom hauria d'haver estat d'acord i que 
creiem que al tema, quan s'hagués de elur a terme la 
negociació, aquesta cosa es duria endavant per unani
mitat. Pareix esser que no és així. En primer lloc, dir-
li al Portaveu del Grup Popular que va esser en 1982 
quan es va delegar als Consells Insulars aquesta com
petencia, o sigui a 1980 ni el Consell General Interin
sular tenia aquesta competencia. Llavors, bé, quan ha 
fet referencia al can'lcter de credits oberts o credits 
tancats, jo crec que no hi ha cap raó perque sigui així, 
és a dir, normalment el fans, si bé enguany encara 
tenim el problema que la Comunitat Autonoma no ha 
contestat al Consell Insular de Mallorca ni tampoc ha 
contestat a una pregunta que nosaItres hem fet, res
pecte a com s'ha utilitzat la partida pressupostaria 
que hi llavia al pressupost de 1983 per a aquests temes, 
no crec que hi hagi cap problema quant als fons 
oberts i tancats respecte a dur a terme concerts. A ". 
més hi ha distintes formes d'establir els concerts i, 
segons e l tipus de centre es poden canviar aquests 
concerts; hi ha un model, que és el model de concert 
generic, si pot estar dins la mateixa convocatoria o no 
hi pot estar, pero que es poden establir concerts ade
quats per a cada Li[ u de cenlré. o al l res é un canvi 
de la forma, de ni sofía, ' s un can j de fon s, després 
les fórmules ja és un problema admioistralÍ.ll que es 
poden anar adaptan t. A part, q ue nosaltres creim que 
aquest canvi segurament no s'aconseguira amb tota la 
seva intensilal el que es pretén amb ell, sinó que és 
a l llarg d'un pareU d'anys donat tota la problemática 
d'aqu est sector que ha estat molt descuidat i la ma
teixa adminis tració dinamica interna és aixÍ. Per su-

posat, és a dir, que el sistema de comptabilitat per a 
aquests centres és un sistema de comptabilitat simpli
ficat, un sistema de comptabilitat que el poden dur a 
terme el personal que en aquests moments tenen 
aquests centres, que normalment, quasi tots, ja ten en 
qualque administratiu, que si volgués ho hagués po
gut presentar als Consells Insulars amb major trans
parencia, el que és els comptes i les despeses d'aquests 
centres. És a dir, si no ho han fet ha estat, com tam
bé ha dit molt bé el representant d'Esquerra Nacio
nalista, perque de qualque forma han presentat, les 
elespeses molt inflades, i arnés és una actitud invete
rada que es du al llarg de molts d'anys i l'única for
ma d'acabar amb ella és que l'administració interven
gui d'una forma més directa del que ha fet fins ara. 
A la Generalitat de Catalunya tenen proporcionalment 
els mateixos doblers per a aquests centres que els que 
tenim nos al tres, perque més o manco estaven repar
tits d'una forma proporcional a tot l'Estat, per tant 
no és que tenguin, repartesquin més doblers, sinó que 
repartesquin a cada centre unes quantitats aproxima
dament igual a les que nosaltres repartim aquí, aixo 
és una cosa que és molt clara. Per suposat ni el pres
supost de la Comunitat Autonoma, de la nostra Co
munitat Autónoma, és el pressupost de la Generalitat 
de Catalunya, i així aniríem comparant-ho, ni el nom
bre de membres d'aquest Parlament és el mateix de 
la Generalitat de Catalunya; del que es tracta és 
d'adaptar instrumenLs que a al tres bandes s'han uti
litzat, s'han utilitzat crec jo amb aficacia. Estic d'acord 
que la votació es faci punt per punt ·i el que dema
naríem, ja que pareix esser que aquí no hi haurá una
nimitat, és que a l'hora de la negociació entre els Con
sells Insulars i la Comunitat Autonoma, aquestes pro
postes que feim nosaltres aquí siguin recolzades ma
joritariament. 

PRE S IDENT PARLAMENT: 
Moltes gr acies, D. Joan March. Sra. Secretaria, vol 

procedir a la lectura del paragraf primer, i el vota
rem separadament. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Punt primer: Que previament que el Consell de 

Govern aprovi el text de les convocatories de les aju
des a carrec del Fons d'Acció Social per a 1984, siguin 
consultats els Consells Insulars perque puguin donar 
la seva opinió sobre el contengut de les mateixes. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Les Sres. i Sr. Diputats que votin a favor d'aquest 

parágraf primer que s'aixequin. Poden seure. Queda 
aprovar per unanimitat. Sra. Secretaria, vol llegir el 
paragraf segon i tercer, segon i tercer. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Dos, Dos; Que s'eJimini el caracter de subvencions 

que tenien fios ara totes aquestes ajudes i que es can
vil pel de concerts entre I'administració executora de 
la distribució deIs fons del F.A.S. i les entitats que 
vulguin acollir-se al regim d'a judes. 

Punt tres: Que s'estableixi, al mateix temps que 
es du a terme la convocatoria de les ajudes a carrec del 
F.A.S. per a 1984, un sistema de comptabilitat obliga
toria per tots els centres que vulguin acollir-se al re
gim d'ajuda del F.A.S. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
Les Sres. i els Srs. Diputats que votin a favor que 

es posin drets, per favor. Poden seure, per favor. Les 
Sres. i els Srs. Diputats que votin en contra que s'ai
xequin, per favor. Vint-i-sis. Queda aprovat el para
graf primer i rebutjats els paragrafs dos i tercer, i 
passam al següent punt de l'ordre del dia. 

SEBASTIA SERRA: 
Sr. President, una qüestió d'ordre. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sí. 

SEBASTIA SERRA: 
El nostre Grup soHicitaria la suspensió de la Ses

sió donat que duim bastantes d'hores i queden dues 
interpeHacions i quatre preguntes i creim que podria 
quedar pel proper dia que hi hagués plenario 1 a més 
a més perque qualcú no perdi l'avió que crec que hi 
ha gent, per no tenir problemes. Bé, de totes mane
res reiteram la petició de continuar el proxim dia. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Veig que hi ha punts distints, vol parlar D. Cos

me, per qüestió d'ordre. 

COSME VIDAL: 
Senzillament que, com ha dit, per una de les raons 

no perdre l'avió, i l'avió es pot perdre un dia, pero un 
altre crec que ja seria excessiu i no hi ha cap motiu 
pel que queda, són senzillament unes InterpeHacions i 
preguntes, no continuar quan són les nou i quart. Jo 
propos que continul. 

2.-1) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

No hi ha unanimitat de criteri, aquesta Mesa con
sidera que ja que esta convocat aquest PIe i a més té 
coneixement de lo densos que són els plens de la pro
xima setmana no ens queda més remei que acabar. Se
nyores i senyors, continuam. 

InterpeHació N.o 101, presentada pel Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista PSM, i relativa a l'exer
cici de la iniciativa legislativa per part del Govern de 
la Comunitat Autonoma. Per formular aquesta inter
peHació té la paraula, pel Grup PSM, D. Damia Ferra 
Pous. Suplic silencio 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com tots vos

tes saben, uns deIs mitjaus fonamentals de seguiment 
que té l'oposició en relació al Govern són les interpe
Hacions, que, com diu el Reglament, versaran sobre 
els motius o els proposits de la conducta del Govem 
de la Comunitat Autonoma en qüestions de política 
general, bé del Govern o bé d'alguna Conselleria. 
Aquesta InterpeHació presentada per Esquerra Nacio
nalista té com a finalitat demanar al Govern que cIa
rifiqui d'una manera global, i en alguns aspectes deta
llada, quins són els proposits legislatius que pensa dur 
endavant adurant aquest mandaL I ho feim tot i saber 
que no només el Govern té el monopoli de la iniciativa 
legislativa. Pero ho feim també conscients que els altres 
mitjans d'exercir la iniciativa legislativa, a través deIs 
Diputats per una part, a través deIs Consells Insulars 
per l'altra, o a través, per iniciativa popular, deIs po-

bIes de les Illes Balears, tenen limitacions molt greus, 
com exposaré a continuació. La iniciativa legislativa 
popular no esta encara reglamentada per llei i per 
tant no hi ha Uoc a exercir-la. La iniciativa legislativa 
deIs Consells Insulars només sera possible en materies 
excepcionals i, practicament, requerira un consens de 
les forces que integrin aquell Consell Insular. La ini
ciativa legislativa a exercir per part deIs Diputats té, 
i hem tengut sobrades ocasions de veure-ho, limita
cions molt greus. Els Diputats poden presentar, i Es
querra Nacionalista ho ha fet abundosament, Proposi
cions de LIei, pero el Govern té, en definitiva, la dar
rera paraula sobre aquestes Proposicions No de LIei, 
ja que per una part, amb excuses, a vegades més ex
cuses que argument solid de pressupost, pot evitar 
que una Proposició de LIei arribi a la presa o no en 
considera ció que ha d'efectuar aquesta Cambra. D'al
tra banda, tot i que no veti la tramitació, com també 
ja ho varem veure amb la qüestió de la normalització 
del nom del municipi, el fet que arribi una Proposició 
de LIei a aquesta Cambra, a iniciativa d'alguns Dipu
tats o d'algun Grup Parlamentari, no vol dir en abso
lut que obtengui un assentiment favorable . Perque el 
Govern, tot i que governa amb una certa soledat, go
verna també amb una certa companyia, amb la com
panyia d'un grup, que si bé per raons que no sabem 
no integra aquest Govern, sí que li assegura, en defi
nitiva, un suport parlamentari que li permetra sobre
viure durant tota aquesta legislatura. Per tant la res
ponsabilitat de legislar, ens agradi o no, recau fona
mentalment sobre el Govern a través de Projectes de 
LIei. Analitzant els Projectes de LIeis que ha presen
tat el Govern, en el moment que es va redactar aques
ta InterpeHació eren menys que els que són actual
ment i ens felicitam que es posin en feina i vagin 
aportant iniciatives legislatives, després ja veurem el 
nivell que tenen i si obtenen el nostre assentiment o 
no. En el moment que es va redactar aquesta interpe
Hació les iniciatives legislatives del Govern eren bas
tant migrades, consideram que encara ho són, pero ja 
no tanto D'una banda hem dit que el Govern ha legis
lat poc i de l'altra hem vist que ha tengut una gran 
pressa per bloquejar les iniciatives legislatives exerci
des per altres Grups Parlamentaris. Per tant, la qüestió 
fonamental que aquí ens ocupa, i és el motiu fona
mental d'aquesta InterpeHació, és saber, que se'ns di
gui clarament, quins són els projectes de llei que té 
previst el Govern presentar durant aquesta legislatu
ra, que ens donin per tant un calendari aproximat, i 
sobretot, que ens raonin els criteris de prioritat que 
hi ha. Perque ens inquieta bastant veure que a través 
de declaracions se'ns diu que,. concretament a través 
del Vice-President del Govern e's va afirmar, esper que 
la premsa ho recollís fidelment, es va afirmar que el 
Govern ha complit en vuit mesos el 75 % del seu pro
grama legislatiu fonamental. Francament, si s'ha co
bert ja el 75 % d'un programa legislatiu fonamental 
a través del que sabem que ha estat presentat en 
aquest Parlament, es tracta d'un programa fonamental 
francament molt pobre i, sobretot, no enlenem l'ordre 
de prioritats amb que s'han fet o l'ordre de prioritats 
que determina quines coses són fonamentals i quines 
coses són accessories. D'altra banda, el President del 
Govern, quan va fer el balan e;: de fi d'any, va llamen
tar, d'una banda, la soledat d'aquest Govem en temes 
vitals i es va queixar que se sentia una mica objecte 
d'un cert encorralament per part d'altres grups 
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d'aques ta Cambra. Va anunciar tota una serie de pro
jectes, que esper que també els m itjans de comunica
ció recúJl i s in d 'una f rma adequada, amI. on hi havia 
unes detexn'Únades, UD determinats projectes de 11 i 
que pcnsaven presentar; un era el de U ei de Regim 
Jurídic que ja hem visl en aquesta Cambra; una Llei 
d'un Consell Asse sor de Radi Televisió Espanyola; 
una lej le I oral ¡ una Llei deis Consell Insula rl'. 
Francament, exam inanl i fent una omparaC'ió eD tr 
les iniciat iv s legi latives d'aques Gove l11 i les inicia
(ives legis latives de b na part ti ' 1 s Comunitats Au
tOl1omes de I'E [al Espanyol, i n'o ro ¡'eferesc ara a 
Calalunya, q te é qu ' és un pais que va molt per cla
munl la no lra Comunilat Aut noma perque té una 
p blació molL més amplia, perque té llna votuntal po
pular d'autogovern molL més olid que llosaHres; no es 
tracla de f r c0111paració amb la Gel eralitat de alalu
n)'a, sin6 'I,lzillamenl. posar-nos a nivell d'altr s C J1lU

nit¡U utollomcs 111 's semblants .1 1. l1ostra; veim qu' 
les iniciativc k:gislalives Hal1',;ade pe .. aque t Covcrn 
són francamen l poque - i pobr s. Vil ai 'o, hi ha una 
s\rie d'interroga nls m ~s, a pan d'nques t ¡,endari, 
aq ue ts cl' iteri i xa 'wment o apr ximadamcnl quins 
projeCl'e de lid es presentar, n hi h uns quanls inler
rognnl que voJdd'm 1 I'¡ntejat· i agl"lidem que se'ns 
cont 'stassin , D'una banda, 'ha dit , e va dir p r part 
de le dccl ra ion le l Pres iden t del ov rn de cap 
(¡-any, que hi ha lIna omissió Te ni a, uposadam enl., 
entenel1l nosaltres" inkgnld .' er 1'son :lp:lrticlis
tes, que ha inicial e -ludi perlinents i que seran en
viat al rups P Iíti i on ells per obtenir un su
port l tl1 ~ ampli po sible per a la futura llei deJs 

onsell In u lar . Qui és aquesta onüs i6 Tecnica i 
amb quins criteris s'ha feta, amb quins criteris treba
lla 1 qu i són. n defin í tiva, les persones q ue la for
men j s i t ' un ca lendari de lrebaU o no el té? Hi ha 
un projec e de Ilei. que tots sabem que é f namen
ta l, 'ha dil que seria e .ro una mena de gon Esta
tut, que és el projecte ele lI ei deis on ells l nsulars , 

e solmetdt a consulta deIs Consells? Pareix ql1e sí. 
Si á lg'lIlls Consells es marl'ifcsten en contn\, que [ara 
aque 1 overn? Dcsa tendrá el eu rebutjament. ne
gocia ra amb aqucsls Consells? Que fara? O'altra ban
da hi ha una Llei E.lectoral tumbé, que es vol presen
tar, que j n 'lla c il-cu la un esborrany. j qll hi pOl 
haver UI1 S del ~rlllinat problcmes a niv,ell de e n lilU
cionalitat. 0111 ja sabem, la Con tituci6 stableb; un 
si tema proporcional, i de ca!;"a a l'esbolTany que s'ba 
fet circular, com , nivell de eonstltucional i tat, es re -
pectaria aque ta propor i na litat? S'ha parlat diEe
renl vegades de la neces itat de le,oír una llei de nor· 
malilzaci lin/:.ri.iistica, p r lambé hi ha una ltra lIei 
que creim tan important COI11 la lle i de Ilormalització 
liJlgüí tiea, que er ía una lIei d'ensenyament de ]21 cul
tura el le Illes Balears cl'acorcl amb le previ ions 
de l'article 13 de l'Estatut. S'ha previst, en el moment 
q,ue e lellg ¡i poss ibili lat d 'in idir en aque t terreny, 
S1 <lCOn guim mpe ten ie en materia d'cnsen amento 
s'ha previSl dur 'nd al1[ una II ci de cara a integral· 
plenamen t la ultura de les IIles Balear s dLos les es
cales o n<:>' 1 quanL a nonna lilzac ió lingü¡ -lica. ja a
bem tots que hi ha hagut una presentació d'una Pro
p.o .ició de Ud eI'E qu ' rra Nací nalista en aquesta ma
lena que ha eS lal v cada amb excuses, die amb excu
ses i no amb vertadcrs ar"umenls sbJids, perque el' c 
que és aixi per part dcl Govem, que p ar ix que en vo l 
dUl- un a endav nl. Hi ha hagul , d altra banda, cn 

aquest terreny una Proposició del Crup Socialista de 
fer-ho a través de Ponencia, fer-ho d'una fonna con
sensuada; nosaItres hi estadem d'acord, perque Es
querra Nacionalista no vol, a pesar de les de clara
cions que de vega des s'han fet, imposar, perque ni 
pot, i encara que pagué s no voldria, una llei tan de
licada a una aItra part d'aquesta Cambra. Creim que 
aquesta llei ha d'esser consensuada, i ens agradaria 
saber si s'atendra aquesta Proposta del Grup Socialista 
o si el Govern tirara endavant amb una llei de nor
malització lingüística feta a la seva mida. 1 finalment, 
i de cara al sector, concretament, deIs pagesos, que 
crec que són els més afectats, hi ha una previsió esta
tutaria que, clesprés de molts d'afanys i treballs, l'es
querra, amb unes propostes progress istes, va aconse
guir in tegrar a l'EsLatul a l'articJe 67.4 , aUa on diu 
que la no Ira omunitat Autbnoma. com a poder pú
blic, p ddl. fomcntar miljanr;anL una legislació adequa
da les socicta ls 'oop rativ ' . Rec ni, perque vaig tenir 
l'avinentesa de participar a la 11 , rgulssima i complica
clÍssima redacció d'aquest Eslatut que, aleshores, les 
[orces de dretes presents a la redacció de ¡'Estatut 
eren bastant r efradaries, pero finalment hi varen ve
nir a bé. Encara que aixo no pot esser un mandat 
imperot ill, p r llC clill quc podra fomentar, no vol dir 
que lI,mgui una expressa obligació de fer-ho, ens interes
saria saber si aquesta Comunitat Autonoma, si aquest 
Govern, presentara un projecte de llei de cooperatives 
dur:mt aques18 present legislatura, i ens interessaria 
saber-ho precisament perque comparant amb aItres Ca .. 
munitats Autonomes, i no precisament controlades per 
force s d'esquerra, les lleis de cooperatives han estat un 
deIs elements que s'han duit endavant a dins altres Par
laments Autonomics. En definitiva, aquesta interpeHa
ció, estiguin tranquils, Srs. del Govern, que no té cap 
finalitat d 'encorralar ningú ni de perseguir a ningú, 
sinó que te una finalitat clarificadora; volem saber a 
nivel! legislatiu on ens trobarem d'aquí a quatre anys 
perque suposam, eviclentment, que els projectes de 
llei que presenti el Govern en aquesta Cambra, tots, 
uns amb més i els aItres amb menys esmenes" seran 
aprovats. Perque entenem que el que és fonamental 
d'un Par/ament no és fer debat, no és brillar més o 
menys, no és fer, en definitiva, electoralisme, sinó que 
és tirar endavant tota una serie de propostes, siguin 
Proposicions No de Llei o de Llei, pero sobretot, lleis, 
que és el que fa de manera Eonamental u n Parlament, 
i voldríem que aquest Parlament de les Illes Balear 
arribas al final d'aquesta legislatura 21mb un materia l 
ric i que ens permetés comenc;ar a incidir des de Is 
poders públics de l'autogovern nostre damunt la nos
tra societa t i comen<;ar vertaderament a transformar
la. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D, Damia Ferra Pons, Pel Govern 

té la paraula el Vice-President de la Comunitat, D, Joan 
Ruguet, Senyor Conseller, té un temps limitat de quinze 
minuts . 

JOAN HUGUET: 
Sr. Presidcnt, Sres, Srs. Diputats, Estam davant 

una interpeHació formulada per Esquerra Nacionalista 
PSM, una interpeHació que esta continguda, concreta
ment, si no es tic equivocat, a unes deu preguntes, que 
tractaré de donar resposta, no solament p er respecte 
a la Ca m lJl"a, sinó també per la manera que han estat 
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exposades i que han estat tractades aquí pel represen
tant d'Esquerra Nacionalista. Si ve bé, abans vull fer 
una serie ele puntualitzacions i és que, evidenLrnent, la 
ini ialiva legislativa en certs aspectes sí que e t30 regn
lada, en certs aspec1es no esta prou r guIada com 
pugi esser la iniciativa popular, encara que sí que .la 
poden emprendre. Per ' qu tolS els Grups Polltics i 
tots els parlamentaris, seguint les normes establertes, 
poden tenir aquesta iniciativa legislativa i només vull 
fer una petita precisió al Sr. Diputat, que supos que 
ha tingut un «lapsus» quan ha dit que amb les Pro
posicions No de Llei, moltes no es prenen en consi
deració pel Govern. Les Proposicions No de Llei no es 
prenen en consideració, sinó que entren directament 
a la ambra . 1 quant a les Proposicions de Llei, sap 
mol bé el Sr. Dipulal p rque a més forma part de 
la Mesa i coneix p rfectament el R glamel1L, que hi 
ha dos I unl.S, que el Go crn sempre ha úc manifestar 
o si vol manifestar el seu criteri i que només pot 
a!Ul'al' una PI' p i ió de Llei n cas qu ques~ cri
teri, scgons el overn, impliqu í augm ·'nl el ' pre 'Su
pOSl. uanL a Ja responsabilitat legis lativa, que L<lmb ; 
ha fel r (eren ia aqui el r . Di rulal. Ii he de dir qu 
aqu t ove rn a s Lll11 e ix r lundarncnt aquesla respoll' 
~ab ilital legislativa, i I'a ume ix amb :; riel. t .i I'a su
meix am.b rigor; tal és així que, si bé és ver que no 
vam presentar tol d'una Projectes de Llei, és senzilla
ment perque abans havíem d'estudiar quins projec
tes de llei havíem d'anar a presentar. Qu:mt 3. la pre
sentació d'aquests projectes de llei s'ha de comptar 
amb uns objectius, amb uns mitjans i també amb un 
Lemps i la onv niimc.ia del moment de pre eotar-Io. 
Passanl ara a la referencia del que és prbpiamen t la 
interpeUació, nO vo ldria entral" de momenl nunplia 
introdueció el'aque ·ta int.eJ"pcHaci6. perque consider 
que és m'ltcria d'opinió, la inlroducció, mes que d 'In
terpel'lació, i cm permeten aquesl joc d parau les; en 
qua l 'evol cas, deixau-me simplen"lent manifestar I 'afi 1'

macíó que E querra Nacional isla ha donal pcr supo
saL que I'eficacia d'aquest Parlament, d'aquesla Cam
bra, e ligui en funció de la iniciativa legi lativa que 
tengui e l Govern. J consider que a l Govero, no se l'ha 
de jutjar únl ament i exclus ivam'nt pe¡- aquc5ta in i-

iativa legislativa, sinó que, al Govern, se I'ha de jutjar 
per la iniciativa legislativa, pel respecte qu lengui a la 
Cambra, pels projecLes que vagi presen tan l, per la ta ca 
d · Govern , etc., etc. E La ben aclarit que, tal vegada, és 
un cadi.c ler que nosalLres d uin1 lllolL arrelat, els hispa
nic , de legislar per legi lar; ens agrada m It omplir 
pagine de buLllelins amb lIeis que tal voll clesprés 
no aplicam o no 3pli am amb la seva suficiencia i 
amb el seu ritme. És evident que els plantejaments 
que pugui tenil'. el PSM, que pugui tenir e l Grup Po
pular, amb aquesta materia, poden esser i crec que de 
fet són diametralment oposats, com estam comentant 
a Jüvell per ono.l ; estam diametralment oposats, estam 
a les anlípodes. pero no per a no poguem entendre 
mol tes de les reflexions que se'ns fa aquí precisament. 
D v ot un in1 rve ncionismc característics de totes les 
societats governades pel Partit Socialista o per socia
lismes, esta cIar que, degut a la nostra condició li
beral, tractam de fer les mínimes lleis, pero les ne
cessaries. A"o són criteris polítics, són interpretacions 
que segurament amb aquest debat no ens posaríem 
d'acord, perque són punts de vista, com he dit, di fe
rents, i que diferencien diferentes opcions poIítiques. 
Deixant a part aquesta primera introducció que fa 

referencia, valgui la redundancia, a la introducció de 
de la interpeHació, anirem a contestar punt per punto 
Quant al primer punt, he de manifestar que, tal com 
diu la interpeHació, el Govern presentara els pro
jectes de !lei que consideri oportú i quan ell, quan 
el Govern consideri oportú. Els projectes de llei 
del Govern es presentaran quan el Govern ho ere
gui oportú; a90 no vol dir que els membres d'aques
ta Cambra no puguin presentar Proposicions de Llei 
o Proposicions No de Llei, pero la iniciativa del 
Govern la té el Govern, i no pot esser que aquesta 
iniciativa véngui acusada per una projecció d'altres 
forces polítiques, sinó que entrara de pie dins el 
programa d'aquest Govern . Quant al segon punt, és 
evident que en aquest període de sessions discutirem 
una serie de projecles de llei que ha presentat el Go
vern, projectes de llei que segurament avui ja coneixen 
la tot alítat c;tels parlamentaris, com és el projecte de llei 
que yarem tenir ahir a cliscussió, el projecte de llei de 
Regim Jurídic; com és el projecle de !lei del Consed 
Assessor de Radio Televisió Espanyola, presentat a la 
Cambra; com és el projecte de llei d'Establiments 
Extrahotelers. 1 Lambé hem recollit d'altres iniciatives, 
per altres vies, J'artide 149 de la Constitució punt tres, 
on hem fet U115 projectcs de proposlcions de llei orga
nica pcr assumir m és competcneies; en total, en 
aquest moment a la Cambra s'hi troben tres projectes 
de lIei, perdó, set projectes de llei presentats pel Go
"crn. Amb el tercer punt r ["ren! ,¡]s ' rikri~ de pri,l
ritats del Govern a fer unes Llei abans que unes 
altres, esta no solament en funció de punts positius, 
sinó també de punts de mira negatiu que ja he fet 
aHusió abans, és a dir, al moment oportú; tal volta hi 
ha vegades que lleis no són convenients que siguin 
tractades a un moment i sí més endavant; anira en 
funció, i també anira en funció de la magnitud i de 
l'envergadura que pugui tenir una llei quan aquesta 
iniciativa del Govern hagi d'esser una iniciativa amb 
tota seguretat, o obligui el Govern en certa manera 
perque així ho cregui convenient, i perque cregui que 
han d'esser uns projectes de llei perfectament C0nsen
suats com pugui esser el projecte de llei de Consells 
Insulars. Referent al quart punt, quines persones? Jo 
els he de dir que les lleis han estat redactades, no lan 
soIs pels serveis jurídics del Govern de la Comunitat 
Autonoma, sinó també per persones que, amb cm'actcr 
totalment altruista, han cereat, ja sigui a títol personal, 
ja sigui a títol de Govern, amb el sentit que hi donin el 
seu criteri i hi donin el seu parer. Crec, si cm permet 
el Sr. Diputat, que és una lleugeresa aquesta pregnnta 
de jo dir aquí quines persones; el que sí podria ag11í 
manifes tar és que als serveis jurídics de la Comunitat 
Autonoma sí han intervengut, persones que hi hagin 
pogut intervenir de «motu propio», amb bona vol un
tat, no crec oportú dir-les aquÍ si no em donen d SéU 

cOl1sentiment. Quant a la pregunta número cinc, per
dó, respecte a la Comissió Tecnica encarregada d'ela
borar estudis sobre la futura llei de Consells Insuhrs, 
va bastant en funció del que acab de dir abans. Si 
ve bé aquesta Comissió d'experts , que podem ;momc
nar d'experts, pero no es tracta res més que d'uns 
contactes també amb certes persones que en aquest 
moment han tingut, a nivell personal, reunions amb 
jo personalment, perque em donassin, en certa mane
ra, quins serien els seus criteris a l'hora d'elaborar 
un projecte de !leí de Consells Insulars. S'han cercat 
persones que tenguin profunds coneixements no tan 
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soIs de dret, SIllO que coneguin i estiguin arrelats a la 
nostra problematica de la Comunitat Autónoma. En el 
moment que aquesta Comissió es formi amb caracter 
formal no tindré cap mica d'inconvenient per ctonarli 
tots els noms i la Cambra els coneixera, pero mentre 
aixo no sigui així també em reafirm amb l'altre; crec 
que tenc, com diuen, els periodistes, els capellans o 
els metges, el dret professional de callar-ho. Fent re
ferencia a la pregunta número sis, si el projcctc de 
lIei deIs Consells Insulars sotmes a consulta seria reti
rat, bé, ac;o seria jugar a un futurisme que no m'hi 
vull prestar en aquest momento El que sí els puc ma
nifestar és que farem molt de cas als Consells Insu
lars, que tractarem amb tot i per tot de tenir aquesta 
llei el maxim de consensuada possible i estic con ven
¡;:ut, igual com. es va demostrar, ja hi tenim borra expe
ri encia d'ac;o, amb la Comissió Mixta, estic convenc;ut 
que podrem fer un bon projecte de llei de Consells 
In sulars i que tots els Consclls Insulars se sentiran 
solidaris i responsables enfront d'aquesta llei. Si hi 
ha discrepancics a l'claboració bi seran abans, pero 
en aquest Parlament, aquest primer Parlament, aquest 
primer Govern Autonom no es pot permetre el luxe 
de dur un proj ecte de llei de Consells Insulars, per la 
importancia que té, que determinara de manera, si 
no definitiva, quasi definitiva, quina ha d'esser la fun
ció real d'aquests Consells Insulars, no es pot perme
tre el luxe de dur un projecte de llei sense abans haver 
estal mirat i consensuat pcr tots cls Consells Insulars. 
Quant a la lIei electoral, al projecte de lIei, a l'es
borrany que s'ha pogut veure, consider que és un 
esborrany i com a tal també pot estar sotmes a millo
res i a rectificacions, i que aquí, en aquest moment 
ara, no és temps oportú per veure si compleix o no 
compleix un principi de constitucionalitat o d'incons
titucionalitat, ac;o ho veurem a l'hora que el Govem 
decidesqui presentar aquest Projecte de Ile i electoral , 
després s 'ra quan haurem de d isc utir i fa O voreja 
principis d'incoDstitLlcionalitat, pero ro nlre a~ no 
sigui així els criteri de proporc ionalitat poden sser 
diversos eom ho tenim i ho veim a altres Comunitats 
Autónomes. Quant al punt número vuit i número nou, 
sobre aquestes interpeHacions vuit i nou, s'ha de dir 
que l'Estatut d'Autonomia a l'article 13 estableix: la 
competencia exclusiva sobre protecció i fonaments de 
la cultura auto noma i la facultat de crear els organis
mes adients a aquesta finalitat. El Govern considera 
que una de les mesures de fomentar la cultura autoc· 
tona i e1ifonelre-la és a través de l'Institut d'Estudis 
Balearics. Un organisme que per les característiques 
que té pareix perfectament adequat a aquesta funció . 
Una altra de les mesures a complir és allo que di<;
posa l'article 13, quant a l'actuació a través de I'ense-·· 
nyament. D'acord amb l'Estatut a<;o comporta fer ús 
de les facultats derivades de l'article 14 del text esta
tutari en alió que es refereix a I'ensenyament de la 
llengua. En aquest sentit hem de manifestar que el 
~o~ern és conscient de les limitacions que té, de les 
l~mltacions que té en aquest moment el decret de bi
lmgiiisme, i aquest Govern pensa derogar aquest ae
cret com més prest millor per substituir-lo per una 
normativa que contempli millor la integració de l'en
senyament de la llengua en el sistema educatiu balear. 
Malgrat a<;o entenem que la política d'ensenyament 
de la llengua solament sera efectiva quan comptem 
amb totes les competencies que ens permetin a nosal
tres introduir l'ensenyament dins les escoles. U puc 

dir que s'han establert contactes ja amb el Ministeri 
d'Educació i Ciencia per dues vegades i que encara no 
hem rebut res posta, pero en el moment que nosaltres 
tinguem accés al Ministeri d'Educació i Cultura, en 
el mateix moment, establirem convenis perque a<;o es 
pugui fer a través d'un conveni entre Comunitat Auto
noma i Ministeri d'Educació. Quant al punt nombre 
deu, finalment, i en relació al tema cooperatiu, s'ha 
de dir que l'article 67.4 de l'Estatut es troba enqua
elrat dins el títol cinque, de la Risenda, el Patrimoni 
i l'Economia. Així mateix, l'article 130 de la Constitu
ció forma part de l'articulat del títol sete el'Economia 
i Hisenda. Per tant, consideram que l'articulat que hem 
esmentat abans aBa on hem fet referencia, hi han de 
trobar les mesures de foment perque aquesta llei per 
a les societats de cooperatives sigui una llei per a les 
societats de cooperatives i no una llei de cooperatives. 
1 en contestació a la pregunta alllada, perque la llei 
no figura dins les prioritats legislatives anunciades pel 
Govern hem de respondre que actualment hi ha un 
projecte de llei de cooperatives elaborat pel Govern 
Central que figura entre les seves prioritats legisla
tives, i sera després d'haver-se discutit aques ta llei 
i d'11aver-se aprovat en un marc estatal quan nosaltres 
la podrem introduir dins el nostre ambit. Em cregui, 
Sr. Diputat, que ha estat voluntat d'aquest membre 
del Govern donar una explicació detallada de tota, de 
tot quan fa referencia a aquesta interpeHaciÓ. Tal 
\'olta no lngi complert l'aspiració inicial que pogués 
tenir Esquerra Nacionalista, pero 11i ha certes pregun
tes que no he pogut acabar d'entrar en el fons d'elles 
per les raons abans esmentades. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-president. Vol replicar 

D. Felix Pons, D. Damia Pons, per favor, perdonau 
l'equivocació, són ja moltes hores. Disposa de cinc 
minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Consider, con

sidera Esquerra Nacionalista que la resposta del Sr. 
Ruguet, en nom del Govem, a aquesta interpeHació 
ha estat d'una pobresa total i absoluta. Si jugassim a 
futbol parlaríem de tirar pilotes defora, o si jugassim 
a «barcos» parlaríem d'amollar cortines de fum per 
desapareixer davant el contrario Crec que no ha fet 
més que aixo, francament. Com és possible que un 
Govern se sentí més obligat a detallar detenninats 
projectes de llei que pensa prensentar, quan amb mo
tiu que s'acosten les festes ele Nadal, o ja hi som, ens 
diu que ha de presentar la llei de regim jurídic, del 
consell assessor, la llei electoral, la llei deIs Consells 
Insulars, etc., etc.; quan se'ns diu que ja té el 75 % 
del programa cobert, i quan un grup parlamentari fa 
ús del seu dret i li demana que detalli durant quatre 
anys, quins projectes dura aquí, aleshores, diu: els 
qui cregui oportuns en el moment oportú. Senyors, 
aixó és molt poc seriós, aixo és una cortina de fum 
i res més. Quin calendari? Res, no hi ha hagut respos
tao Quin orille de prioritats? En el moment oportú 
etc., etc., etc. Si hi ha darrera aquest Govern alguna 
cosa més que la pura ocupació física d'un poder, hi 
ha moments com ara que ja tenim els nostres dubtes 
que pretenguin alguna cosa més que mantenir-se en 
aquest poder; si hi ha alguna cosa més a aportar a 
aquesta Cambra que vaguetats, com les que hem sen-
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tit, per favor, ens contesti a les preguntes que li hem 
fet i no amolli, ni pilotes defora, ni columnes de fumo 
Com és posible que paresqui que les persones o insti
tucions, a les quals sembla que el Govern ha demanat 
assessorament per redactar projectes de llei, no puguin 
esser manifestades davant aquesta Cambra, com si la 
coHaboració amb aquest Govern en materia legislativa 
fos una mena de pecat que s'ha d'amagar, com és 
possible aixo? Creim que al contrari sembla que el 
Govern hauria de poder dir amb orgull que compta 
amb unes determinades persones preparades, solides, 
apartidistes; voldríem que fos així, i per tant hauría 
de poder-nos donar detalls en aquesta materia; no ho 
ha volgut fer. En materia de cultura, nosaltres Ji hem 
demanat si pensava presentar una llei referida a l'en
senyament de la cultura de les Illes Balears d'acord 
amb l'artide 13 de l'Estatut, tampoc no hi ha hagut 
una resposta coherent. I en materia lingüística encara 
ens ha preocupat més que una altra vegada eslam 
davant un exercici de donar llargues a una qüestió 
que nosaltres hem manifestat i creim que qualsevol 
persona responsable d'aquest país sap perfectament 
que és aixi, que és de maxima i absoluta urgencia . No 
es tracta només de derogar decrets de bilingüisme i no 
es tracta de promulgar normatives. Una altra vegada 
aquest país nostre tornara passar per la vergonya en 
materia autonomica de dur el farolet vermel!. Varen 
arribar tardíssim a l'aprovació de l'Estatut i en ma
teria lingüística serem absolutament els clarren, des
prés de Catalunya, País Base, Galícia, País Valencia, 
alla on governen forces completament diferents, so
cialistes, Alianya Popular, PNV i Convergencia fins ara. 
Per tant, que esperen a presentar aquesta llei? Ens 
haurien de dir si és prioritaria o no ha és, quan la 
pensen presentar, si hi ha unes persones que hi tre
ballen i qui són. Tot aixo, tampoc no se'ns ha dit. I 
quant a cooperatives no es tracta només de demanar 
que es donin unes ajudes economiques a les cooperd
tives sinó de saber si aquest Govern esta disposat a 
impulsar un moviment cooperativista o no hi esta. 
Nosaltres, a la vista de la resposta, ja no tenim cap 
dubte. Creim, per tant, que hi ha una determinada 
previsió estatutaria en materia de cooperatives que 
aquest Govern no vol complir; creim que té tot el seu 
dret, pero com a mínim que ho digui amb tota cbre
dat. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
GrElcies, D. Damia Ferra Pons. Vol fixar, contra

replicar. Disposa de cinc minuts. 

JOAN HUGUET: 
Sres. i Srs. Diputats, seré breu, jo em sembla que 

sí que ha quedat dar, l'explicació. En materia de 
llenbTUa hem dit que pensam derogar el clecret de bi 
lingüisme i presentar una llei damunt normalització 
lingüística com més prest millor i en el momen!: que 
el tinguem preparat es presentara. Quant a quina gent 
ha participat a l'assessorament de fer les lle;s o els 
projectes de llei que nosaltres hem presentat, h .l qlle
dat ben dar que els serveis jurídics de la Comunitat 
Autonoma entre al tres persones a nivell !Jarticular i 
personal que no tindré cap mena de dificultat de ma
nifestar aquí en el moment que tengui el seu cansen
timent per poder-ho dir. Referent també a la iniciativa 
que té el Govern, ja també ho he dit ben dar, el Go
vern fara les lleis que cregui oportunes que ha de 

fer i quan eIl cregui oportú les presentara; en aquest~ 
moments tenim tres lleis presentades i teniffi quatrc 
projectes de Ilei de porposicions de llei organicR també 
presentades. Quant a la llei electoral, presumiblement 
podra entrar dins aquesta Cambra dins el 84. Quant, 
després, a la Llei de Radio Televisió Espanyola, tenim 
preparat o tenim en preparació, més ben dit, percló, 
quant a la Ilei del Tercer Canal de Radio Televlsió Es
panyola tenim preparat o estam preparant un mfor· 
me economic que ens doni a entendre la viabilitat o 
no del mateix, en el moment que comptem amb totes 
les dades també es presentara aquí. I així etc. etc. 
En el moment de legislar ens hem d'assegurar que el 
que feim ho estam fent bé o que almanco quan la 
presentem hem posat tots els recursos necessaris per
que aquestes lleis puguin anar a bon port. Moltes 
gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Graci es, D. Joan Huguet. EIs altres grups volen 

fixar la seva posició. D. Felix Pons, disposa voste de 
cinc minuts. 

FELIX PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Certament, 

aixo de fixar la posició en aquest debat, que segons 
el Reglament s'ha de fixar després d'haver sentit l'in
terpeHant i l'interpeHat, creim que hem de fixar po
sició tant respecte -a l'espcril que sembla que hi ha 
darrera. aquesta inferpeHació com respecte a les res
postes i a l'actuació global del Govern en relació a 
aquesta materia. Perque per una banda sembla que la 
interpeHació té per objecte no només coneixer, satis
fer la curiositat legítima i obligada de coneixer quins 
són eIs projectes legislatius del Govern, sinó que ens 
atreviríem a dir que té també, en certa manera, la 
inspiració de sempentejat' a legislar més. Perquc enlén 
que bi hULlria cl'haver un corpus, segon em embIa que 
hél dit el Sr. Damia Ferra Pons, de legislació qul,} clona
rla . nlital política a l'obra. de govern d'aq uesta Comu 
nitat Autónoma. La verital és que, en primer 1I0c, no 
creim que governar sigui legislar, per descomptat, 
pero per altra banda, no ens atreviríem a sempentejar 
aquest Govern que intentas legislar molt. Ens esti
mam més que legisli poc, a la vista de les mostres 
que ja tenim de les seves capacitats i de les seves in ten
sitats legislatives. Certament per a nosaltres, Autono
mia 110 és igual a intensitat legislativa i no jutjarem 
aquest Govern amb un legislometre al final d'aquesta 
primera legislatura, per saber si ho ha fet bé o no ho 
ha fet bé en funció del número de lleis que hagi fet, 
sinó en funció de moltes més coses. El que és cert, és 
que l'acció legislativa és expressió i reflex d'una po
lítica i que es pot governar bé amb poques lleis, si 
aquestes lleis estan escalonades amb un ordre de prio
ritats conecte i prudent, si aquestes lleis es duen pun
tualment, no amb retard, si no hi ha contradiccions i 
variacions injustificades, incoherents, si responen a 
problemes urgents que s'han de resoldre i que no 
tenen altre instrument que la via legislativa. 1 lamen
tablement, aplicant aquesta filosofia, que és la nostra, 
al que hem vist fins ara, hem de mostrar la nostra 
profundíssima preocupació. No només davant la filoso
fia que ha expressat també el Sr. Vice-President, amb 
aquesta reserva d'oportunitats, d'entendre que és una 
impertinencia, quasi una grosseria que se li demani al 
Govem un calendari, quan un calendari de projectes 
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legislatius és un deIs instruments elementals que el 
propi Govem hauria de voler tenir, i que quan es 
vulgui, quan es pugui, amb una paraula, que no saben 
que faran. Aquesta és l'autentica realitat. 1 que no 
saben que faran no és una profecia atrevida per la 
meya banda, és que ja no han fet el que havien dit 
que farien. En el di scurs d'investidura, el Sr. Presi
dent, lIavors candidat a la investidura, va anunciar 
que abans del mes de setembre hi hauria enviades a 
aquesta Cambra practicament deu 11eis, dic deu i no 
ho són perque també hi havia dins aquest paquet el 
Reglament de la Cambra que, logicament, era un error 
"tribuir-lo a la capacitat legislativa o d'iniciativa legis
lativa del Govem. Que ha passat amb aquests projec
tes ammciats? Contrariament al compliment d'aques
tes promeses i d'aquests anuncis, que han quedat des
bordadíssims per incompliment, vénen projectes de llei 
que no s'havia dit mai que s'enviarien, que no estaven, 
no ja a Ulles promeses concretes, sinó ni tan soIs es 
podien intuir de cap afirmació política feta amb ante
rioritat, C0111 són aquestes lleis organiques de transfe
rencies que tendrem ocasió d'ocupar-nos d'elles deten
guciament i que no és el Jllomenl per tanl el'entrar a 
debatre-Ies. El que die és que estam davant una inicia
tiva legislativa sorprenent i erratica. 1 vul! eletenir-me 
amb poquíssimes paraules a la manifestació del Vice
President quan ha posa t reiteradíssim emfasi a la in
ten ció que la Ilei de Consells no arribi aquí fins que 
IlU lli hagi ·garantia que sera una 11ei consensuada, i 
em sembla que consensuada pels Conse11s; perdó, Sr. 
Vice-President, els Consells no són legisladors, haura 
d'estar consensuada per les forces polítiques si volen 
consensuar-la aban s que entri en aquesta Cambra pero 
no entenc els Consells com a Institucions els corres
pongui arribar a una conclusió sobre aquesta materia. 
Pero deixem-ho estar, vostes volen que es consensul 
la llei de Consells i que aquesta llei no vendra aquí 
fins que no estigui consensuada; i la 11ei electoral, que 
passara? fan comptes consensuar-la o no la duran fins 
que no estigui consensuada? 1 amb qui eonsensuen, 
amb tothom o amb segons qui? Perque també conven
dria saber-ho. Amb una paraula, el que creim és que 
el que no hi ha és un programa de Govem autentie. 
No hi ha un programa de Govern que respongui real
rnent al que és un programa de Govern, amb un suport 
garantit per poder funcionar sense sobresalts, sense 
sorpreses i sense disgusts. 1 que la seva política legis
lativa es resscnt de la seva debilitat política. Vostes 
no poden fer previsions d'un suport estable ... 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vagi acabant, D. Felix. 

FELIX PONS: 
Sí, immediatament, Sr. President. No poden fer 

previsió d'un suport estable i per la mateixa raó no 
pOden fer un ca lendari Jegislatiu, han de retirar o no 
han. de .dur projccte de llei que havien anunciat que 
dunen I és possib lc qu e, en vista que lleis més impor
tants a la millor 110 e l poden fer, es dediquin a seguir
nos obsequiant amb projectes de lleis organiques que 
saben de tinades al fracaso Arnb una paraula, jo no 
els . dernan que legislin molt, pero per favor, sí que 
pOSIn ~~ poc d'ordre a la seva acció de Govem i que 
la pohtlca legislativa sigui reflex d'una política, sim
plement política més ordenada i més qualificada. Mol
tes graeies. 

2.- .-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Passam al punt següent que és el relatiu a la 
interpeHació que formula D. Sebastia Serra del Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista, i relativa al no
menarnent d'assessors per part del Consell de Govem 
de la Comunitat Autonoma. Té la paraula D. Sebastia 
Serra, per un temps maxim de quinze minuts. Prec 
al Sr. Diputat que, si pot abreviar, abrevil. 

SEBASTIA SERRA: 
Sí, Sr. President, procurarem esser breus, donat 

l'hora, si bé voldria recordar a la Mesa i al Grup Re
gionalista i Popular, que hem demanat que aixo es 
ves un altre dia per la seva densitat. Srs. del Govern, 
quan venia cap aquí, pensava demanar-los per favor, 
que si volen no contestar a aquesta interpel-lació no 
ho faein, pero que, per favor, no ens surtin a tirar 
pilotes a elefora com un mal equip que juga a la de
fensiva fora campo Els demanarícm, ja que juguen 
dins ca seva, i tant, que juguen dins ca seva, que ens 
con testin amb la maxima concreció a aquesta inter
peHació que feim pel- coherencia amb tota una pos
tura política mantenguela pel nostre grup parlamen
tari, des ele la presa ele possessió d'aquest Parlament. 
A la Ilei de Pressupost elel 83 varem dir qlle els sous 
c1s consided.vem elevats, que es posa ven, vostes, els 
eürrecs polítics, COl1sellers sense cartera, Directors 
Gcnerals, Secretaris Gcnerals Tccnics, COl1selIcrs, con
sideravem, sous elevats, i varem fer una contrapropos
tao El nostre grup després presenta una llei d'ineom
patibilitats, una proposició de llei d'incompatibilitats, 
perquc creim que és ben hora de saber a quines in
compatibilitats esta subjecte el Govern. A un debat 
parlamentari damunt les Salines d'Eivissa i Formen
tera, record que tam bé varem dir a veure si no hi 
havia qualcú implieat en aquell tema d'importaneia po
lítica i economica grossa. Pero la nostra perplexitat 
política és grossa quan comen<;am a veure no mena· 
ments d'assessors del Govern de la Comunitat Auto
noma per horaris diversos, trenta hores setmanals, deu 
hores setmanals, i sous, 141.700 trenta hores setmanals, 
40.000 pessetes deu hores setmanals. Srs. del Govern, 
vos tes ens havien parlat d'austeritat, de poca despesa 
pública quan varen prendre possessió, o més bé diria, 
abans, a l discurs d'investidura del Sr. Cañellas. la die 
que a la !lei de pressuposts del 83 consieleravem els 
sous excessius. També consideram que hi ha d'haver 
una rigorosa Ilei d'incompatibilitats per prestigiar les 
autonomics davant les envcstides que des de Madrid 
o des del carrer, parlam de 'timo', aixo és 11enguatge 
popular mol tes vegades, pensam en conseqüencia d'in
compatibilitats, sous en definitiva, defensam una auste
ritat, una austeritat, una despesa pública la mínima. 
Pero és ciar, aixo no només ho defensa Esquerra Na
cionali sta. Voste, Sr. President, va parlar d'aixG mateix 
al discurs d'investidura. 1 pensam que la gravetat amb 
el nomenament d'assessors és mol t grossa. Vos tes ¡Jar
len amb aquests sous de 141.700, 40.000, hi ha una 
serie d'assessors, hi ha algun detall que parla de cent 
milions anuals en toLal del que cos ten aqucsts asses
sorS. 1 quina feina han de fer? Realitzara les funcions 
que se li encornanin a un horari de, és a dir, que ni 
tan sois es concreta als decrets de 22 de desembre 
del 83 i aItres? Quina és la feina concreta que han de 
fer aquests assessors. Ens trobam, per tant, amb un 
problema que consideram greu, ja que vos tes han dit 
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qualque vegada, es tracta de funcionaris d'ocupació 
eventual, qua1cun és assessor estricte, com per exem
pIe un assessor d 'exposicions, 40.000 pessetes. Pero 
nosaltres ens demanam, no estan parlant d'austeritat? 
No estan parlant d'augments que afecten els treballa
dors i els funcionaris del 6'5 %? No estan parlant de 
sous que osciHen, pero que n'hi ha de cinquanta, 60 
mil pessetes dins l'administració? No estan parlant, 
també, que hi ha carrecs polítics, directors generals, 
secretaris general s tecnics, amb una, els suposam, una 
capacitat per assessorar el Consell de Govern, per exe
cutar, per fer el que sigui? Pero és que la nostra per
plexitat augmenta quan veim els funcionaris que hi 
ha, els contractats que hi ha, gent que ve transferida 
de l'administració estatal, gent que ja ho era i gent 
nova que va entrar; ens demanam: Que es tracta? Que 
aquests funcion::tris o aquesta gent contracta da nov;} 
o antiga de l'administració no estan capacitats per fer 
la feina, que a més, no sabem exactament quina ~sJ 
Pcrque a qualcun es parla d'exposicions, qualcun altre 
sembla que esta a l'administració dins Cultura, qual
cun altre rer Consumo Pero ens demanam, ele qualque 
manera. Que és, que no hi ha gent funcionaria, que 
no hi ha contractats nous o vells dins l'administra
ció autonomica, amb capacitat? Que és, que els carrecs 
polítics anomenats, ele confianc;a directa, directors ge
nerals, secretaris generals tecnícs, no basten per la fei
na que existeix, quan s'esta dient que no hi ha prou 
competcncics amb 11l0ltcs matcries? Senyors del Gú
vern, en definitiva, Esquerra Nacionalista, no només 
parla de sous alts deIs ca.rrecs polítics, sinó que esta 
parlant d'unes quantitats, d'una gent que assessora no 
sabem exactament que, amb unes dedicacions que 
no són exclusives, amb detall s com aquest, trenta ho
res 141.700, deu hores 40.000 pessetes, ens demanam 
quin exemple estam donant al nostre poble, ens de
manam quina claredat existeix. Senyors del Govern, 
en definitiva, nosaltres creim que és incomprensible 
tata aquesta qüestió i sobretot quan es tracta que, i 
tots n'hem parlat mol tes vegades, la burocracia no 
augmenti fins a extrems inaudits; i quan es tracta de 
racionalitzar i de donar coherencia, i el que també ens 
sap més greu de tot, potser, a més de les raons expo
sades, és perque no s'ha tengut gens en compte la pro
moció interna de funcionaris o contractats. Que és, 
que no hi ha ningú a aquesta administració que ser
vesqui i hem de cercar gent de fora? Que és, que es 
tracta d'amiguisme polític que no els hem poguts co
Hocar de directors generals, secretaris generals tec
nics o consellers i qualque cosa els hem de donar per 
complementar els seus sous diversos i les seves diver
ses ocupacions a la vida ciutadana? Nosaltres fins i 
tot hem senht que n'hi havia qua1cun que en el seu 
lloc de treball ja esperava 80.000 pts. mensuals, pero 
que no I'han anomenat, suposam, que perque hi ha ha
gut un rebumbori públic, i amb aixo eIs mitjans de 
comunica ció pensam que han actuat decisivament en 
aquest sentit, per evitar una mica més, augmentar 
aquest tema de més nomenaments d'assessors que ni 
són carrecs polítics de confianc;a, ni són funcionaris, 
perque per molt que s'hagi dit que es tractava de fun
cionaris d'ocupació eventual, ens demanam que és aixo, 
quines funcions i, en definitiva, Srs. del Govern, Es
querra Nacionalista vol construir una autonomia se
riosa, Esquerra Nacionalista vol que aquest Parlament 
funcioni, que el Govern ho faci, serem constructius 
amb la nostra crítica, pero també hem d'esser demo-

lidors per con sciencia i per r esponsabilitat davant tot 
el nostre poble. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Sebastia S erra. En representa

ció del Govern té la paraula el Conseller D. Jaume 
Llompart. Disposa, Sr. Conseller, d'un temps maxim 
de quinze minuts, li deman brevetat i concreti. 

JAUME LLOMPART: 
Sres. i Srs. Diputats. Abans de contestar les pre

guntes concretes que figuren en aquesta interpeHació, 
li diré, Sr. Serra, que voste ha demanat maxima con
creció; la tendra. Ha parlat de sous elevats, llei d'in
compatibilitats, Salines d'Eivissa, no li contestaré a 
aixo, naturalment, jo li contestaré al que demana a 
la interpeHació. Ha parlat de cent milions anuals per 
asscssors, jo no sé d'on pOl lreure aquesta quantitat, 
és que no m'ho imagin, aixo si que és un 'bulo' i ha 
d'esser un 'bulo' per for:;:a . Parla de contractats i trans
ferits. Quant a transferits li diré que els transferits 
que han vengut fins ara ho són amb el seu servei, que 
ara hi ha una cosa distinta que després li parlaré, que 
c!esprés li parlaré. Quant a contractats és el mínim 
que es pot fer perque necessitat de personal n'hi ha 
més a la Comunitat Autonoma que descans a les pe r
sones que formen aquesta Cambra avui vespre. La 
primera pregunta que fa el Sr. Serra, en aquesta in
terpeHació, diu el següenl: no cOnlrac1iu el proposil 
d'ausleritat exposat públicament pel President del Go
vern en el discurs d'investidura? Li con test, rotunda
ment no. I li diré per que. Austeritat, en aquest cas, 
com generalment és així, no vol dir no gastar el neces
sari, ho repetesc, austeritat no vol dir no gastar el ne
cessari, sinó no gastar més del necessario 1 el Govern de 
la Comunitat Autonoma, va veure la necessitat que ha
via de fer unes despeses per cobri.r uns determinats 
serveis. Quant a la segona pregunta, quina és la tasca 
exacta deIs assessors, li diré que, a títol informatiu, 
genericament es deia assessors a aquelles persones 
que es contractaven per un temps limitat, per unes 
funcions determinades, que no eren for~osament com 
a assessors, com veura a la relació que li llegiré. Tres 
a la Conselleria de Cultura, un d'ells és per coordina
ClO, organització i preparació d'exposicions i altres 
actes cultural s que organitzi aquesta Conselleria, amb 
deu hores setmanals. Un altre, funcions administra ti
ves, tecniques i de personal dins la mateixa Conselle
ría, temps de dedicació, trenta hores. Un aItre, com a 
acció inspectora a tots els edificis dependents de la 
Conselleria de Cultura, que en té molts. Pel que es 
refereix a manteniment, funcions d'aparellador, que és 
aixo. Inspecció de restauració, restauracíons i habilita
cions; temps de dedicació, trenta hores setmanals. Un 
altre a la Conselleria de Sanitat, amb funcions admi
nistratives i organitzatives a aquesta Conselleria, amb 
materies relacionades a consum, que supos que sabem 
que la Direcció General de Consum es va crear darre
rament; temps de dedicació, trenta hores setrnanals. 
Un altre també a la Conselleria de Sanitat, per a coor
dinació amb materies de consum i sanitat amb rela
ció als treballs de laboratori, de laboratori que té ins
taBats la Conselleria de Sanitat; temps de dedicació, 
trenta llores setmanals. 1 per últim un assessor, aler
ta, assessor del gabinet d'assessorament de política 
municipal no assessor del Conseller, com clesprés podré 
dir d'altres Comunitats Autonomes, amb dedicació de 
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viot hores setmaoals, amb la circumst~mcia que aquesta 
pla<;a d'assessor com a as ses sor, que ~s ~it~ava, as ses
sor, era ocupada des de l'aoy, des de prmClpl de 1 any 81 
per una altra persona, i que va haver de cesar quan el 
nomenarem oficial d'aquesta Cambra o d'aquest Parla
ment, La tercera pregunta, amb aixo cree que queda 
contestat la tasca exacta del que deim assessors, per 
entendre'os. La tercera pregunta diu, No existeixen fun
cionaris contractats o carrecs polítics capacitats per dur 
endavant les tasques que han estat encomanades, que 
han estat encomanades a aquests assessors? Natural
ment que sí, el Govern de la Comunitat Autonoma ~n 
qüestió de carrecs polítics i del que ~és, del ~~e demes 
pugui haver contractat, procura ten,lr. gent. ,,:ahda,. com 
tothom ho procuraria; ho són, pero msuflcIents I per 
cobrir aquestes necessitats estan les persones que abans 
he dit. El ritme de transferencies i les circumstancies 
que concorren amb els nomenaments, i en el cas con
cret de cultura s'ha de ten ir en compte una cosa molt 
important, del deu per cent de transferencia s'ha pas
sat al cent per cent; naturalment, aixo és un volum 
més gros de feina i si és unvolum més gros. de 
feina qualcú 1'ha de fer. En el cas de Samt.at, 
la creació d'una Direcció General de Consum obltga 
a atendre les necessltats burocratiques i adminis
tratives i per una aItra banda l'excedencia de l'ac
tual delegat de sanitat, aconsellava cobrir aquesta va
cant. En el cas de la Conselleria d'Interior, el nome
nament del que avui exerceix aquest carrec cl'assessor, 
aquest sí que és assessor, pero. de -:les corporacions 10-
cals, i repetesc, no elel Conseller com qualcú ha dit, v~ 
esser com a conseqüencia del nomenament del Sr. LlI
teras, com a Oficial Major del Parlament. Amb ~a cir
cumstancia de la falta de personal, jo Ji he de dIr, Sr. 
Serra, que la Comunitat Autonoma espera amb eIs 
bra<;os oberts, el que fa poc se Ji va oferir, oferta pú
blica el'ocupació en números rodons, les quantitats 
bastaven per enviar funcionaris fins a 170, a 140. per
dó. Es va fer l'oferta pública d'ocupació, per notícies 
telefoniques sabem que esta a punt de publicar-se ~l 
Butlletí Oficial de I'Estat, i només en vénen, aproxI
madament, crec no equivocar-me si dic que són 73. 1 
la Comunitat Autonoma esta esperant, repetesc, amb 
els bra<;os oberts que vengui aquesta gent, perque ne
cessita la feina d'aquestes persones; més encara, la 
Comunitat Autonoma, el Govern de la Comunitat Au
tonoma, fara el necessari, i quasi quasi si és possibIe 
l'impossible, perque aquestes places que encara no es
tan cobertes vénauin també cobertes. Jo li donaré 
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una dada, Sr. Serra, i voste pensi a veure si tenc o SI 
no tenc raó. Quan jo vaig arribar a la Conselleria d'In
terior em vaig trobar amb les següents persones: un 
Director General, un Enginyer Industriar Director de 
la Ponencia Tecnica de la Comissió Interinsular de Sa
nejament; W1 assessor per les Corporacions Locals i 
dos Auxiliars Aelministratius, punto Li faig aquesta pre
gunta: voste creu que un Enginyer Industrial, per molt 
preparat que estigui, per molta bona voluntat que posi, 
encara que hi vagi els matins i els capvespres, pot des
patxar, i quan elespatxar és estudiar, prop de 800 :x
pedients amb un any, fer els esborranys deis escnts, 
i donar-los al mecanograf o a l'auxiliar administratiu 
perque li cobresqui. A més fer les inspeccions que 
hauria d'haver de fer, que no pot fer, i elaborar els 
informes que siguin necessaris. Hi ha qualcú que cre
gui que una persona tota sola pugui fer tot aixO- E~ 
comprendra que jo, quan vaig arribar a la Consellena 

vaig veure aquest panorama, estava totalment deses
perat. En conseqüencia, no sé si hauré contestat les 
seves preguntes, crec que sí, encara que bastant. rone
gament perque em cregui, que després de les -:-rlt ~el 
matí que he entrat dins el despatx, com cada dIa, fms 
ara, tenc mol tes ganes, damunt els meus anys, d'anar 
tranquiHament a ca nostra a descansar. Moltes gra
cies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller, moltes graCles. Don 

Sebastiil Serra, per replicar té voste cinc minuts. 

SEBASTIA SERRA: 
Gracies, Sr. President. Senyor Llompart, estam 

avan<;ant a un camí de concretar. Pero el primer que 
li voldria concretar també és que la nostra visió da
munt la Conselleria d'Interior, que és la que ha de
tractat voste el darrer de tot, és que té poc personal; 
estic d'acord, m'ho ha demanat i li contest, pero em 
deman també, si la feina que voste acaba de dir que 
s'ha de fer l'ha de fer un as ses sor a temps parcial o 
convendria' que la fes un funcionari o contractat; aixo 
és la primera qüestió i que, evielentment, afirmam q~e 
no és feina d'un assessor. Seguint amb la Consellena 
d'Interior, un as ses sor per gabinet d'assessorameot, no 
acabam d'entendre-ho, malgrat ja n'hi hagués un que 
estas en aquesta mateixa circumstancia anteriorment. 
Pero deixem la Conselleria d'Interior i anant a altres 
Conselleries sí que no podem compartir en absolut els 
seus criteris damunt les Conselleries de Sanitat i de 
Cultura. Anem per la de Sanitat, coordina ció de labo
ratoris, trenta hores; hem fet una pregunta al Govern, 
que esta registrada, demanant a veure quina titulació 
té aquesta coordinadora de laboratoris; és una senyo
ra; a veure quin s merits té, perque fin s i tot, segons 
les nos tres notícies, el seu títol universitari és molt 
recent, i creim que si es tracta d'assessors, i per tant, 
el'una funció tecnica, no d'una qüestió política, es trac
ta de qualque manera que hi hagi uns merits, que hi 
hagi, de qualque manera, uns criteris de selecció clars. 
A Sanitat no els hem vists i a Cultura tampoc de cap 
de les maneres. Voste, Sr. Llompart, tampoc ens ha 
parlat de sous, ni d'altres despeses que hi pugui ha
ver acompanyades d'aquests sous, i nosaltres creiem 
que feia falta sabel' avui en aquest Parlament, amb 
exactitud, que és el que costen aquests assessors a la 
Comunitat Autonoma. Sobretot tenint present que mal
grat avui el Govern, i aixo sera la darrera crítica que 
farem amb rotunditat, avui voste ens ha parlat d'unes 
funcions, pero als decrets de 22 de desembre del 83, 
parla senzillament que realitzara les funcions que se 
li encomanin a un horari del que sigui. Pensam que 
aquesta manera de fer decrets no és en absolut cor
recta, pensam que falten xifres en aquest moment que 
debatem aquest tema d'una seriositat, pensam que gros
sa i, en definitiva, donat que no hi ha hagut promoció 
interior ni concurs de cap tipus ni tampoc uns crite
ris de selecció, evidentment, hem de pensar que l'ami
guisme ha estat, o el politicisme de via estreta, ha es
tat el criteri seguít. 

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

Sr. Conseller, de deu, de cinc minuts. 

JAUME LLOMPART: 
Gracies, Sr. President. No he acabat d'entendre, 
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Sr. Serra, el primer que m'ha dit; funcionaris, no con
tractats, alerta, aquí hem de distingir aixo, una cosa 
són funcionaris d'ocupació l'altra són contractats la
boraIs; no, no ho acab d'entendre, aixo, sé, sé el que 
hi ha aquí pero vaja no he acabat d'entendre la seva 
pregunta. M'ha dit que no compartia aquest criteri, 
bé, ho sent molt, cada qual té els seus criteris, pero 
jo li dic que si la Comunitat Autonoma té unes feines 
afer i per evitar duplicitat de funcionariat es li
mita ara a l'imprescindible, fins i tot amb caracter 
temporal i fins reduint les hores de feina, perque el 
dia de dema no es vegi amb la necessitat de tenir 
dues persones per a la mateixa cosa, jo sí que ho en
tenc, aixo, no sé si voste ho entén, pero jo sí que 
ho entenc. El de Sanitat, la titulació que té, pel que 
em diu voste aquesta Senyora, és llicenciada en far
macia; crec que és adequada per estar a un laborato
ri, molts de laboratoris estan en farmacies. Els me
rits, bé, una persona que és llicenciada en farmacia, 
qüestió d'una feina a un laboratori, supos que sap el 
que ha de fer. Els sous? Li diré exactamenl, de tren
ta hores, 141.700, de vint hores, 105.600 íntegres ; alero 
la, aquí s'ha de reduir un 16 % o un 17 %, no ho sé 
exactament en aquest moment, i diguem que altres 
arreus. Aixo és, són els sous, si aixo són 100 milions 
anual s que m'ho diguin i m'ho expliquin, perque jo no 
ho entenc; si aixo són 100 milions anuals aquest comp
te me pareix que és que hi afegeixen zeros, i els ze
ros a la dreta valen, ha d'esser que cls po sassem a 
l'esquerra. Quant al decret de 22 de desembre del 83 .. . 
amb la forma de redaceió sí, jo en aquest moment no 
ho sé a pesar que som el secretari del Consell de Go
vern, no sé exactament com diu aquest decret, ho vol
dria veure, pero a la millor sí, a la millor no esta clar, 
no ho sé, pero la intenció sí és bona i crec que val 
més la intenció que una falla a una redacció que, per
doni, en feim tots de falles, jo el primer, les falles les 
feim tots a pesar que tenguem els nos tres estudis. 1 
quant a l'amiguisme, jo li diré que, encara no fa un 
mes, un periodic a nivell nacional o estatal, el que vul
gui, parlava, parlava, dient que, «en las últimas sema
nas proliferan por doquier relaciones de familiares, 
amigos y clientes»... i aquí un determinat partit po
lític, que no és Alianc;a Popular, i criticaven fortament 
aquest assumpte. 1 em permeti que jo li expliqui una 
aUra cosa. Com a resum de dades oficials del Minis
teri d'Administració Territorial, Ii diré, com a resum, 
Comunitat Autonoma per Comunitat Autonoma, excep
tuant la de Navarra, que no sé perque no la tenc, 
quant acarrees polítics, incloent els assessors espe
cials del President d'un determinat Govern de Comu
nitat Autonoma, que tampoc és d'Alianc;a Popular, ni 
té res a veure amb Alianc;a Popular i en té tres, hi 
ha el següent, descomptant els Consellers: a Catalu
nya, 78; al País Base, 88; a Galícia, 43; a Cantabria, 
33; a Astúries, 47; a Andalussia, 65; a Múrcia, 41; Ara
gó, 28; a Castella-la Mancha, 35; a Valencia, 46; a La 
Rioja, 35; a Extremadura, 24; a Canaries, 37; a Cas
tella-León, 45; a Madrid, 45; i a Balears seran 24. Li 
diu res aixo? he dit carrecs polítics, que hi pot haver 
una falla, perque per exemple aquí a Balears esta 
comptat fins i tot el Secretari Tecnic, que no és polí
tic. Me pareix que li he contestat totes les seves pre
guntes fetes en la replica. Moltes gracies, Sr. Presi
dento 

PRESIDENT PARLA.M:ENT: 
Moltes gracies, D. Jaume Llompart. Per favor, els 

altres grups, volen fixar la seva posició? Sí, D. Pep Al
fonso, pe1 Grup Socialista, disposa voste de cinc mi
nuts per fixar la seva posició. 

ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Consellers. Aquesta In

terpeHació del Grup d'Esquerra Nacionalista, i sobre
tot la contestació que fa, la resposta que fa el Conse
ller de l'Interior, és una resposta que el Grup Socia
lista ja tenia, perque havia fet una pregunta amb el 
mateix sentit, el dia 5 de gener, contestada dia 27 de 
febrer. 1 ja d'entrada la resposta ens sorpren que es 
parli d'assessors i es donin les funcions d'aquests as
sessors que, realment, no tenen res a veure, salvat 
un cas, amb la funció d'assessorament. Un assessor se 
suposa que ha d'esser un especialista amb un tema 
determinat que doni consell a aquella persona, grup, 
etc., a qui assessora. Un assessor, evidentment, no pot 
esser un senyor o una persona que fa, «coordinación, 
organización y preparación de exposiciones, funciones 
administrativas, acción inspectora», aixo ja impresio
na. Quin expeclient pot firmar un assessor? Per favor, 
l'acció inspectora la fan funcionaris d'un tipus o un 
altre d'ocupació o funcionari de plantilla; 110, evident
ment, els assessors. Aixo ja era el primer que sorpre
nia. El segon, que no queda va contestat a la pregun
ta i que cns en: \arem assabenlar pe!" la premsa, sor
prenie11 els saus d'aquests assessors . Per que? Perque, 
cOl11paratival11ent a l'administració pública, als funcio
naris que han guanyat unes oposicions, aquests sous 
eren del trenta al trenta-cinc per cent més alts, supo
sant les l11ateixes categories professionals. Exemple, un 
advocat d'un Ajuntament, dins aquest grup d'assessors 
hi ha llicenciats en dret, tenia un sou amb hores 36 o 
40, segons el tipus d'ajuntament, sensiblement infe
rior al rnateix senyor, a la mateixa titulació, que 
aquests assessors anomenats pel Govern de la Comu
nitat Autonoma. Per nosaltres, i només entrarem amb 
un deIs assessors, ens diu a aquesta contestació, que 
aquest Diputat no estava assabentat de l'increment de 
les competencies de Cultura. Sí, aquest Diputat esta
va assabentat que la Conselleria de Cultura, practica
ment, tenia ja totes les cOl11petencies que s'havien de 
transferir. A aquesta Conselleria es nOl11enen tres as
sessors, i hem de tenir en compte que té tres Direc
tors Generals, tres Secretaris Generals Tecnics, em pa
reix, puc estar equivocat, perque no ha quedat molt 
clar, o dos, i un Conseller, dos, tres i dos. Cree que 
és una informació del diari de l'altre dia; a part d'aixo 
ha de tenir uns funcionaris, i a aquests assessors que 
nomenen resulta que tot, ·que tot són funcions de 
funcionario Obviament, si ens hem equivocat amb el 
número de Directors Generals és perque encara nO 
estan publicades les plantilles de la Conselleria, i l'or
ganigrama del Govem de la Comunitat Autonoma. Si 
de veres necessita el Govem de la Comunitat Autono
ma crear funcionaris d'ocupació durant un cert temps, 
durant un cert temps, fins que tengui el funcionaris, 
per transEerencies o per la creació de place s fixes, les 
necessita, que les contracti, pero que no digui que són 
assessors, i les posi uns sous similars i una dedicació 
similar o igual als funcionaris que creim que deuen es
tar bastant agreujats . No vull entrar, per acabar, no vull 
esseI' gens !larg, no vull entrar en la personalitat de 
cada un d'aquests assessors. Jo consider, crec, que tots 
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litat adequada a la funció que se'ls ha donat, pero ja 
que sense citar-lo s'ha acusat al Partit Socialista, a 
una Comunitat Autónoma del Partit Socialista, d'uns 
nomenaments excessius de carrecs polítics, de confian
«a política, els vull dir que aixo per a nosaltres i per 
qualsevol ciutada d'aquesta Comunitat Autónoma són 
nomenaments que corresponen a un interes político No 
només un amiguisme. jo diria, i m'ho call, qualque 
cosa més. Es podría dir que corresponen al «pago de 
servicios prestados» i fins podríem dir a finane;:ació «de 
estos servicios». Una anecdota final, si el Sr. Conseller 
es molestas en fer una divisió per número d'habitants 
deIs alts carrecs de cada una de les Comunitats Auto
nomes que ha dit, veuria que la de Balears possible
ment sigui, llevat la de Catalunya, una de les més al tes. 

3.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Gracies , Sr. Conseller. Passam al darrer punt de 
l'ordre del dia, que és el relatiu a les preguntes que 
formulen cls Srs. Dipuiats. La primera pregunta és la 
presenlada pcl Diputat D. Sebaslia Sena Busquets, del 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista i relativa a 
la retolació deis paquets de carn i peix que arriben a 
les Illes Balears. Per favor, que sigui una pregunta 
escarida i Ulla contestació igualment. 

1 i 2.-
S EBASTIA SERRA: 

Sí, la primera pregunta, consideram que ja es va 
contestar en Comissió ja que el Govern va dir que 
havia fet una circular, perque la carn i peix fos reto
lada correctament pels magatzems, i em sembla que 
fins dia 1 d'abril tenen temps per posar-ho en marxa. 
També la segona pregunta consideram que va quedar 
contestada en Comissió i per tant passaríem a la ter
cera pregunta que és damunt la qüestió d'envasar oli 
mallorquí. 

3.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Per contestar la tercera pregunta, D. Gaspar Oli
ver, Conseller d'Indústria i Comen;. 

GAS PAR OLIVER: 
Sres. i Srs. Diputats, procuraré també esser molt 

breu i escarit. Primerament, per centrat un poc el 
tema, hem de dir que la reglamentació tecnica sani
taria deIs olis vegetals, que conté, el Butlletí Oficial de 
l'Estat número 44 de 21 de febrer del 83, limita la co
mercialització d'aquests olis entre unes altres exigen
cies de la graduació que li vaig a dir. L'oliva verge té, 
ha de tenir un maxim d'acidesa de tres graus; l'oli 
d'oliva refinat una acidesa inferior a 0'2 graus, i l'oli 
pur una acidesa inferior a un grau. Dit aixo, complít 
aqueixes condicions entre unes altres, que les altres 
són el que fa referencia a normalització vigent sobre 
etiquetatge i envasat, qualsevo l industrial pot embOle
llar aq~est. o~i. Entrant concrctament al que fa la pr~
gunta 1 ehmmat tot la resta, diré que la ConscUelia 
~e Comen; i Indústria a realitzar un estudi de viabi
lItat pcr tal de podel' instaBar una refinetia a Ma
JI.orca, i d'aqu sta manera poder evitar el e t addi
c.lo~als del transpon ele l'oli a Barcelona perque e l re
fmm: ,\qUeSl planlejament té en principi dos obsta
c,les m~lable I meu modo de veure. El primer és que 
1 estudl de les cries hi toriqucs de produc i6 d'oli 

d'oliva de la decada del 71 al 80 dóna una producció 
mitjana de 46.000 1. anuals, i amb aquestes xifres de 
producció, i d'acord amb aquest estudi que tenim a la 
Conselleria d'Indústria, una planta refinadora, fim i 
tot la de dimensió més petita, segons l'estudi, bauría 
de suposar uns costs fixos d'instaHació impossibles 
d'absorbir amb els preus vigents de l'oli. Un scgon 
obstacle és que el refinament de l'oli presenta també 
aItres dificultats. En primer lloc, ates el grau, el grau 
alt d'acide{,:a que té l'oli, ja que es calcula, i aixo amb 
dades donades per l'agrupació, perdó, per la cOl1pera
tiva de SóIler, que també exposarem aIla a la Conselle
ria, ens diuen que un vint per cent de la producció 
conté una acidesa inferior a quatre graus. Un 60 % 
d'aqueixa mateixa producció esta entre quatre i vuit 
graus i la resta, aquest vint per cent que falta, és supe
rior als vuit graus. Dit aixo, els costos de refinament 
són molt alis, i per una altra part, en base a ai:<0, 
també es produeixen bastantes perducs dcgut a la per
dua que es fa de l'oli en sí quan s'ha de refinar. 1 en 
segon lloc, el refinament de I'oli mallorquí faria perdre 
també, el gust fruitós, que diuen els mallorquins que 
té, i que el [a característic també, de la característica 
propia que té aquest oli mallorquí. Després d'aquesta 
anülisi així un poc molt succint la Consclleria de Co
mere;: i Indústria opina i, entrant a dins la contesta 
molt específica elel que ha fet la Conselleria d'Indús
tria o el que pensa que s'ha de fer, i on die la Conse
lleria d'Indústria s'ha de dir al Govern; pensam que 
un aspecte fonamental per tal de millorar aquesta co
mercialització de l'oli, hauria d'esser millorai·, valgni 
la redundancia, el rendiment gue s'obté actualment i 
pensam que una de les millors, de les primeres mesu
res que s'hauria de fer, hauria d'esser la seva d isrri
bució amb uns envasos petits, alla on es pogués re!>
saltar de qualque manera l'escassee;:a que té aq:.lCst 
oli, com he dit que té aquestes característiques an ce
riors, i pensam, i aquest que en parla esta conven«ut, 
que aixo tendria un mercat important, degut a aque.,t 
tipus de producte. Aixo concretament, tenc notlcilC's i 
consta que a Italia s'esta fent d'aquesta manera, amb 
aguest oli que té aquesta acidesa. Aixo practicament 
és l'únic que pensam que pot donar sortida a I'embo
tellament d'aquest oli que té un grau d'acidesa, i aixo 
també ho saben els de la Cooperativa de Sóller. 
Grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. Conseller. Vol replicar D. Sebastia? 

SEBASTIA SERRA: 
Sí, breument, per manifestar, en principi, la satis

facció per veure que hi ha la preocupació i que el 
Govern pensa que cal intentar facilitar la comercialit
zació maxima amb el control sanitari adequat d'aquest 
tipus d'oli. 1 per altra banda, evidentment, soHicitam 
l'estudi aquest de viabilitat, a veure si se'ns pot 
passar. 

4.-
PRESIDENT PARLAMENT: 

Moltes gracies. D. Sebastia Serra. 1 passam a la 
darrera pregunta de ]'o!"dre del dia, que és la que for
mula el DipuLat D. Joan March Noguera, del Grup 
Parlamentari Socialista i relativa a les garanties del 
control de tractament Clmb metadona deIs toxicomans. 
Té la paraula el Sr. Joan March. 
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JOAN MARCH: 
Partint de la base que un tractament d'aquest tipus 

ha d'estar enmarcat dins una serie de tractaments de 
caracter més general, hauríem de dir el següent. En el 
text que dóna possibilitat que es facin tractaments 
amb metadona, ¡'article dos apartat d), diu que es 
duran a terme controls analitics que permeten apre
ciar, «controles analíticos que permiten apreciar la 
deshabituación del enfermo». Aquests controls analí
tics s'han de fer amb una serie d'aparells molt espe
cials, és a dir, amb un cromotograf, que en aquest 
moment, a la nostra Comunitat Autonoma, i, concreta
ment a Palma, només n'hi ha tres, és a dir, un esta, 
el tenen a una consulta particular, dos metges que 
atenen 45 pacients, un aItre esta a la Policlínica Mira
mar, i l'altre esta a l'Hospital General. El de I'Hos
pital General té un poder de discerniment m és petit 
que els altres dos, pero per qualque cosa també és 
útil. Bé, s i tenim en aquests moments 61 carnels 
d' extradosi i és totalment imporlat, és a dir, una clau
sula «sine qua non» que dóna aquest a ordre que es 
facin aques ts control s analítics , nosaItres sabem que 
més o manco, bé, hi hauria molt que xerrar d'aques t 
terna, pero 45 persones se li fcm aquestes anal is is pe
riodicament, n'hi ha setze que no reben ca~1 tipus 
d'analisi, p er tant quines garanties, efectivament hi ha 
que aquests tipus de lractaments són adequats i s'estan 
duent a terme correctament? 

PRESIDENT PARLAMENT: 
D. Gabriel Oliver, per part del Govem. 

GABRIEL OLIVER: 
Bé, nosaltres, amb els tractaments de metadona, 

procuram seguir el que diu l'Ordre Ministerial de 20 
de maig, que regula aquests tractaments i, en col'la
boració amb la Direcció Provincial del Ministeri de 
Sanitat i Consum, ja que no és una materia transfe
rida, es va proveir de camets d'extradosi per tal d'ini
ciar aquest proces de deshabituació que parla el de
cret . En tot moment hem procurat tenir en compte el 
que diuen aquests artides iniciant el correspone,lt 
expedient a cada un deIs malalts i exigint als mctgt.?s 
abans de comen¡;:ar el tractament el pla terapeutic a 
seguir, que és una de les coses que posa també El 
decreto A més a més, el passat mes de febrer es va re
m e tre a tots els metges que duen a terme tractaments 
de deshabituació, un ofici acompanyat d'un recordatori 
del pla d'actuació, remarcant l'obligatorietat d'infor
mar cada tres mesos al servei de salut pública, el re
sultat de la terapia, i demanant a m és a més que fins 
i tot, si és necessari, com ho permet aquest decret, 
que la preadministració de meta dona es faci, en cas 
necessari, amb presencia física del metge o de l'apo
tecaria, els r esponsables. Aquestes circulars varen esser 
remeses també als presidents deIs coHegis de metges i 
d'apotecaris . Nosaltres pensam i el personal tecnic de 
la Direcció de Salut també pensa aixo, és que no ga
rantilza aquesta ordre ministerial plenament els con
trols de deshabituació, pero que creim que sí ha aju
dat en certa manera, aixo de les analisis, es procura 
exigir, jo exactament no sé si són tres, jo no me n'ocup 

directament, indubtablement el personal funcionari 
de la Direcció de Salut hi té un interes gros, ha escrit 
aquesta circular per fer complir precisament aquestes 
normatives i, efectivament, el que hi hagi només tres 
laboratoris ens n'assahentarem si és així procurarem 
que els setze que falten també els facin, si és així. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar? 

JOAN MARCH: 
Molt breument, és a dir, és que la pe<;:a fonamental 

perquc es pugui dir que un tractament amb metadona 
s'esta fent correctament és que aquestes analisis siguin, 
es facin i siguin negatives, si no, el que més o manco 
se sospita, és que normalment es poden estar comple
mentant la dosi de mctadona amb altre tipus d'opiacis, 
bé la metadona és un opiaci, amb altre tipus de subs
tancies . Es a dir, I'única garantia que hi ha és que es 
faci un bon seguimcnt mitj an¡;:ant les analisis. Si la 
Direcció de Salut no du a terme aquest seguiment, i 
d'aquestes sctze persones no té constancia que s 'hagin 
fet aquestes analisis , per tant no té la seguretat, és a 
dir, a part que hi pugui haver qualque tipus d'impre
cisió a I'ordre ministerial, el problema és que la Dircc
ció ele Salut crec que no esta aplicant les mesures ade
qua des per fer aquest seguiment, és a dir, si un metge 
no acompanya periodicament les analisis de les per
sones qne esta tnlCtant, crec que se li ha de n egar que 
aqucst tipus de tractament el pugui efectuar, hi ha 
sistemes per aixo, és a dir, miri, voste ha de fer aixo, 
concerti amb la Policlínica Miramar, concerti amb 
l'Hospital General, pero voste, perque nosaltres li con
tinuem donant aquest carnet d'extradosi ha de fer 
aquestes analisis. A part que creim que perque real
ment hi hagi seguretat s'haurien de fer tres coses. En 
prim er lloc ampliar . . . 

PRESIDENT PARLA.1'v1ENT: 
No, per favor, voste feía una pregunta, no ens vagi 

a donar una lli<;ó de medicina en aquests moments. 

JOAN MARCH: 
Perdó. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. 

GABRIEL OLIVER: 
Perdó, només un moment, jo crec el que em diu, 

pero també he de creure els funcionaris de la Direc
ció de Salut que m'han donat un informe no tant 
tallant com em dóna, pero, en fi, li agraesc i el ten
drem en compte. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, mol tes gracies, Srs. ConselIers, de 

la seva atenció. Només els vull recordar, com a darrer 
punt, que tenim programat celebrar proxims plens els 
dies 21 i 22 d'aquest mes. Moltes gracies i bon vespre 
a tots 
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