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l.-Preguntes: 

Any 1984 

a) Pregunta (R.C.E. Núm. 274/84), presentada peZ Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Grup Par
lamentari Socialista, relativa aZs treballs definitius de Z'Estudi de Reconeixement Territorial de 
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2.-Proposicions de Llei: 
a) Proposició de Llei (R.G.E. Núm. 481/83), presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista 

(PSM), relativa a I'Himne de la Comu,nitat .4ufónoma de les Illes Balears. (RETIRADA) 
b) Proposició de Llei (R.C.E. Núm. 644/83), presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista 

(PSM), relativa al Dia Primer de mar{: com a Día de les Illes Balears. 
c) Proposició de Llei (R.C.E. Núm. 64/84), presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista 

(PSM), relativa a la Designació de Senadors de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 

3.-Proposicions No de Llei: 
a) Proposició No de Lleí . (R.C.E. Núm. 1.()0/84 J, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Naciona

lista (PSM), relativa a l',its del CataliJ. pe.l G.overn de les 1l1es Balears. 
b) Proposició No de Llei (R.C.E. Núm. 130/84), presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacion(l

lista (PSM), relativa a la tramitació de les ~roposicions de Llei en el Parlament de les Illes Balears. 

l.-a) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Srs. Diputats, comenc;a la Sessió. Per acord de la 
Mesa i de la Junta de Portaveus, l'Ordre del Dia d'avui 
s'ha previst iniciar-lo amb la contestació de tres pre
guntes amb resposta oral davant el PIe, que són les 
formulades amb els números 274, la primera, de l'any 
84, i que formula el Diputat D. Joan Francesc Triay 
Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, i relativa als 
treballs definitius d'estudi de reconeixement territorial 
de Balears. Per formular la pregunta té la paraula 
D. Francesc Triay Llopis. 

FRANCESC TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Senyors del Govern, 

Sr. Conseller d'Obres Públiques, quan es coneixeran els 
treballs de l'estudi de reconeixement territorial de Ba
lears, que el Govern va anunciar que estarien Ilests dia 
31 de desembre? 

JERONI SAIZ: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Efectivament, 

varem anunciar no que es presentaria la feina, sinó 
que estaria llesta el dia 31 de desembre, practicament 
amb pocs dies de retard se'ns va entregar. S'ha estu
diat el diagnostic i el document de síntesi, i en aquest 
moment s'estan treient copies per repartir el diagnos
tic definitiu a les entitats i persones i grups que pen
sam que els pot interessar aquesta feina. f:s una qües
tió de dies, s'estan treient les copies en aquests 
moments. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Vol replicar, Sr. Triay? 

FRANCESC TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Així, ido, Sr. Conseller, a 

quina data podem comptar que sera pública la síntesi 
que voste mate ix va anunciar que es distribuiria? 

JERONI SAIZ: 
Sera pública no la síntesi, sinó el diagnostic com

plet, pública, relativament pública, diguem un parell 
de dotzenes d'exemplars es repartiran. Jo podria que 
d'aquí una setmana, aproximadament, o deu dies. 

l.-b) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Moltes gracies, Srs. Diputats. Passam a la segona 
pregunta. Que és la que formula, amb el número 275/84 
i presentada pel Diputat també D. J oan Francesc Triay 
Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, i relativa a 
la modificació del Pla Provincial de Balears. Té la 
paraula D. Joan Francesc Triay. 

FRANCESC TRIA Y LLOPIS: 
Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del 

Territori. A la presentació del seu programa de la Con
selleria, a la Comissió d'Ordenació Territorial, es va 
comprometre a presentar, en un determinat termini, 
una modificació del Pla Provincial de Balears. Quan 
estara llesta? 

JERONI SAIZ: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Triay, en 

aquest cas la resposta no pot esser tan precisa com 
l'anterior. Desgraciadament no podria fixar una data, 
en aquest momento S'estan fent distints estudis, rela
tius a la modificació del Pla Provincial, d'una forma 
molt concreta. S'esta fent l'estudi i sistematització de 
les suggerencies que es varen presentar a la part de 
planejament que havia aprovat el Consell .General 
Interinsular. Fa devers ... dia 13, em pareix, que va 
adjudicar el COl1sell de Govem, un estudi d'Espais Na
turals a protegir, que en una primera fase es presentara 
la delimitació d'aquests espais, que sera aprofitada 
per la modificació del Pla ProvinciaL Per altra banda 
estam fent també un estudi de protecció del medi rural 
en base als seus .,Valors no ecologics i paisatgístics, 
sinó agrícoles i forestals, també ha d'esser objecte 
d'inclusió dins la modificació del Pla Provincial. Per 
altra banda estudiam aquest diagnostic de l'estudi de 
reconeixement territorial, que hem parlat abans, per 
vcure quines conclusions poden esser recollides o han 
d'esser recollides a la modificació del Pla Provincial. 
1 a la fi, s'esta fent una selecció de les determinacions 
actuals del Pla Provincial, en base a fixar quines s'han 
de mantenir com a normes subsidiaries pels termes 
municipal s que estan mancats encara de planejament; 
quines tenen, han de tenir un valor indicatiu pels nous 
planejaments que s'estan redactant, i darrerament qui
nes han d'esser obligatories per tots els planejaments 
que es redactin, per tractar-se de tem,~s d'interes su-

\ 
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pramunicipal. S'esta fent feina amb aquestes, amb 
aquests cinc estudis relatius a la modificació. El ter
mini és mal de determinar. Resulta que el personal que 
nosaltres pensavem disposar a partir de la transferen
cia definitiva d'urbanisme que havia d'haver vengut 
amb data primer de juliol de l'any 83, encara no ha 
vengut. Per tant, la Conselleria en aquests moments 
té poc personal disponible, la feina és molta i m'és 
totalment impossible fixar-li una data en aquests 
moments. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. 

FRANCESC TRIA Y LLOPIS: 
Sí, gracies. Sr. Conseller dia 8 de novembre 'voste 

va dir que en dos mesos estaria feta la modificació 
del Pla Provincial de Balears; han passat més de cinc 
mesos. Ara ens diu que han de fer una serie d'estudis, 
que han d'estudiar unes suggerencies, quan voste va 
dir que ho tendria en dos mesos, ja feía cinc mesos 
que estava, diguem, en l'exercici de les seves funcions 
com a membre del Govern. I ara ens diu que no hi 
pot haver una data, que no es pot comprometre en cap 
data fixa per acabar aquests treballs de modificaCló 
del Pla Provincial que, practicament, estaven ultimats 
per l'administració anterior. És que realment hi ha 
hagut un canvi de política, és que el Conseller ja nu 
esta tan conven<;:ut com estava sobre la urgencia 
d'aquests treballs, i sobre la importancia, precisament, 
per protegir aquelIs aspectes que el Pla Provincial no 
protegeix principalment amb els de valor paisatgístic. 
de valor agrícola, etc.; quines són les raons de fons 
perque ara avui, després de cinc mesos, hagim anat a 
un termini indefinit? 

JERONI SAIZ: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No hi ha hagut, 

no hi ha cap raó de fons, o almanco, cap raó de fons 
oculta; evidentment, la política d'ordenació del terri
tori d'aquest govern no és exactament la mateixa que 
mantenia el Consell General Interinsular ni de la Con
selleria, per tant, la que tenia l'antiga Conselleria. Aixó 
és evident. La feina no estava lIesta per l'antic Consell 
General Interinsular, sinó que s'havia fet un avan<; de 
planejament, s'havien rebut centenars de suggerencies, 
i aquí havia quedat aturada perque pareixia que no es 
veia c]ar una sortida a les idees que es tenien damunt 
la revisió del Pla, i les suggerencies que s'havien pre
sentades. Nosaltres ho estam reestudiant i, evident
ment, no té perque esser, les idees, exactament les 
mateixes que hi havia anteriorment. Aixü per una ban
da. Per altra banda, també durant el temps que ha 
passat s'ha anat desenrotllant activitat política, activi
tat parlamentaria i. per exemple, un deIs temes que es 
tractava de corregir amb urgencia, amb la modificació 
del Pla Provincial, eren, com vosté molt bé ha dit, les 
modificacions, les proteccions deIs espais naturals; 
aixo es va dur a eIecte, parcialment, amb les 
Normes Subsidiaries de Protecció d'Espais Naturals; 
posteriorment s'ha aprovat, en el Parlament, una Llei 
de Protecció d'Espais Naturals i, com he dit, s'ha 
encarregat un estudi de delimitació d'aquestes arees. 
Aixü realment, aquest estudi, forma part d'aquesta 
modificació del Pla Provincial-, aixo vol dir que no és 
que no es pensi fer, que no es cregui que és urgent, 
pero les coses, encara que la solució sigui urgent, s'han 

de fer amb moderació pérque quedin ben fetes, o al
manco intentam que quedin ben fetes. El que no es 
pugui donar una data, ja li die que també nosaItres, 
el mes de novembre, pensavem que disposaríem de 
més personal del que es disposava en aquests mo
ments i, desgraciadament, no ha estat aixÍ. 

l.-c) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Moltes gracies, Srs. Diputats. I passam a la ter
cera pregunta que és la número 276/84, presentada 
pel Diputat, també, D. Joan Francesc Triay Llopis, del 
Grup Parlamentari Socialista, i relativa a la situació 
del Decret 1/1984, sobre la Comissió Provincial d'Urba
nisme de Balears. Té la paraula D. Joan Francesc Triay. 

JOAN FRANCESC TRIAY: 
Sí, moItes gracies. Sr. Conseller, o membres del Go

vern, Srs. del Govern en general, la Llei Organica del 
Consell d'Estat diu que les disposicions i resolucions so
bre assumptes informats pel Consell d'Estat expressaran 
si s'acorden conforme amb el Dictamen o si es sepa
ren d'ell, i en aquest cas diran, «de acuerdo con el 
Consejo de Estado o oído el Consejo de Estado». Re
sulta que el Decret 1/84, sobre l'adequació de la Cü
missió Provincial d'Urbanisme, diu que esta fet "de 
acuerdo con el Consejo de Estado», i ens estrallya 
aquesta afirmació quan, realment, s'incompleixeJ1 la 
major pan de les observacions del Dictamen del Con
seU d'Estat, que vostes van tenir l'atenció de remetre 
a aquest Diputat. Moltes gracies. 

JERONI SAIZ: 
Sr. Pre ¡dent, Sres. i Sr . Diputats. Efcctivament, 

la Llei Orgaoica del Consell d'Estal pe ifica clara
ment les due expressions que es poden adoplar, «de 
acuerdo e n e l Consejo de Estado, oído 1 onsejo de 
Estado» i únicamcnt fa la di(ercncia que siguin con
formes o no amb e l Dictamen de) Con eIl d'E. tal. Pcr 
allra banda, l'article 2.1 d'aquesta mateixa L1ei Orga
nica diu: «que en 1 jer icio de la función con uUiva 

l onsejo de Estado velará por la observancia de la 
Conslitución y del resto d l Ordenami nto Jurídico »; 
és a dir. que pareix esser que aquesl és l'ambil a qu 

'ha de enyir el Dictamen del CODsell d'E tal. Bé, 
d'aqueSl Dictamen, 'vamos', es dedueix, diu clarament 
que «parece C rrecta, por 1 lallto, en términos genera· 
1 s, la reeslrucluración proyecLada»; és a dir, dóna la 
validesa, ¡aquí podríem fer una miqueta d'historia al 
fons d> la qüe lió del que s'havia de consultar al Con
seU d'Estat; aixo, la major part del Dictamen esta de
dicada a aquest fons, sobre si la Comunitat Autónoma 
podia o no podia fer aquesta /'eestructuració de la 
Comissió Provincial d'Urbanismc. en funció que tengués 
o no tengués el Decret de Transferencia definitiva n 
materia d'urbanisme. Al principi, al primer dictamen 
va dir que tenia seriosos dubtes; després, posterior
ment, com que ,la ha havia presentat una altr Comu
nital, concretament la de a ·te Jla-«L:t Manc11a». em pa
reix, ja no va studiar el fons, sinó que 'a acceplar 
que í, que teníem competencia. 1 després ]'úni que 
presenta són una en de uggerencies que nosaltres 
entenem que no entraven en el fons de la consulta ju
rídica que s'havia al Dictamen del Consell d'Estat. 
Aquestes observacions del Dictamen eren, com diu 
molt bé, una serie de suggerencies que no desvirtua
ven en absolut la legalitat del Decret que es proposava 
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a Dictamen. Suggerencies de l'estil, per exemple, de 
si el Direclor General tendria malta fema o poca feina 
per presidir una o diverses Comissions, etc., etc. Evi· 
dentment, aixo, no entrava dios el context jurídic, sinó 
que entrava, excJu ivament, en unes certes suggercn
des de tipus funcional o practico Evidentmenl, al mo
ment d'haver d'escollir una de les dues fórmules, cede 
conformidad u oído», és él dir, conforme o no confor
me, nosaItres entenem que el que s'aproxima més a la 
realitat és que és conforme al Dictamen del Consell 
d'Estat, posat q le eU diu, que en el fans la presenla
ció és correcta j no observen cap tipu d'iHegalitat. 
N sa ltxes pensam que hauriem d'havex emprat la fór
muja simplement de: «oid · el Dictamen del Consej 
d Eslado» si hagués dil que, r almen.t, aquest De
cret que se Ji presenla a no 'ajustava a la legalitat; 
i com que és un infonne no vinculant, un Dictamen 
no vinculant, el Consell de Govem perfectament pro
dria haver aprovat el Decret, encara que el Consell 
d'Estat hagués dit que era iHegal; en aquest cas hauria 
estat quan hauríem hagut d'empl-ar, l'cxpressió «oido» . 
En aquest cas nosa ll)"cs pensam, honc LamenL, que la 
fórmula, de les cLues úniqucs que podem emprar, que 
s'aproxima més a la reaJilal és de conformitat amb el 
Dictamen del Consell d'Estat. 

JOAN FRANCESC TRIAY: 
El Consell d'Estat realment fa catorze observa

cions, li diguin suggerencies"o les denominin com vul
guin, fa catorze observacions al Decret que el Consell 
de Govern Ji proposa. D'aquestes catorze el Consell de 
Govern n'incorpora inc i no en compleix DOU. Aques
tes nou ob ervacions no 6n en ab olut eL'obligat com
pliment cap d'elle per la C munitat Autonoma o pel 
Govern, perque pot perfectament di)" «oid el Dicta
men del Consejo de Estado». Pero són en temes prou 
importants, creim, perque es conegui que, realment, no 
eren petites modificacions o observacions morfologi
ques, com el President de la Comunitat Autonoma va 
dir a la premsa de dia 14 odia 13 de gener, sinó que 
eren temes de prou importancia, com dic, com el vol 
deIs batles que assisteixen a la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, únicament per tractar assumptes del seu 
municipi; com el vot del Director de la Ponencia Tec
nica, com si la Presidencia de la Ponencia Tecnica 
hauria eL'eslar ocupada més bé per la repre entadó 
deis Con ells Iosular, elc. Creim realment, Srs. del 
Govern, que seria moll més correcle que haguessin 
posat «oido el Conscj ele Es tado», que esLaven en el 
eu dret, i no hagueren enganyal ningú obre el con Len

gut real del Dictamen del Consell d'Estat. 

JERONI SAIZ: 
Sr. PresidcnL, Sres. j Srs. DiputaLs. Sr. Triay, el 

CanseH de Govern no ha enganyaL ningú en absoluto 
Vost · podra star en dí conformitat o t nir un criteri 
difcreut al nostre, per el que no pot djr mai és que 
nosa'ltres hem enganya l ningú. El Dictament del Con
seU e1'Esta l'hem donal a qui ba volgut i voste el 

·c nejx perque nosaltres li vare m donar; qua l evol altr 
que ens h hagués d manal e l coneixeria. Pcr tan, no 
hi ha hagul in tenció d 'ocultar oi enganyar absoluta
mcnl ningú. Jo cree que Ji he dit claramenl que de .les 
dues possibilitat una és quau és «disconforme con e1 
Dictamen del Cans jo de Estado . Olra es, cuando es 
conforme». Si eL Dictamen del C0nsell d'Estat di u, 
«Que se ajusta a la legalidad, parece correcta y en 

términos generales se ajusta a la legalidad» encara qD( 
posa unessuggerlmcies, catorze d'elles, com die, une~ 
tan pintoresques com si el Director General té molt~ 
o poca feina per poder presidir tres Comissions o une 
tota sola, cosa que, naturalment, ocorre a moltes Ca 
munitats Autónomes; per exemple, a la Generalitat, el 
Director General de Política Territorial és el Presiden1 
de totes les ponencies tecniques. Com dic, una com 
aquesta. Quan esta parlant de <da administración des· 
centralizada», que aquí no existeix, posat 'lue no hi ha 
tal administradó des enlralitzada. Quan per presidir 
les p ncncie tecniques dóna diverses po ibilitat J 

podria e sr. questa, o aquesta, o aque ta allra, etc., 
el.; é evident qu aquesles suggercllci s o aquestes 
observacions del DicLamen d 1 Consell d ' 'staL no són 
iHe Ta li Lats i, per tant, que s'hagin de complir o incorn
plir. Evid ntmenl, quan esla parlanL de ,,\lor¿e coses 
és m Il difícil saber si és conforme O n conforme. 
Pero com que el Dictamen del Consell d'Estat, com ja 
he dit abans, segons l'article 2.1 és en funció «dC' la 
obSl!l nnci. de la 11 titución y del res Lo del ordena
mit!nto jurídico», i I Consell d'E Lat diu que compleix 
la 0 11 l'iLució i l'ordenament jurídic, i el que incom
pleix. en Ol ca, 60 aqu s tcs o qualcunes d'aquestes 
petites uggerimcies, nosallres enl o m, ense enga
n ar ningll, que l' xprcs ió m é coaeCla de les dues 
úniques que podem emprar és la de «conformidad con 
el Dictamen del Consejo de Estado». 

2.-a) 
2.-b) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Moltes gracies, Srs. Diputats. Passam al punt se
güent de l'Ordre del Dia, que és el relatiu a les Pro
posicions de Llei. En primer !loc s'ha de dir que la 
Proposició de Llei 481/83, presentada pe! Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista PSM, i relativa a l'him
ne la munHa AULonoma ele les IIles Balears, el la 
retirada amb escriL dirigit a la Mesa del Parlament en 
data 20 de mar del 84. Per tan t, pa sam al segoo punt, 
qu . la Proposició de Llei Núm. 644/83 , presentada 
pel Grup ParlamenLari E querra Nacional ista PSM. i 
relativa al dia Pl'imer d' ma~ com a Dia de les IIle 
'Balears. T' la paraula el proponent de la Proposici6, 
pel Grl.lp Esquerra Nacionalista, D. DamUl Pon i Poos. 
Disposa, Sr. Diputal, d'un temps de quinz minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ates que no 

s'ha fet, agrai'ria que es llegís el criteri que ha mani
festat el Govern en relació a aquesta Proposició de 
Llei, presentada per Esquerra Nacionalista. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Secretaria, vol donar lectura al criteri del Govern? 

CATALINA ENSEÑAT: 
D. Jaime Llompart Salvá, Secretario del Consell 

de Govern de la Comunitat Autónoma de las Islas Ba
leares, certifico: Que el Consell de Govern de la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares, en sesión 
celebrada el día 9 de marzo de 1984, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: El Consell de Govem acuer
da tomar en consideración la Proposición de Ley, pre
sentada por el PSM, referente a la declaración del día 
primero de marzo como «Dia de les riles Balears», 
toda vez que, por su articulado, puede aceptarse, si 
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bien sería conveniente introducir que la Diada Auto
nómica se celebrará cada año en una Isla concreta. Y 
para que conste y surta sus debidos efectos, expido la 
presente con el Visto Bueno del Excelentísimo Señor 
Presidente que firmo y sello en Palma de Mallorca a 
9 de marzo de 1984. Firmado el Secretario, D. Jaime 
Llompart Salvá, Visto Bueno el Presidente, Gabriel 
Cañellas. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sra. Secretaria. 

DAMIA PONS: 
Moltes gracies. Bé, aquesta Proposició de Llei d'Es

querra Nacionalista PSM, és una de les iniciatives que 
han estades i d'altres que aniran arribant a conside
ració d'aquest Parlament, per tal d'anar creant un 
sistema institucional, tani a nivel! d'institucions en si, 
COl11 a nivell de síl11bols, per tal que la nostra Comuni
tat Autonoma tengui una personalilat perfectal11ent 
vertebrada i definida. La qüestió deis síl11bols entenem 
que és una qüestió delicada i que, de vegades, és peri
llós intentar fo r¡,:ar polemiques o situacions damunt 
e lls, i per aixo, fa pocs moments hem retirat la Propo
sició de L1ei, que proposava que «La Balenguera» fos 
l'himne de les Illes Balears, ates que veiem que no hi 
havia un consens; i nosaltres creim, i ho hem dit, que 
en aques ta materia, en m::tteria institucional i en ma
teria de símbols si e::s possible s'hi ha d'arribar per un 
consens unanime. Ens congratulam que ' el Govern, i 
esperam que servesqui de precedent, vegi bé i mani
festi un criteri favorable a la presa en consideració 
d'una Proposta d'Esquerra Nacionalista com instituir 
el dia primer de mar~ com a Dia de les Illes Balears. 
La suggerencia que fa el Govern, quan diu que seria 
convenient introduir que el Dia de les Illes Balears se 
celebri cada any a una illa concreta, ens sembla afor
tunada, i si aquest Parlament dóna el vist i plau a 
aquesta Proposició de L1ei, nosaltres estam perfecta
ment d'acord que es presenti l'esmena pertinent i l'in
corporaríem com un article, alla on es determinas que 
el Dia de les Illes Balears no ha d'esser un altre ele
ment més de centralisme, un altre e1ement allá on es 
fa una festa, concretament a Palma de Mallorca, allá 
on se solen fer sinó que ha d'esser una cosa comparti
da per tots els pobles de les Illes Balears . Per que 
hem presentat aquesta Proposició de Llei? Perque som 
conscients que la nostra Autonomia, com ja hem dit 
tantes vegades, és un element encara feble i d'escas 
arrelament popular. I en aquesta materia, a niveU 
d'Illes Balears, ho és per dos aspectes. Una perque 
els pobles de les Illes Balears, per motiús histories i 
socials, no han vist arrelar dins ells un sentiment pro
[und d'autonomia, sinó que els ha vengut quan les 
autonomies s'han generalitzat dins tot l'Estat Espanyol. 
Pero és que també hi ha un altre element, hi ha un 
[et que les Illes Balears, i amb aixó em remet de cara, 
sobretot, als Sl-S . de la dreta, aquí presents, que no 
sera gens sospitós, com és el Sr. Roma Pinya en el 
seu estudl sobre la Dipu taci6 de les llles Balears, que 
a les Il Balcars, historicamenl, no han tengut in s
Liluci n s comunes d 'aulogovem desjtjaeles j fetes 
d'acord entre LOl Is pobles de les ¡Hes, sinó que ca
dascú ten ia Is seu. mecani me propi ·. Aixo é ' , eta 
així, senzill ament. pcrque els pob les, les III S Balear 
6n un plu ral. i mai mé b en dil que llO p lural, que 

tenia una problematica completament diferent dins 
cada W1a d'ell, i únicament per motius de subsistencia 
i per motius de defensa solien coHaborar. Llamenta
blement, quan es va tenir ocasió d'establir una coBa
boració entre totes les Illes, el que es va crear va 
esser un instrument de centralització, més que de l'illa 
més gran, Mallorca, damunt les iHes menors, més que 
de l'illa globalment, un centralisme organitzat, dirigit 
i mantengut durant més d'un segle i mig des de Palma, 
que va esser la Diputació. Aixó va crear uns recels, 
uns recels absolutament legítims perque, i també a 
I'estudi aquest del Sr. Roma Pinya, si el consultau, ho 
veureu, les Illes Menors no varen esscr gaire ben trac
tades, no varen esser tractades amb justícia durant 
l'epoca de la Diputació, i d'aquí nasqueren i eres que
ren molts de recels que encara avui patim, i que inci
deixen negativament a l'hora de construir una Comuni
tat Autonoma que englobi totes les Illes Balears. Pot 
semblar curios que Esquerra Naciónalista PSM, que 
no va veure gaire bé el niveIl que tenia aquest Estatut 
i per aixo hi va votar en contra, que mai ha estat 
una fon;a que s'ha destacat per fer proclames balea
ristes, i no en farem cap ara, plantegi la celebració de 
l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia, dia pri
mer de man;:, com una data historica que proposam 
que sigui instituida com una diada alla on, d'una ma
nera periódica, d'una manera anual, es faci arribar 
al poble el fet ,historie del naixement de la nostra Auto
nomia. Pero ho fcim pcrque entencm que per una part 
hi ha una Constitució que ha estat votada majorita
riament pels ciutadans de les Illes Balears, i hi ha un 
Estatut que ha estat votat majoritariament pels ciuta
dans de les Illes Balears, i que aixó legitima totalment 
la nostra Autonomia, per bé que seguim considerant-Ia 
d'un niveH encara prou modesto Entenem que aqueixa 
Autonomia, que és precaria, ha d'arrelar i ha el'entron
car amb un passat que la legitima i ha d'anar fent 
camí a fi que tots els pobles de les IIles Balears s'hi 
sentin plenament representats. Per aixo aquesta Llei 
és extremadament simple, simplement proclama l'es
tabliment del Dia de les Illes Balears com el dia festiu 
per a la Comunitat Autonoma. I en segon¡ lloc, hi ha un 
element de respecte al, perdó, a l'article tercer hi ha 
un element de respecte exprés a cada una de les al tres 
iHes que, com a manifestació de la seva personalitat 
historica, cada illa podra establir la seva propia diada 
per acord del Consell Insular respectiu . Entenem que 
el Dia de les Illes Balears no és la substitució de la 
Diada de Mallorca o de Menorca o d'Eivissa-Formen· 
tera, sinó que és, senzillament, el que aquí es planteja; 
que és la celebració, que hi ha uns pobles, un plural, 
unes comunitats que han decidit fer camí plegats, i 
que aixo és una data histórica i que aixo és una data 
positiva i per aixo entenem que s'ha de celebrar. Final
ment diré que ens sembla necessari que aixo s'insti
tuesqui, si pot esser amb caracter festiu, per una raó. 
Perque els nostres pobles, l'única manera d'anar fent 
camí, a part de governar bé el Govern i de legislar 
bé aquest Parlament, és seguir fent una pedagogía po
pular i institucional, i aquesta pedagogia va bé que 
tengui, com tenen totes les dates historiques, un re
cordatori periodic que permeti, amb motiu d'aquest 
primer mar~, dur endavant d'una manera sistematica 
campanyes de divulgació d'una institució que és legíti
ma, és democratica, pero que encara no és popular i 
volem que ho sigui per tal que tengui un gran futuro 
Moltes graCÍes. 
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PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Damia Ferra. Grups que vulguin 

intervenir? D. Pep Maria Lafuente, voste aixeca la ma 
o no? Sí, ido, li correspon. Voste intervé com a Go
vern, perque com a Govern, conforme, pot intervenir. 

JAUME LLOMPART: 
Grades, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. He 

d'agrair en primer 1I0c, al Sr. Pons Pons, el que reco
nesqui qu no toles les iniciatives que té Esquerra Na-
iona\'lsta esliguin neutralitzades per l'acció del Go

vern o del Partit que dóna suport al Govern. 1 tarnb'~ 
voldria dir que consider molt reconfortant que el PSM, 
Esquena Nacionalista, que vota en contra de l'Estatut, 
segons manifestacions propies del seu representaut, 51-

gui ara un important banderer en defensa i desen
volupament de l'Estatut d'Autonomia de Balcars. En 
el seu moment el Govern de la Comunitat Au'onoma 
va manifestar ja el seu criteri respecte a la presa en 
consideració el'aquesta Llei. Criteri que, com saben t()i~, 

és positiu. 1 no solament aixo, sinó que, també en el 
seu moment, va prendre un acord de commemarar pi 
primer aniversari de la posada en vigencia de l'Esta· 
tut d'Autonomia, del nostre Estatut, organitzan t di
versos actes alla, en aquesta illa germana de Menurca. 
Esta per tant d'acord, el Govern, que aquesta LIei es 
prengui en considera ció per la Cambra, naturalm~nt 
passant després a la Comissió corresponent. No Ob3-

tant cal dir que conformitat amb aixo no és conformi
tat total amb el contengut d'aquests tres articles i Dis
posició Transitoria. S'hauran de fer, també en el seu 
moment oportú, quan es igui n Comissi6, algunes 
punlua l.it7..acions . S'haura ele veure, per exernp1e. l'opor· 
tunlt t o no, i no sé si la legalitat també, d'a~scnyalal' 
noves fe tes; i, amb inl 'rroganl, sera n festes laborals? 
Aixo ho haurem de veure en el moment de la seva di s
cussió en Comjssió i a llJ'es casetes també que veurero 
en aqueU . moment. En conseqüen ia poques paraules 
em queden dit· j a, j no confirmar que e l Gavera e 
decanta cap a aquesta presa en consideració d'aquesta 
Proposició de LIei. Moltes gracies, Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
MoItes gracies, D. Jaume LIompart, Conseller d'In

terior. Té la paraula D. Damia Pons i Pons, D. Damia 
Ferra Pons i Pons si vol utilitzar la paraula. Disposa 
d'un temps de cinc minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sr s. i Srs. Diputats. Me pareix per

fecta la r ' f lexió qu ha feta el Conseller Sr. J aume 
Llomparl i, pre isam.ent, un deIs elements que s'hau
rao d debatre en Comissió sera el caracter festiu o 
no, que pot esser sigui una cosa que no és comparti
da per tots els Grups d'aquesta Cambra. Quant al vot 
de l'Estatut, jo només és perque quedi constancia, en
cara que sigui a nivel! de Diari de Sessions, encara 
que no el llegesqui quasi ningú, que Esquerra Nacio
nalista PSM, va manifestar i segueix manifestant que 
el seu vot negatiu a l'Estatut no va esser un vot ne
gatiu a l'Autonomia, va esser un vot negatiu a una 
Autonomia e, e SSiV~1l1l ent retallada. Varem votar no, 
perque creiem qu na ra el millor Estatut per aques
tes illes. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Damia Pons. Don Pep Maria Lafuente, 

pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula. Dis
posa voste d'un temps de quinze minuts. 

JOSEP MARIA LAFUENTE: 
Sr. President, molt breument, perque, en definiti

va, el que el nostre Grup vol posar de manifest és el 
nostre criteri favorable a aquesta Proposició de Llei 
del Grup d'Esquerra Nacionalista. Tenint en compte, 
a pesar de tot, malgrat tOl, que tenim serioses dificul
tats de tipus personal a considerar que aquesta festa 
sigui una festa definitiva; per tant, com ha dit el Con
seller de !'Interior, hauríem de tenir una consideració 
especial en Comissió. Pero, en definitiva, el nostre 
Grup donara suport a la Proposta de Llei del Partit 
d'Esquerra Nacionalista. Res més, gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, moltes gracies, D. Pep Maria La

fuente. D. Tirs Pons té la paraula pel Grup Socialis
la. Disposa també de quinze minuts. 

TIRS PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Podem estar 

d'acord en celebrar, o millor que s'ha de fixar una 
data per recordar que tenim un Estatut d'Autonomia, 
i que aquest Estatut, acceptat majoritariament, i no 
em vull referir al qui va votar i al qui no va votar, 
sinó acceptat per lothom, compromet tothom, tots els 
grups aquÍ presents a assolir l1n<l serie de compromisos 

.que s'han de dur a terme, i aixo ja ho reflecteix dins 
l'exposició de molius la Proposició de Llei que pre
senta Esquerra Nacionalista PSM, quan diu, referint
se supos a l'article 9 de l'Estatut, impulsar el sorgi
ment d'una consciencia comuna deIs pobles de les illes, 
etc., etc. Per tant, jo crec que tots som conscients que 
no és una celebració de diades el que pot canviar 
aqucst sentiment actual que tenim els ciutadans de 
les illes, de no sentir-se un sol poble, una sola comu
nitat, sinó que la suma deIs pobles de cada una de 
les il1es. Per tant, nosaltres acceptam que la celebra
ció d'una diada, pero també crec que hem d'esser cons
cients tots que és una feina de cada dia, i aBa, en 
aquesta feina de cada dia és aBa on estan comprome
sos tots els grups d'aquesta Cambra. Amb aquesta fei
na també hi estan compromesos, com és natural, les 
institucions, el Govern de la Comunitat Autonoma, el 
Parlament i cada un deIs ConseBs Insulars. Encara 
que, efectivament, no compartim tots els termes en 
que esta redactada aquesta Proposició de LIei, i a la 
millor és el caracter festiu, precisament, que se li vol 
donar. El caracter festiu, hem de tenir en compte que, 
per exemple, una data tan historica per tot el poble 
espanyol com poto esser, el de desembre, l'acceptació 
de la Constitució de 6 de desembre, no s'ha conside
rat que fos necessari que sigui festíu . Jo, nosaltres te
nim certs, i no em vul! referir a si és legal o no 
posar o no posar una festa, que a~o hi hauria molt a 
discutir, sinó que no creim que hagi d'esser, precisa
ment, el primer de mar<;:, que, com a únic factor fa
vorable que podria tenir, seria el que hagués sortit 
publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, i ens sem
bla una cosa molt minvada que per aquest motiu 
s'hagi de fer una festa laboral acceptada per tothom. 
Tant si és el primer de mar<;:, tant si és una data, tant 
si és rotatori com no, que sigui una fita entre tots els 
pobles de cada una de les illes recordi, reflexioni i 
accepti aquest compromís que tenim de dur aquesta 
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autonomia nostra per endavant ens sembla que és po
sitiu. EIs punts de desacord ja els manifestarem a tra
mit, com és natural, amb una de les esmenes que su
posam que es podran discutir dins la Comissió corres
ponent, i si no és aixines, en el PIe. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Tirs Pons. Pel Grup Popular té 

la paraula D. Cosme Vida!. Disposa també d'un temps 
de quinze minuts. 

COSME VIDAL: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt 

breument, perque, com és obvi, nosaltres, d'acord amb 
el criteri expressat pel Govern, estalonarem aquesta 
Proposició de Llei i, enc que sigui repetir-me el que 
han dit els que han intervengut abans, també el Grup 
Popular tendra suggerencies, més suggerencies afer 
que les simplement expressades pel Govern en la seva 
manifestació de criterio Pero, com és logic, per aixo 
hi ha el tramit de Comissió per fer. 

2.-c) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Moltes gracies, O. Cosme Vida!' Srs. Diputats, aca
bat el debat, els he de demanar si pren aquesta Cam
bra en consideració la Proposició de Llei que s'acaba 
de debatre. Els Srs. Oiputats que estigúin d'acord que 
es posin drets, pcr favor. Queda aprovada la Proposi
ció per unanimitat. El punt següent és el relatiu a la 
Proposició de Llei N.o 64/84, presentada pel Grup Par
lamentari Esquerra Nacionalista PSM, i relativa a la 
designació de Senadors de la Comunitat Autonoma de 
les IHes Balears. Per defensar aquesta Proposició de 
Llei té la paraula D. Damia Pons i Pons. Vol que lle
gim el criteri del Govern? Sra. Secretaria, vol proce
dir a la lectura del criteri del Govern? 

CATALINA ENSEÑAT: 
O. Jaume Llompart Salva, Secretari del ConseIl de 

Govern de la Comunitat Autonoma de les rIles Balears, 
cer:ifica: Que el Consell de Govern de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, a la sessió de dia 23 de 
febrcr de 1984, adopta entre d'altres l'acord següent: 
O'acord amb l'article 122.2 del Reglament Provisional 
del Parlament de les Illes Balears, és criteri d'aquest 
Govern no prendre en consideració la Proposició de 
Llei presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Na
cionalista PSM, sobre la designació de Senadors de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, ja que un 
principi elemental d'economia legislativa aconsella de 
no regular innecessariament qüestions que ja són su
ficientment regulades a l'article 164, al Reglament Pro
visional del Parlament de les IHes Balears. Arnés, 
contrariament a allo que s'aHudeix a l'exposició de 
motius de la Proposició de Llei esmentada, ni hi ha 
circumst~mcies complexes que puguin concórrer en 
una elecció prou clara ni l'atzar té res a veure a uns 
mecanismes electorals que han funcionat impecable
ment fins ara. 1 perque consti als efectes oportuns 
s'estén aquesta certificació amb el vist 1 plau de 
l'Excm. Sr. President que firma i segella a Palma de 
Mallorca a dia 24 de febrer de 1984. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Don Damia. dispo

sa voste d'un temps de quinze minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Pro

posició de Llei potser sembla, i tal volta ho sigui, es
tic a l'espera deIs arguments que es vagin donant, to
cada d'un excessiu reglamentisme damunt una qüestió 
que podria esser que no fos problematica, pero Es
querra Nacionalista entén que hi poden sortir factors 
que la facin problematica. La qüestió deIs Senadors 
en representació de les diferents Comunitats Autono
mes esta regulat per l'article 69.5 de la Constitució i 
recollit a l'article 28.1 de l'Estatut d'Autonomia de les 
IIles Balears, que diu que correspon a aquest Parla
ment la designació d'aquest Senador o Senadors. En
tenem que tot i que les circumstancies que quedin a 
l'atzar, o les circumstancies complexes que puguin 
concórrer en aquesta elecció siguin mínimes, convé de 
totes maneres tenir-ho previst d'una manera legal, 
d'una manera estable i no deixar-ho al simple criteri 
que quan aquestes circumstancies es produesquin. Si 
es dissolen les Corts Generals, ens demanam nosaltres, 
el Senador que ha estat elegit pel Parlament de les 
Illes Balears, li pot esser discutida la seva continullat 
o no? entenem que no, pero convé que la Ilei ho di
gui, convé que no sigui un criteri que que di a l'aire 
perque si aixo ara sembla molt clar, en unes altres 
circumstancies polítiques tal vegada pugui esser un 
motiu de debat i de polemica innecessaria dins aques
ta Cambra. Com s'han de fer les votacions? Quin nom
bre de vots han de renir els Senadors per esser ele
gits? En cas d'empat, que ha de passar? Ro hem de 
deixar tot a l'atzar d'una simple interpretació regla
mentaria quan aquestes circumstancies es produes
quin? Nosaltres entenem que no, i nosaltres ho ente
nem i hem de pensar que amb aixo no som els inven
tors d'aquesta regulació de la qüestió de Senador o 
Senadors, sinó que hi ha altres Comunitats Autono
mes regides per forces polítiques diferents i que ho 
han regulat d 'una manera bastant semblant a la que 
aquí proposam. De totes maneres aquesta Proposició 
de Llei no és, entenem nosaltres, un cavall de batalla 
que se n'hagi de fer, com entenem que se'n poden fer 
d'altres, un gran debat en aquesta Cambra. Simple" 
ment la sotmetem a la consideració, quedam a l'espe
ra de les reflexions que facin els diferents grups par
lamentaris, i si ens donen elements suficients estam 
disposats a modificar-la, i si ens demos tren que és in
necessana estam perfectament disposats a retirar-la 
en el seu caso Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Damia Pon s i Pons. Govern, 

com a representant del Govern té la paraula D. Joan 
Ruguet. 

JOAN RUGUET: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Efectivament, 

el criteri expressat pel Govern és no prendre en con
sideració aques ta Proposició de Llei sobre la designa
ció de Senadors, tota vegada que entenem que ve per
fectament establerta a l'article com ha dit aquí ja el 
representant d'Esquerra Nacionalista, 69.5, i també ve 
representat o ve fixat a l'article 28.1 de l'Estatut 
d'Autonomia. Jo seré molt breu amb l'exposició per
que tal volta no fa falta entrar en aquest moment en 
discussions jurídiques damunt el tema. Pero sí que és 
ver que a aItres Comunitats Autonomes han fet una 
Llei per la designació de Senadors, pero és perque, 

' . 
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precisament, a l'Estatut d'Autonomia venia reflectit 
que es faria, com per exemple és l'article 28 de l'Es
tatut del País Basc, mitjan¡;ant el procediment que as
senyali, a aquest efecte, una llei propia del Parlament 
del País Basc. L'Esi.atut nostre ens diu que la desig
nació correspondra al Parlament de les IHes Balears, 
pero no mitjan¡;ant una lIei. I després el mecanisme 
per selecció de Senador ens ve fixat, concretament, al 
Reglament Provisional del Parlamento Tal volta hi hau
ria qualque article dins el que és, precisament, aques
ta Proposició de LIei, que afecta mecanismes d'elecció 
de Senad r que es podrien incloure quan es faci la 
revisj6 d!!! Reglament Provisional i es faci o es pren
gui ja com a definitiu. Així i tot consideram que si 
nosaltrcs en aquesl moment prenguéssim en conside
l'ació aquesta Proposici6 de LI i podria esser que in
'orreglléssim n un defl!!cte en el senlit que 11S arro
gassim COD1p · ¡ene¡es qu · no ens conesponen i que, 
com he dil aba~l , vénen rixades ja ¡Jer I'ani le 69.5 d 
la onstiLució i per l'artic1 28. t de l'EslalLl t d'Auto
nomia. Simplement és per aquesta qüestió i no és al
tra que consideram que aquesta Proposició de Llei no 
ha d'esser presa en consideraciÓ. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Joan Huguet. Don Damia Pons, 

si vol fer ús de la paraula. Disposa d'un temps de 
cinc minuts. 

DAMIA PONS: 
Sí, molt breument. Entenem que hi pot haver 

unes certes reticencies quant a dur un excessiu desen
volupament legislatiu, encara que, com sap el Sr. Hu
gel, no <l Itres es lam a les anlípodes d'aquestes idees. 
N0 al tres creim que el Parlament no ha ele f r poque 
Ileis ibones, ha de [e¡- tote les .Ileis que siguin neces
saries i bOlles. Per tant, la qüestió de tenir una espe
ci.e: de dieta r stringida de lIeis creim que é des, for
lu.nat i, a diferencia del que va dir 1 Sr. Vice·Presi
dent l'aItre dia, no creím que fer lleis sigui una 
cosa propia d'un intervencionisme socialista. Li vuH 
recordar, ja que e va referir a la qüe Lió que estam, 
des d'un punt de vista liberal , s'han d fer poques 
lleis, que el libera Ji sme del segle xrx, del qual supos 
qu voste cs con ideren herells, no sé fins a quin 
punt ho són, va es e r una el' le epoques alla on s'ha 
duit més illiciativa legislativa din l'Es lal Espanyol. 
Pero lornem a.l tema qLl en· ocupa. Enlcn 111 que , c
ria un ve l·lader absurd no prendre en con ideració 
aquesta Proposició No de Llei per una timidesa inter
pretativa de l'Estatut d'Autonomía. Tenim perfecte 
dret a tirar endavant aquesta lIei, i esta perfectament 
dins el marc de l'Estatut i de la Constitució. L'úníea 
cosa, i he dít que estava a l'espera d'elements de de
bat que se'm donassin, és si aquesta llei és absoluta
ment nece suria i poshiva. No aItres pensam que dej· 
xar que simp!t:men t hi hagi un arlic le, el 164, del Re
glament Provisional de les Ill es Balear que reguli tal 
el me anisme de dcsignació, en aquesl ca el I Sena
dor, pe:J:quc encara no som un plural, el Senador de 
les IIles Ba lear, és excessivament limitat. Poden pas
sal' un s determinades circumslancies, que no altres 
desiijam qu no passin, que es crea un clement óe de
bat i de tensió inneeessaria i aixo ho volem evitar. 1. 
a part del del País Base hi ha hagut bastantes altres 
Comunitats Autonomes que també han considerat pru
dent regular-ha. Nosaltres, fins ara no ens heu donat, 

no ens han donat elements suficients, mantenim el cd
teri que la llei és neeessaria. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Graeies, D. Damia Ferra. Don Joan Huguet per re

plicar. 

JOAN iIUGUET: 
Sr. President, Sres., Srs. Dipulats. Tal egada se· 

ria incidir en el mateix, pero jo crec qu val la pena 
r ordar el que diu l'arlicIe 69.5 de la Consli ució, que 
diu que «les ComuniLats Autonomes designaran, ::\ ntés , 
un enador, i un aILre més per cada mUió c1 'hahitanLs 
en el seu terrilori respectiu. La de ignació con· sp0n
dra a J'Asscmblea Legislativa o en cJefe te a l'org n 

1-1 g iat Supedor de la Comunitat Autonoma. c1'acor 
<'1mb el quesLablcix l'E latuL». Aixo és el que CI1-; dl u. 
la ConsLiLu ió. ja ens c1iu om ·'han d'el gir O qui ha 
d'eJegir, el ParlamenL O en el eu defecLe l'Orgnni ~tn 
e rre$p nenl i d'scord amb el que ma¡-qui l'Eslnlul. 
I' E ' lalut, l'anicJe 28. 1 diu concrclament: " orrespon 
al P'lrlamenl. primer, de ignar el enadol- o enadors 
que han ele representar la Comunítat dins del Senat 
d'acord amb el que estableix I'article 69.5 de la Cons
titució. Els designais hauran de ser Diputats dd Par
l'ament de la Comunitat i cessaran en el carrec qu::m 
cessin com a Diputats o quan, d'acord amb la COl1sti
tució, els pertoqui». Ar;o són, ar;o és el marc legal on 
cns hC111 de múure i crec que queda clarament Cldmit 
que els r presentants, ls Senadurs repre eULant de 
la omunital Autónoma h n d'esser Diputals, qUI! no 
pot esser de igl1at un altre que 110 sigui Dipuwt. La 
manera de designa¡" aqu Sl r presentanL, en s ingula.·, 
perque tal vegada desi/:,rnar reprcsentants en plural ens 
p el 111 anar al segle XXI o scgle XXII, el'aquí q:.J:} 
tinguem un milió, tal vega da seria fel' una lle i mo lt, 
moll prematura regular la possibilital que iglli m¿s 
d'un. osallres en tencm c1arament que esta per[e.:r.::t
menl regulal lant a ]'arlicle 69.5 C01l1 a I'anicle 2ó . t, i 
que, nomé ) tal vegada falta perfeccionar un po= el 
mecani me de I'e le.cció, que aquesls mecani mes v~n
dran reflectits al Reglament Provisional o al Regla
ment que esperam que prest sigui definitiu. Mol leS 

graeies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Joan Huguet. Grups que vulguin inter

venir. Don Pep Maria Lafuente, pel Grup Regionalis· 
ta de les IlIes, té la paraula. Disposa d'un temps de 
vint, quinze minuts. 

JOSEP MARIA LAFUENTE: 
Sr. President, Sr. President, Srs. Diputat:>, Sres. 

Dipulades, som com els francesos que diuen «Mada
mes et Messieur , Me ieurs Dames». El Crup qu~ n:!

presenta quí parla té un criteri molt sembJanL a! del 
Govern, perque, en definitiva, aque ta expos lci6 d~ 
moliu parla d'u11e complcxes circum lanci s qt!C p -
den concórrer en la designació d'aquest Senador, que 
jo cree que és practicament ¡mpos ible i que ~ c1ei.xi 
a les circumstfmcies del ri e o de I'athar per cr~"Ir un· 
situació .institucional coro aque la que e tam CIln I Cl1l

planl. Fins i lOl aqu sta Proposició de Uei dóna una 
sensació a l meu enlendr de mcnys represcntat!V!t:H, 
perque dóna una possibilitat que la vOlació oer majo
ria simple doni !loe al cand idat, ca a que é impo si
ble que sigui avui, d'acord amb I'article 164 del R ... ·g) -
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mento El Reglament del Parlament estableix d'un:..¡ ma
nera concreta que la votació secreta sera el resulta' 
d'elegir el candidat que obtengui la majoría absoluta 
de la Cambra, cosa que no contempla aquesta Propo
sició de LIei, cosa incomprensible perque la represen
tativitat de la majoria absoluta dóna un supon més 
fort a la representativitat del Parlament; en conse
qüencia, nosaltres no podem estar mai d'acorJ que 
aquest Senador sigui representat per una majoría sim
ple o almanco a la primera i a la segona votació, 
d'acord amb el que diu l'articIe 164, que me pareix molt 
més complet que tots aquests articIes de la Proposició 
de LIei que són molt profusos pero són menys profunds 
que el que representa l'artiele 164 en connexió amb el 
28 del nostre Estatut i amb el 69.5 de la Constitució. 
Podría dir-se que, quan es nomenin dos o més Seml
dors, les circumst~mcies serien de major dificultat, 
pero jo he estat contemplant d'acord amb l'!nstllut 
d'Estadística de Balears les possibi litats que tcnirn 
d'arribar al milió d'habitants, i puc dir que, d'ulla rrl3-

nera quasi matematica, fins a l'any 2011 Balear:> na 
tendra un milió deu mil habitants, i clar, norma'mer.~, 
fins a l'any 2011 sera molt difícil que nosaltres eskm 
en condicions de discutir si hi ha circumslancie'> de 
ver tadera complexitat o si hi ha una situació sumitn~ 
que pot incidir amb unes circumstancies parescllcles . 
Per tant nosaltres no podem estalonar mai una Propo
sició de Llei com aques ta i ens mantenim amb la ne
gativa. Cócies. 

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

raula D. loan Nadal pel Grup Socialista. Disposa, Sr. 
Diputat, de quinze minuts. 

lOAN NADAL: 
Sr. Pres ident, Sres. i Srs. Diputats . El nostre Crup 

considera que no és moment ni és la forma ds pre
sentar aquesta Proposició de LIei i, no perque no es
tigui d'acord que s'hagi de fer una regulació ele l'ar-
tiele 164 del Reglament Provisional, sinó perque la 
forma de presentar la Proposició de LIei ens crea 
molts dubtes damunt la H:cnica jurídica emprada per 
aquesta Proposició de LIei. L'article que, bé, tot ,; els 
articles que vos tes presenten a la Proposició de LIci, 
de qualque forma vénen a regular l'elecció del candidat 
a Senador, i comen(,:a l'article segon amb les causes 
d'inelegibilitat i incompatibilitat. Aquí ens trobam ja 
amb el primer, amb la primera dificultat, perque 
creim que possiblement les causes, les causes d'inele
gibilitat no poden esser regtllades per una !lei del Par
lament de les I!les Balears, sinó que, de qualque for
ma, ja vénen regulades a la Constituci6 Espanyola, i 
dífícilment podríem nosaltres ampliar o retallar les 
causes d'admissibilitat. Sí podríem i sí hauríem de 
regular les causes d'incompatibilítat, i per aixo nosal
tres vare m demanar, i amb les esmenes que hem pre
sentat a la llei de regim jurídic que va presentar el 
Govern, varem sol·lici tar que s'íncloguessin totes les 
cau. e d'incompalibililaL. Pero dificilment creim que 
1 S cau es, les cau es d'ioelegibililal puguin sser mo
dificades tanl ampliant-les corn retallant-les per part 
del Parlament de 1< ComuniLal. Vosle plal1teja el dub
le de si un Senador elegit per la Comuoita.t, si en el 
moment que es dissolguessin les Corts Generals man
tendria el seu caracter de Senador. Aixo és una cosa 
que esta resolta. Hi ha la sentencia del Tribunal Cons-

titucional de 18 del 12 del 81 sobre el problema que 
li va presentar el Parlament Base, i que vincula el 
mandat del Senador a l'Assemblea designant. Per tant, 
el Senador designat per l'Assemblea de Balears sem
pre seria Senador mentre es mantengués l'Assemblea 
de Balears. O sigui, baldament l'Assemblea Nacional, 
el Senat, les Corts Generals es dissolguessin manten
dría la seva carta de Senador. Per tant, nosaltres creim 
que aquest, que era un deIs problemes que voste plan
tejava, creim que esta resolt. És cert que hi ha altres 
Comunitats que han regulat per llei l'eleccíó de Sena
dor, com és la de Cantabria, la de Múrcia, la d'Astú
ríes i la d'Aragó, a més de la del País Basc; pero 
creim que aquestes Comunitats, com ha dit bé, en 
aquest cas, el representant del Govern, varen fer una 
!lei per l'elecció de Senadors perque ja estava previst 
en el seu Reglament, al seu Reglament ja preveien 
que es faria una !lei per l'elecció de Senadors. La tec
nica jurídica emprada en aquest cas nosaltres creim 
que no és l'adequada, i amb aixo estam d'acord umb 
el Grup Regionalista; no es pot fer una llei que de 
qualque forma, si hem de qualificar de qualque forma 
aquesta Proposició de LIei, és com una reforma del 
Reglament. Amb aquesta llei es reforma l'article 164, 
que nosaltres no deim que no estem d'aeord que s'ha
gi de perfeccionar aquest artiele 164, que per ventura 
s'ha d'ampliar, s'ha d'ampliar tota la seva reglamen
tació; pero s'ha d'ampliar des d'una fOnTIa tecnica, no 
des el'una forma pulítica. Nusallres creim que aques
ta modificació de, diguem, de la reglamentació de l'ar
ticle 164 s'ha de fer quan es faci tota la modificacíó, 
es faci el Reglament definitiu d'aquesta Cambra, i no 
s'ha de f r per media ció d'una proposició de llei, que 
modificaría únicamenl .i exclu ivamenl aqucst articIe 
i el modificaria d'una forma contraria a la que pre
veu e l propi Reglamenl Proví ional, que diu. que s'hau
ra de ·er per majoria absoluta. Pcr tanl nosallres 
ereim que de qualque forma la tecnica jurídica em
prada no és l'adequada. Creiro que s'ha d'anar, de 
qualque forma, a la reglamentació definitiva d'aques
ta Cambra, s'ha de fer un Reglament definitíu i en 
aquest Reglament defínitiu s'ha de preveure amb tota 
l'amplitud necessaria la designa ció de Senador. Pero 
nosaltres creim que no és la forma adequada, no és, 
no dic que no sigui el moment adequat perque sí 
creim que ja es podria, ja tenim experiencia suficient 
per anar a una reglamentació definitiva d'aquesta 
Cambra. la sabem per on falla el Reglament Provisio
nal, ja sabem quines són les seves deficiencies i per 
tant creim que es podria anar cap a una reglamenta
ció definitiva. Pero creim que és c1in aquesta regla
mentació definitiva de la Cambra 00 hem eI'anar a [er 
la regu lació de I'elecció de Senador, perque de qual
que forma é el qu · p l-eveu l'Estatut, que e fará per 
majada absoluta i no atada per una II j especial, 
que éso el que vostc presenta. Per tant, 1 n ser gru p 
s'absLendr¡t en la otació; si voste mantén la Proposi. 

ió de Llei, e l nostre grup 'ab ten clra en la votaci6 
d'aquesta Proposició. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
-----Moltes gracies, D. loan Nada!' Té la paraula D. 

Cosme Vida!. Disposa d'un temps de quinze minuts. 

COSME VIDAL: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Coro 

ha dit el Proponent d'aquesta Proposició de LIei, si se 
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li diu que és innecessal"ia, i se li demo lra naturalment, 
ells fins.i tot no tendran cap inconvenient en retirar-la. 
Nosallres cl"eim sincerament, a pesar d'aquest liberalis
me o de la parl que lenim d 'herenda del liberalisme 
del segle XIX, que no poguem esser tan liberals com 
per no considerar-la innecessaria. Per totes les raons 
que s'han exposat, en primer lloc, perque. no la podero 
prendre en con ideració perque J'arti le 164 del Regla
men t d'aques ta Cambra pOl e ' er que no 'on lempli bé 
tot els mecanismes, pero n Item tl'oblid r que és tUl 

Reglamenl Pl'ovisional i que quan e redacli e l Regla
ment definitiu e poden preveure tol5 aques ts mecani -
mes que pol es e r que ara fallin. P ro, ~om Li ha dit 
molt bé el represenl3nt e1el Grup Socia lista, en cas de 
dlssolució, que era un ti Is dubte que tenia el pl"OpO
nCllt, en cas de dissolució de le orLs Gcne.rals, efec
livame nl, e la lar qu continuarla essent Senador el 
nostre representant de la Comunitat Autonoma per quan 
naturalment es convocassin noves Corts. Per tant no 
creim, torn a repetir, que sigui necessaria, adequada ni 
oportuna la presentació d 'aquesta Proposició de LIei i, 
en conseqüencia, la rebutjarem. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Cosme Vida!. Don Damia Pons, 

per replica, té la paraula. Disposa d'ul1 temps de cinc 
minuls. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Se'ns han do-, 

nat alguns elements, en relació a aquesta Proposició de 
LIei, pero no els suficients perque la retirem. Perque 
si una cosa entenc que ha quedat en certa manera cla
ra és que J'al-licle 164 del Reglament, referit a la de
signaci6 deIs Senador, és un article embrionari, pri
m al- j i que, per tan t, és for~a mil1orable. Aquesta llei 
enLenem que és una millora, si tal vol. una mi1lora ex
cessiva d!aquesta Proposta embrionaria contenguda en 
l'article 164 del Reglament Provisional del Parlament. 
Quant al de la designacló de Senador en cas d'una dis
solució de les Corts Gen erals, vu ll recordar que Esquer
ra Nacionalista ho tenia perfectament cIar, perque pre
c isament no alLres a ¡'article 7 aparlat 2, proposavem, 
o vaja, lenim, man enim, i e l Tribunal Constitucional 
així ho ha establert, que no hi ha d'haver nova elecció, 
sinó simplement plantejavem el mecanisme de com 
s'ha de fer la, diríem, l'expedició practicament d'unes 
noves credencials per anar a les noves Corts Generals. 
Entenem per tant que aquesta Ilei conlinua essent vali
da, encara que pot esser sigui una llei de tipus més 
que res r gla mentari , pero no entenem en ab olut que 
e d iglÚ qu s'ba de fer d'una manera lecnicél i no po
lítica . No alll'e >ntenem que < questa Proposició de llei 
és una llei de tipu le ni i in ti Lucional, no lé per fi
nalitat introdui¡- en absolut elements d debat polític. 
La l1lantenim i ens atencm al resu ltat que dOlli la vo
tació d'aque la Cambra. MoH s gd'lcies, 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes grades, D. Damia Ferra. Els a ltres grup 

volen ioe n 1enlr. Ido, Sres. i Srs. Diputats, passarem a 
la volació. De manera que les Sres. 'i els Sr . Diputats 
qu votin a favor d'aquesta Proposic ió de L1ei que es 
po in ¡re l, per favor. Quatre vots. Poden seu re. Les 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta Pro
posició de LIei, que s'aixequin, per favor. 28, poden 
seure, per favor. Les Sres. i Srs. Diputats que votin, 

que s'abstenguin, que s'aixequin, per favor. Poden seu
re. m passa la nota la ecretaria dient que en contra 
eren 2/, no 28. De manera que queda rebut jac.la aques
ta roposició de Llei per ha ver tengut 4 VOL a favor, 
24 a bsteucions i 27 n contra. 20 abstendon , 20 abs
tencions, i 27 en contra. Ara descansarem durant deu 
minuts i es tornara reprendre la sessió. 

3.-a) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Vagin entrant, per favor. Vagin ocupant els seus es
cons. El tercer punt de l'ordre del dia fa referencia a 
les Proposiciol1s No de LIei. La primera és la subscrita 
amb el N.O 100/84 i presentada pel Grup ParlamentarÍ 
Esquerra Nacionalista PSM, i relativa a l'ús del cata
la pel Govern de les IIles Balears. Per defensar aques
ta Proposició No de Llei té la paraula el Sr. López 
Casasnovas. Disposa d'un temps de deu minuts. 

LÓPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Seguint 

amb una tasca d'cstudi puntual de lot alIo que elabora 
i fa el Govern, tal corn és l'obligació del s Grups Parla
menlaris en aquesla Cambra, el Grup Esquerra Nacio
nalista observa, no sense preocupació, que s'ha prodult 
dins un decret govername111al, dil1s un elecret ele 23 de 
juny sobre organització de Presidencia, una qüestió que 
jo qualíficaria d'error per a no qualificar-ho d'una al
tra cosa. D'error perque entenem que, tal com n: re-

- dactat l'apartat a) de l'article tercer del Decret esmen
tat, el fet que el servei de documentació de Presiden
cia sera encarregat de la redacció de totes les actes del 
Govern i de les Comissions Mixtes, de la traducció 
eI'aquestes a la llengua catalana i de la correcció de 
les traduccions i deis escrits tramesos per les diverses 
ConseJIeries, tal com ve escrit aquí, dic, ha d'esser un 
error perque si no, transgrediríem preocupantment el 
nostree Estatut d'Autonomia. L'Estatut d'Autonomia de 
le IlIes Balears marca clal-ament com la llengua cata
lana és la Llengua propia de les Illes Balears i, en con
sideració a aquesta propietat, és llengua oficial. Evi
dentment lambé el castella és idioma oficial de l'Estat 
i, en conseqüencia, cooficial, juntament am~ el catala 
a la nostra Comunitat Autonoma. Nosaltres podem 
comprendre que el Govern tengui una determinada 
mentalitat lingüística, podem comprendre que el bilin
güisme passiu s'admeti aquí d'una manera diglóssica, 
pero, en cap moment hi podem estar d'acord. I m'agra
daria que per part del Govern es reconegués que ha 
estat un <<lapsus», que ha estat un error, no respost a 
una manca de sensibilitat cultural que DO hauria de 
tenir en aquests casos. El Servei de Documentació té 
una tasca fonamental afer, quant que ha de recollir, 
ha de plantejar amb la llengua propia de la Comunitat 
Autonoma totes les disposicions i els actes de Govern 
emanats per l'organisme qu.e gestiona, que governa le 
ILles Ba lears. Si a<;:o no é aixi i la [unció que se li 
alorga és la de traduir al catala, queda dar que el ca
tala és j'idiomn secundarj,. és I'idioma, en definitiva, 
ubsidiarl, cosa que en cap moment es diu ni amb la 

lletra ni amb l'esperit de l'Estatut d'Autonomía. Ens 
fa por qne el fet no sigui, ja ho he dit abans, un «lap
sus» amb tota la carrega d'acte fallit frendia que ac,:o 
podria representar. Aquesta Proposta No de LIei crec 
que hauria de servir de seriosa advertencia perque, no 
només el Govern, sinó totes les instancies de la Comu
nitat Autonoma, instancies polítiques, facem camí dins 
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la via inequívoca de la recuperació lingüística. Tenim 
ben dar que vol dir normalització, tenim ben clar alio 
que la Carta Magna, que aquí es diu tantes vegades, 
obliga afer. Per tant, que es corregesquin les múltiples 
errades que al prapi Butlletí Oficial del Parlament ob
servam, basta veure per exemple, que és impresenLa
ble, la primera pagina, veure dos de man; escrit amb 
«s». Són petits detalls que diuen poc d'una sensibilitat, 
d'una consciencia lingüística. En definitiva, el Grup 
d'Esquerra Nacionalista el que vol és que s'escrigui, es 
corregesqui adequadament i que es complesqui ano que 
mana l'Estatut d'Autonomia. En definitiva el Govern 
en !loe de donar fum cioni Hum, que és la seva obliga
ció i l'obligació de tols aquí dins. Traduir, s'ha dit mol
tes vegades, és trair, i no es tracta per tant de trair 
cap llengua i manco la que és propia de les Illes Ba
lears. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, Sr. López Casasnovas. Aquesta Proposició 

No de Llei té una esmena presentada pel Grup Socia
lista. Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura d'aques
ta csmena? 

CATALINA ENSENAT: 
El Grup Parlamcntari Socialista, d'acord amb el 

que disposa I'arliele 155.2 del Reglamellt Provisional del 
Parlament de les riles Balears, presenta a la Proposi
ciú No de Llei sobre ús dd catala pel Govem de les 
llles Balears, presentada pel Grup Parlamentari Esquer
m Nacionalista PSM, publicada en el Butlletí Oficial 
del Parlament de les Illes Balears N.o 12, la següent es
mena de substitució del primer paragraf: Esmena: El 
Parlament de les Illes Balears, per tal d'adequar l'apar
tat a) de l'article 3 del Decret 18/1983, de dia 23 de 
juny, Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears N." 1, de 26 de juliol de 1983, del Govern 
de les Illes Balears, a l'esperit de l'article 3.3 de la 
Constitució i deIs articles 3 i 14 de l'Estatut d'Autono
mia per a les Illes Balears. Palma, a 21 de mar~ de 
1984; el Portaveu, Felix Pons. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Per defensar l'es

mena té la paraula D. Enrie Ribas. Disposa, Sr. Dipu
tat, d'un temps de deu minuts. 

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

el Grup Parlamentari Socialista ha presentat una esme
na a aquesta Proposició No de Llei perque, encara que 
la importancia del tema central de la Proposició No de 
Llei és relativa, té el seu interes fixar posicions clara
ment en relació a un tema com l'ús de la l!engua pro
pia d'aquesles i!les per part del Govern. r si ens hem 
d'atenir al marc legal, com s'ha dit abans, el catala a 
les Illes BaJears té caracter, diríem, oficial. Aixó ho 
marca l'artic1e 3 c1arament, i arnés, l'articIe 3.3 de la 
Constitució diu una cosa que és bastant important que 
recordem, que la riquesa de les diferents modalitats 
lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que 
sera objecte d'especial respecte i protecció, i l'articIe 
14 de l'Estatut d'Autonomia, diu també, «la normalitza
ció d'aquesta», es refereix a la llengua catalana, «sera 
un objectiu deIs pOdel"S públics de la Comunitat Auto
noma". Per tant, tenim dues línies que van en paraHel; 
per una banela el caracter oficial de la !lengua, i per 

una altra un endtrrec que es fa a través de la mateixa 
Constitució i a través de l'Estatut d'Autonomia al le
gislador, per atendre de forma excepcional la situació 
anormal en que es traba la nostra llengua. S'ha dit, 
també, que la nostra llengua precisament té el caracter 
d'idioma oficial per esser la llengua propia. Hem de te
nir en compte que el caracter de llengua oficial supo
sa, per una banda, que s'ha d'adoptar aquesta llengua 
com a vehiele per part deis poders púbIícs, com a ve
hiele de comunicació entre els mateixos poders públics, 
entre els poders públics i cls clutadans. I aixo suposa, 
naturalment, que aquesta !lengua que és oficial ha d'es
ser ensenyada obligatoriament, entre altres coses, per" 
que cap ciutada puguí aHegar desconeixement de la 
llengua. Aixó vol dir que aquest caracter d'oficialitat 
va molt Higat a un procés temporal en el qual els ciu
tadans han de poder adquirir el coneixement d'aquesta 
llcngua i, naturalment, els poders públics tenen la res
ponsabilitat d'atendre aquestes exigencies deIs ciuta
dans. Per aixo, quan Esquerra Nacionalista fa una Pro
posició No de Llei on al primer paragraf es parla que 
el Parlament de les llles Balears, considerant que l'apar
tat a) de l'article 3 del decret 18/1983 de dia 23 de juny 
del Govern de les lIles Balears vulnera les disposicions 
en materia de llengua catalana establertes en els arti
ele 3 i 14 de I'Estatut d'Autonomia de les lIles Balears; 
i després, insta el Govern a substituir una expressió 
determinada per una altra, s'ha de filar prim i tenir en 
compte que aqw.:sta Proposició No de Llei té dos apar
tats, un apartat amb el qual hi estum rotalment d'acord, 
que substitueix una expressió per una altra. Ens sem
bla bé que, ja que la !lengua propia d'aquestes illes és 
el cata la, que també sigui la llengua propia del Govern, 
que sigui la llengua propia deIs poders públics i que 
se'n faci un ús oficial tal com tocaria, i die, tal com 
tocaria, perque també s'esta fent ús oficial del catala, 
tal com esta redactat el decret ara mateix. És a dir, 
si el decret diu que el servei de documentació sera. en
carregat de la redacció de totes les actes del Govern i 
de les Comissions Mixtes, de la traducció d'aquestes a 
la llengua catalana i de la correcció de les traduccions 
i deIs escrits tramesos per les diverses Conselleries, 
esta dar que s'esta. fent Wl ús oficial del cataÍa. 1 que 
passa? Que, encara que es faci un ús oficial, no es fa 
l'ús normal que correspondria a una llengua que és ofi
cial pel fet d'esser propia. I aquí és on nosaItres pen
sam que, encara que no es vulneren les disposicions 
estatutaries, sí que es fa necessaria una adequació a 
l'esperit d'aquestes disposicions. Perque, evidentment, 
tant en aquests dos articles de l'Estatut d'Autonomia 
com en el mateix article 3.3 de la Constitució, es fa re
ferencia a una necessitat de donar solució a una situa
ció. anormal en que es troben les aItres llengües que no 
són la castellana de l'Estat. Per tant, la situació, l'ús 
que es fa de la llengua, tal com esta redactat el decret, 
és un ús oficial, no és l'ús normal que correspondria 
a la !lengua propia i que és oficial pel fet d'esser prO
pia, i aixo és molt clar que evidencia, precisament, el 
fet mateix que estigui redactat així, evidencia la situa
ció anormal en que estam. Evidentment el més proba
ble és que no sigui, no es tracti el'una errada del Go
vern a l'hora de redactar el decret; és facil que es 
tracti, més faciI que es tracti encara que el servei de 
documentació estigui actualment més integrat per per
sones que no coneixen la llengua catalana que per 
persones que coneixen la nostra llengua. En definitiva 
nosaltres pensam que, deixant de banda la considera-
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ció de poc politiea que seria l 'expressió, poc afortuna
da, l 'expressló (le vumerar, que a més par ix fet, que 
és el a po 'la, p erque el Govern o el Grup que li dona 
uport voLÍ en COnLra Cl.e la Proposi i6 No de Llei, que 
part que és més atol-[ lmaL suoslltuir aque la expr s

sio per una ahra pensam que també s'adequa millor a 
la reaJiLat, una rea(¡tat que ha de canvlar i ue ha 
de ser lendenl a nonllalilzar la noslra Uel1guél, l'ús de 
la no u-a Uengua . Moltes grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
lvioltes gracies, D. Enric Ribas. El proposant de 

l'esmena, vol intervenir? Disposa d'un temps de cinc 
minuts. 

LÓPEZ CASASNOVAS: 
Sí, molt breument, nom::s per dir que el Grup Es

querra Nacionalista acceptara aquesla esmena de subs
titució tot i pensar que, de fet, hi ha una vulneració, 
sense entrar en que igui v luntaría o no 'olunlaria ; 
quan es vulnera una cosa no prejulja que la f1 c lxa hagi 

rtiL per voluntat propia o que s li hagi disparal sell ' 
e vole¡·. Pero l'e peril de l' =stalu l d'Aulon mia queda 

vulnerat amb aque la redacció. De tata mane ra com
prenem que l'esmena que proposa el Grup Socialista és 
una esmena acceptable que rebaixa el sostre de la pri
mera, (del primer paragraf, pero' Pao"cepta¡'em en 
aquest sentit. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Joan Francesc López. Com a 

membre del Govern té la paraula D. Francesc Gilet. 

FRANCESC GILET: 
Graeies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, per 

part del Govern s'entén que es pot donar conformitat 
a aque la Proposició o de L1ei esmenaela per parl elel 
Grup Socia lista . P ero ele toLes rnaneres es vol fer una 
erie de maLisacjons. E n primer lloc en tencm que s'ha 

dOnat una interpretació molL matisada a l lexl, que s'ba 
ercat unes jntencions que realment no eren ¡que 

s'ha cereal, om dic, s'ha fel Ulla recerca molt en pro
fuuditat d 'unes Erases que no anaven més cnlla que ex
posar Ul1a realila l. El servid de documcntaci6 és T a l
meat l'encarregat de la redacció, més bé confecció, de 
les actes, de totes les ac te del Govern i d les Co
missions Mixles, i de la traducció el'aquesla documen
Lació, de la documenlaci6 que s li propasa o que se 
1i presenta, a castelHl. o cataJa, perque hern de tenir en 
compLe que els document poden nar, com realment 
vénen, n les dues Uengües, el'acord amb le disponi
bilitals que tenen cada ConseUeria del person 1 fu 0-

~ionarial que té la capacital d'escriure llengua catalana 
fonamentalment. ~ a diJ", que el sent-it d'aqucst artj
ele no esta en establir cap casta de discriminació Di 
en contra ni a favor de cap de les dues llengües ofi
cials. I molt manco s'ha intentat o es pretén dins 
aquesta redacció anal' a cercar una vulneració de l'Es
tatut. Ent ' n e l Govern que una d les seves funcions 
fonamental s és anar a aque ta, inicialment, equipara
ció de l a noSLra llengua oficial de Uengua e talan a 
junlamenl amb la !lengua castellana; que és Wla de 
les passes fonamen la]s anar a aques ta equiparació. 
Per aixo es necessita avui per avui UD fans d'ajuda per 
part del fLUlcionaris, per part deIs maleixos , fins i 
tOl, deIs maleixo conseller, que és necessari anal' a 
aquest recic1atge d'aquests funcionaris, a fi d'arribar 

al punt en que la utilització de la nostra llengua, de 
la !lengua ca.alana, sigui una utilitzacló normal. Si hi 
ha les limitaclOns quant a personal, aquestes limita
cions s'han d'anar <':obrint, i és una qüestió de temps 
i de voluntat, i aquesta voluntat existeix des del ca
men<;ament en que el Govern va prendre possessió 
quan[ a anar a cercar aquesta normalització; i quant al 
temps, el que sí és necessari per arribar a dur a bon 
port aquest reciclatge o aquests nous coneixements per 
part deIs funcionaris de la Comunitat AutOnoma. Fei i 
fet, ido, donam la canformitat a aquesta Proposieió No 
de LIei d'acord amb l'esmena presentada pel Grup So
cialista. Res més, moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. EIs altres Grups que 

no han presentat esmenes volen fixar la seva posició. 
La Sra. Munar. Disposa d'un temps de deu minuts. 
MARIA ANToNIA MUNAR: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Solament per 
fixar la nostra poslura dir que el Grup Regionalista 
donara suport a aquesta Proposició No de Llei d'Es
querra Nacionalista amb l'esmena del Par~it Socialista. 
I no tan soIs direm que sí perque esta estalonat le
galment per la Constitucaó i l'Estatut, sinó també 
perque ens sembla de bastanta logica que, donat que 
tenim un Govern que pensa i parla en catala, si s'ha 
de traduir a algun idioma sigui al castella, perque 
traduir al propi idioma que es parla seria molt difi
cultós. Res més. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies. Don Cosme Vidal, pel Grup Popu-

lar. 

COSME VIDAL: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Popular donara també suport a aquesta Propo
sició tenint en compte així mateix que no és que l'ac
ceptem, com s'ha dit, com a una advertencia ni molt 
manco com una vulneració, com molt bé ha matisat i 
d'alguna manera ha desvirtuat l'esmena del Partit So
cialista; ni vulneració ni violació, diria jo. Per tant, 
nosaltres estam d'acord i aixo abunda que també d'al
guna manera recoll im el comportamenl del Govern, 
que queda ciar que quan ha fel aquesl decret, preci
sament, perque del que é normal el que no ho és 
hi hauria molt di cutír, pero precisament, i l er
vei de doeumentació té com a feina principal redactar 
tole les acres, el que es digu i, naturalmenl , l'expres-
ió de traducció potser no és feli<;, pero que es digui 

qu.e es redactin en ealala, precisament, abunda < mb 
aquesta bona voluntat. Per aixo sense més voltes po
dem dir que nosaltres també donarem suport a aques
ta Proposició No de Llei. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Cosme Vidal. Senyora Secretaria, 

vol procedir a la lectura del text, tal com queda? 

CATALINA ENSEÑAT: 
El Pa rlament de les Illes Balears, per tal d'adequar 

I'apartat a) de l'article 3 del decret 18/ 1983 de dia 23 
de jllny, BlILlleti Oficial omunitat Autónoma .0 1 de 
26 d juliol de 1983, del Govern tic les IIles Balt>ars, a 
]'esperi \. ele I'anide 3.3 de la Con titllció i deIs aTticles 
3 i 14 de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, 
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insta el Govern de les IIles Balears a modificar l'apar
tat a) de l'article 3 del decret 18/1983 de dia 23 de juny, 
en el sentít de substituir-hi l'expressió "de la traduc
ció d'aquestes a llengua catalana» per «de la traducció 
d'aquestes a la llengua castellana». 

3.-b) 
PRESIDENT PARLAMENT: 

Moltes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor d'aquesta Proposició No de LIei, es posin drets, 
per favor. Queda aprovada per unanimitat, poden seu
re. El darrer punt de l'Ordre del Dia és el relatiu a la 
Proposició No de Llei N.o 130/84, presentada pel Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista PSM, i relativa a 
la tramitació de les Proposicions de Llei en el Parla
ment de les Illes Balaers. Per defensar aquesta Propo
sició No de LIei té la paraula D. Damia Pons i Pons. 
No s 'hi ha presentat cap esmena. Té voste un temps de 
deu minuts. 

DAMIA. PONS : 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Propo

sició No de LIei, i percló pel barroquisme del tÍtol que 
pareix un poc com els sermons del Frai Gerundio, que 
Jiu, trami tació de les Proposicions de LIei en el Par
lament de les Illes Balears . Ve motivada perque, sen
se cap tipus d'intencionalitats polítiques, hem observat 
i, en certa manera hem patit, no diré irregularitats pero 
sí problernes quant al funcionament de la tramitació de 
les difercnts proposicions de l!ei que . Esquerra Nacio
nalista ha presentat en aquest Parlamento Com sabem, 
l'article 122.2 del Reglament Provisional d'aquesta Cam
bra diu que la Proposició de LIei que es presenti sera 
remesa al Govern perque aquest en manifesti el crite
ri respecte a la presa en consideració, així com la seva 
conformitat o no a la tramitació si implicava augment 
deIs credits o disminució deIs ingressos pressupostaris. 
1 aquí varen venir els problemes. El Govern, quan es 
va trobar amb diferents Proposicions de Llei d'Esquer
ra Nacionalista, ens va comunicar, va comunicar a la 
Mesa del Parlament de les Illes Balears el seu criteri 
d'una forma que nosaltres varem entendre que no era 
ortodoxa, i no només no era ortodoxa, sinó que creiem 
que jurídicament no era valida. El Govern va enviar 
una ca rta , una carta signada, naturalment, pel seu Pre
sident. En primer tloc, suposam que per falta d'expe
riencia reglamentaria, aquestes, algunes d'aquestes car
tes al!a on manifestava els criteris o la conformitat o 
no de la tramitació, estaven, diríem, redactades d'una 
forma molt poc habi!. Tant va esser així que fins i tot 
se'ls va haver de demanar que ens diguessin que vo
lien dir aques t s escrits . 1 el Govern va·.haver de tornar 
enviar una altra carta, concretament, la que du Regis
tre de Sortida 1430 ele 22 de desembre del 83, al!a on 
va haver d'explicar el que havia volgut dir a cartes an
teriorment enviad es en relació a les difercnts Proposi
cions de LIci, presentades pel Grup Esquerra Naciona
lista. E. s a dir, hi havia una disfuncionalitat notoria 
quant a la manifestació de criteri, o conformitat o no 
quant a tramÍtació, per part del Govern. Per aixo Es
querra Nacionalista, entenent que a nivel! reglamentan 
no es du un funcionament correcte, ja va manifestar 
que no podía donar rer valides les manifestacions de 
criteri, fe tes pel Govern a base de cartes . Per quina 
raó? Perque, sen:úl!ament, entenem que tot acord que 
consta en una acta el'un organisme públic, en aquest 
Cas el Govern de les Illes Balears, ¡'única manera que 

el coneguem amb tot detall i amb tota garantia és una 
certificació. Estam coments que aquesta manifestació 
que va fer el PSM, que no donava per valides les car
tes i que volia certificacions, finalment el Govern hi va 
venir a bé i ens va remetre,les certificacions pertinents, 
fos per dir-nos sí o per dir-nos no a la tramitació o per 
manifestar criteri favorable o desfavorable. Per tant, 
entenem que aquesta Proposició No de LIci, en el seu 
apartat a), ja comem;a a es ser complida per aquest Go
vern. Ara bé, hi ha més elements. Aquesta Proposició 
No de Llei, a l 'apartat b), planteja que quan el Govern 
manifesti que s'oposa a la tramitació per raons de pres
supost, sigui per augment de despeses o per disminu
ció d'ingressos, ha ha de fer de forma raonada i hau
ria d'esser debatut dins la Comissió d'Economia, Hi
senda i Pressupost. Per que? Perque entenem que estam 
disposats a comprendre. arguments contraris als nos tres 
punts de vista. El que no poden! acceptar són excuses. 
Nosaltres entenem que no pot esser que el Govern posi 
una simple excusa pressuposti:triJ. s.::nse cap tipus de 
raonament, passi per damunt qualsevol element de de
bat i bloquegi qualsevol Propos ició de Llei que no li 
vagi bé. Entenem que el Govern té el dret de vetar tra
mitacions, pero té el deure moral de donar les expli
cacions pertinents i, encara que sigui simplement a ni
vel! de Comissió d'Economia, Hisenda i Pressupost, 
plan tejar uns mínims elements de debat. Un altre ele
ment es planteja en el punt c) d'aquesta Proposició No 
de LIei. Diu que les manifestacions de criteri del Go
vern hauran d'esser necessariament publicades en el 
Butlletí Oficial del Patlamcnt de les Illes Balears. Aixo 
simplement és per garantir una informació precisa de 
tots els Diputats i de tota persona que vagi fent un se
guiment del funcionament d'aquest Parlamento Ente
nem que no pot quedar simplement com una certifica
ció que quedi dins un arxiu i no sigui divulgat a tra
vés del ButIle tí, que per aixo esta. LIavors hi ha un altre 
element important a I'apartat el) d'aques ta Proposició 
No de LIei, i és en relacíó al termini que té el Govern 
per manifestar el seu criterio Han d'esser quinze dies, 
pero a partir de quan? Nosaltres entenem que a partir 
de l'entrada en el Registre del Govern de la Comunitat 
Autonoma. 1 a més a més un altre elemento No tan soIs 
ha de comptar el termini el temps que estam en pe
ríode de sessions, sinó que tant si estam en període 
de sessions com si no, el Govern funciona, el Govern 
té tota la seva maquinaria d'executiu en marxa els dotze 
mesos de l'any, i no hi ha per que, entenem, haver d'es
perar i retardar la dinamica parlamentaria fixant que 
els terminis només correran qua n hi hagi període de 
sessions. Aixo es ta fet amb la finalitat d'agilitzar la di
namica parlamentaria, perque com que només tenim 
quatre mesos de períodes de sessions en l'an1', i bona 
part d'aquests quatre meso s es perden esperant que 
acabin de passar terminis, aques t Parlament esta per
dent for<;:a i esta perdent dinamisme i operativitat. Per 
aixo entenem que aquesta Proposició No de LIei, a di
ferencia d'altres que en puguin venir, no té en absolut 
cap element de tipus polític; és, ia que s'ha establert 
aquí la distinció, una Proposició No de Llei purament 
tecniea, que té com a finalitat garantir que el que el 
Govern fa, d'enviar-nos la manifestació de criteri o con
formitat amb la tramitació a través de certificats, es 
faci no com a acte de bona voluntat del Govern, sinó 
ja per un acord d'aquesta Cambra i, a més arnés, quan 
es manifesti per un veto a la tramitació, ho raoni, que 
tothom en pugui estar informat perque ho conegui a 
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través del Butlletí i , finalment, que .tant si estam en 
període o no de sessions coneguem en un termini de 
quinze dies la resposta del Govern. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracles, lJ. lJamia Pons. En representació 

del Govern té la paraula D. Joan Ruguet. 

JOAN RUGUET: 
Sr. President, Sres., Srs., Diputats. Efectivament, 

quan es va comen9ar tota l'activitat tant de Govern 
com del Parlament indiscutiblement havien de sortir 
qualque, qualque problema amb el seu funcionament. 
Respecte a aquesta Proposició No de LIei jo primer de 
tot vull demanar que es faci una votació per separat 
per l'explicació que a continuació tractaré de fer. Quant 
al punt a) no hi ha cap miCa d'inconvenient a donar-li 
suport ja que el criteri del Govern, efectivament, ha 
d'esser manifestat per una certificació; és més , jo en
cara apuntaria una rcctificació a aquest punt dient que 
ha d'esser expedida pe! Secretari del Govern, pel mem
bre del Govern qui actua com a Secretari, és a dir, Se
cretari del Govern. Per tant, a aquest punt donarem 
suport, com ja ha explica t aquí el representant d'Es
quena Nacionalista, perque després d 'una serie de sug
gercncies, una serie de comunicacions, s'ha empres 
a ques t camí q ue cre im que ' s e l vh lld i ¿s e l que p cr
lOca . Quanl a ls alLres punls , al pum b), el crileri del 
Govera cree empre, segons la nas Lr. \ apinió, i ,;a lgu i la 
r edundancia, que és un crite ri ¡-aOna l e l que manifes ti. _ 
Almanco .Cdl r aonat aques l critc ri quan e l ll1a ni fes ta'eJ 
Go vern; s 'hi paddl e la r o no s'hi podd\ es tar d'acord , 
amb el criteri que manifesti el Govern. Pero en cap 
manera amb una Proposició de Llei es pot dir a un 
Govern que raoni el seu criteri perque s'ha de donar 
ja per suposat que quan fa un criteri, segons el seu 
punt de vista, aquest criteri sera raonat. L'únic que pot 
implicar a<;:o és que sí hi hagi conformitat amb el criteri 
o que no n'hi hagi. Respecte que hagi de passar, quan 
impliqui augment o disminució de pressupost, hagi de 
passar per la Comissió d'Economia i Hisenda, a<;:o no 
esta establert , i no esta establert pel Reglament Provi
sional d'aquesta Cambra. 1 entenem, amb el mateix, no 
tendríem cap inconvenient en que es modifiqués el Re
glament, en que es millorés el Reglament en tots els 
seus aspectes. Pero no creim que sigui oportú que 
aquestes modificacions del Reglament vénguin donades 
a partir de Proposicions No de LIei, perque tal vegada 
el que estam fent és manipular malament aquest Re
glament que, d'una vegada per totes, s'hauria de reu
nir la Comissió, presentar les esmenes que fes falta i 
presentar i sobretot millorar aquelles deficiencies que 
tal volta puguin obligar certs GIUpS Parlamentaris a 
haver de presentar Proposicions No de Llei perque 
certs aspectes no vénguin prou b en contemplats dins el 
Reglament Provisional. :f.s a dir, que el punt b), el c) i 
el d), nosaltres no els podem donar suport, no perque 
no hi estiguem d'acord amb tot el fons, tal volta hi ha 
aspectes que hi podríem aribar, pero no és aquest el 
procediment perque estam rectificant i estam modifi
cant el Reglament mitjan<;:ant Proposicions No de LIei. 
1 a<;o, nosaltres, particularment, no ho podem admetre. 
Respecte que si el comunicat del Govern, si el criteri 
de l Govern ha d'estar o no ha d'estar publicat en el 
Butlletí Oficial del Parlament, jo cree que no hi hauria 
cap grup parlamentari que tingués inconvenient que 
a<;:o sigui publicat. Pero també haura d'esser el Regla-

ment que establesqui als mecanismes de les Proposi
cions de Llei que és el que s'ha de fer quan el Govern 
dóna el seu criterio 1 quant al darrer apartat, aquest 
sí que, tal vegada, implica una modificació substancial, 
no solament a l'article 122 del Reglament, sinó que va 
en relació directa amb l'article 90.2 on determina els 
períodes, quan compten o quan no compten. Si es creu 
convenient que els criteris del Govern amb Proposicions 
de LIei s'ha de manifestar hi hagi o no hi hagi períade 
legislatiu, també és un altre deIs aspectes que ha d'anar 
incIos dins la modificació d'aquest Reglament Provi
sional. Per tot a<;o que acab de manifestar nosaltres 
demanarÍem que Esquerra Nacionalista acceptés la vo
tació per separat per donar suport al punt número a) 
i per poder-nos, o demanar a la Cambra, que en aquests 
punts, els altres tres punts, s'hi oposi perque implica 
modificació de Reglament que creim que la via no és 
aquesta d'una Proposició No de LIei, sinó que la via 
seria més bé la r eforma d'aques t Reglament Provisio
nal que tenim. Res més, moltes gracies . 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula D. Damia Ferra. 

DAMIA PONS: 
Molt breument. No acabam d'entendre el criteri 

aques t de deixar elements que veim que no funcionen 
bé a nivell reglamenlari per quan es facÍ la reforma 
global del Reglament del Parlament de les Illes Ba
lears. Per una raó molt senzilla, perque aquest Regla
ment no ha el'esser reformat en 24 hores ni en 24 dies; 
aquest Reglament, ha de venir la seva reforma derivada 
d'una llarga practica parlamentaria; d'un prendre nota 
puntual i constant del s elements que veim que no fun
cionen bé i que els hem de corregir. Pero mentrestant, 
mentre aquest Reglament, i creim que han de passar 
bastants de mesos i bastants de temps, no sigui refor
mat amb profunditat, que feim amb els elements de 
disfunció que ens anam trobant dins aquest camÍ par
lamentari que recorren? Que feim? Deim: «Aixo queda
ra i en prenim nota per quan es refonni,,? 1 mentres
tant, que hem de fer? Seguir funcionant malament com 
entenem nosaltres que hi ha coses que veim que no 
van? Per tant, Esquerra Nacionalista, naturalment, esta 
disposat a plantejar, a acceptar, perdó, votació sepa
rada deIs elements d'aquesta Proposició No de Llei que 
s'estimin oportuns. Ara, entenem que no en pot retirar 
en absolut cap ni un, perque tots estan perfectament 
raonats. 1 ja que parlam de raonament, per exemple, 
manifestació ele criteri del Go\'ern és una cosa, ja se 
suposa que quan un manifesta un criteri darrera hí ha 
tots els raonaments suposats, pero no estan explicitats, 
i aixo és el que entenem que el Govern ha de fer, ma
nifesta r criteri, pero en forma raonada. L'element de 
debat a la Comissió el'Economia, Risenda i Pressupost 
és logic que el Govem de les IHes Balears, com tots 
els Governs del món, intenti escapar al maxím i esqui
var la presencia del debat parlamentari o del debat en 
Comissió. Pero nosaltres entenem que el Parlament té 
el deure de demanar-li, al Govern, que se sotmeti al 
control del ParIament com mana l'Estatut. 1 aixo és 
un eIement de control. Per tant, el Govera tendra tot 
el dret del món dPo vetar tot el que vulgui, pero d'una 
forma raonada i fora eludir el debat. No entenem com 
pot esser que no s'admeti una sU2:2:erp.ncia, o ,,'"' ia. una 
suggerencia, una Proposició que un eIement informatiu 
de tanta transcendencia com és el criteri del Govern 
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sobre Proposicions de L1ei no es publiqui al Butlletí 
del Parlament de les Illes Balears. Els ciutadans tenen 
dret a estar perfectament infonnats i per tant, el punt 
c), creim que és de sentit comú que s'aprovi, i jo de
manaría que per unanimitat d'aquesta Cambra. I final
ment, l'element darrer, entenem que la practica 
d'aquest Panament ens demostra que ens estam que
dant enfangats, que les coses es retarden enormement, 
que aprovar una llei costa un temps llarguíssim i, per 
tant, aquest punt, que planteja que els terminis corre
ran tanr si hi ha periode de sessions com no, és una 
prOpoS"la de dinamitzar aquest Parlamenl; o el feim 
funcionar o no el feim funcionar. D'acord amb el Re
glament, quedam aturats; si el Reglament ha d'esser 
modificat, ho sera en el seu dia, pero mcntrestant un 
element tan negatiu com aquest és d'extrema w-gencia 
que desaparesqui i agilitzem al maxim els tramits par
lamentaris. Per aixo man(enim tots els punts, acceptant, 
pero, naturalment, la votaciú per separat com ha dema
nat el Sr. Huguet. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes grácies, Sr. Pons. Don Joan Huguet té la 

paraula. 

JOAN HUGUET: 
Sr. President, Sres., Srs. Diputats. Efectivament, el 

Reglament, el funcionament del Reglament es veu, amb 
practica de b Cambl-a, cls punts que té Jeficit'l1cies i 
els punts que no té deficiencies. Duim, en certa manera, 
quasi qua si un any de rodaLge quant a áquest Parla
ment, i s'han pogut notar una serie de deficiencies. La 
preocupació nostra no esta en el contingut d'aquesta 
Proposició No de L1ei, que tal volta podem manifestar 
sincerament que nosaltres en bastants de casos, encara 
que el pedode legislatiu no comptés hem fet manifes
tacions de Govern, hem contestat pregw1tes, etc. etc.; 
és a dir, que nosaltres hem seguit aquesta rnedmica. 
El que sí hi ha és que si comen<;am a modificar el Re
glament, que no és una modificació perque una Propo
sició No de Llei és una suggeá:ncia que si s'aprova el 
Govern l'ha de prendre, pero que, en definitiva, no 
vincula obligatoriament, creim que tal volta certs aspec
tes que es presenten aquí dins aquesta Proposició No 
de Llei seria més materia de Proposició de L1ei de mo
dificació de punts concrets del Reglament Provisional. 
Llavors seria quan ens hauríem de manifestar damunt 
aquests punts que nosaltres no hem vist que el funcio
nament del Reglament sigui l'adequat, amb proposicions 
de llei de reforma d'aquest Rcglament Provisional, pero 
no amb Proposicions No de Llei, a<;o per una parto Quant 
al criteri del Govern ja he manifestat que no hi ha cap 
inconvenient que els critersi del Govern surtin publi
cats en el Butlletí Oficial del Parlament, pero no s'ha 
d'oblidar que l'ordre de publicació al Butlletí Oficial del 
Parlament no la dóna el Govern de la Comunitat, la 
dóna el propi Parlament, la Mesa a través del seu Pre
sident, i són qui han de donar l'ordre de quil1s do
Cuments s'han de publicar. Que en el Reglament es mar
qui després, quan es tracti, a les Proposicions No de 
Llei, aquest criteri, i es posi un apartat que digui, el 
criteri del Govern sera publicat en el Butlletí Oficial 
del Parlament, ens sembla molt bé. Pero estam entrant 
en el mateix joco O feim de veres la reunió i la Comis
sió de reforma o de Reglament, o si no tal volta segui
rem una setmana darrera I'altra, un mes i un any, fent 
petites modificacions i donant peu que aquesta Comis-

sió no es reunesqui. Jo crec que en aquest moment 
tenim prou elements de judici, temm prou elements 
vahds que ens donen a entemJ.re que s'nan de modificar 
certs aspectes del Reglament, pero que ho hem de fer 
d'wla manera seriosa, que és a traves de la Cornissió ~ 
amb un estudi profund, no mitjan<;ant Proposicions No 
de LIei. Res més, moltes grac¡es. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Joan Huguet. Els portaveus deis 

altres grups o represenlants deIS altres grups que no 
hagll1 ll1lervengut. Don Pep Maria Lafuente té la pa
raula. Disposa d'un temps de deu minuts. 

JOSEP MARIA LAFUENTE: 
Sr. Presidenl, Sres. i Srs. Diputats. Estalonant el 

maleix critcri que ja ha donat comple el Partit Socia
lisIa quan ha parlat de l'assumpte deIs Senadors i el 
que diu el Grup Popular quan parla d'aquesta Propo
sició No de Llei, nosallres entenem que solament el pri
mer punt és una verilable Proposició No de Llei, per
que els altres estan en franca conlradicció amb el que 
el ReglamcnL determina. Fixau-vos, per exemple, que 
ens diu, que el lennini de ql1inze elies sera de dies habils 
i que aquesta Proposiciú de Llei, que comen<;ara a par
tir del dia següent a l'enlrada en el Registre del Govern 
de la Comunitat Autonoma i el comput de terminis sera 
tant si el Parlament es toba en períade de sessions 
com si está en períocle ele vacacions. 1 l'article 90 di.u 
d'una manera concreta, ja, que I\~vat que hi hagi dispo
sició en sentit contrari els terminis assenyalats per dies 
en aquest Reglament es computaran per dies habils. 
Despres diu: «S'excJouran del comput els pedodes en 
que el Parlament no celebri sessions». Per tant, com pot 
esser que una Proposició No de Llei vulgui modificar 
d'una manera tan radical l'article 90? És practicament, 
jurídicament i tecnicament impossible. L'únic que al 
meu entendre té possibilitats d'admetre's com a Propo
sició No de Llei, és el primer punt. Tot l'altre esta en 
plena disconformitat amb preceptes que estan en vigor, 
que han d'esser modificats per una norma de caracter 
similar; perque, dar, la Proposieió No de L1ei és una 
recomanació, és una suggerencia, és un criteri que sent 
el Parlament, i enfrontant-se o donant compte d'un 
criteri, d'una fórmula, al Govern, pero no té mai les 
possibilitats, una Proposició No de L1ei, de modificar 
un text reglamentari o un text legislatiu, i és el que 
esta pretcnint aquesta Proposició No de L1ei. En con
seqüencia nosaltres estalonarem el punt a), com hem 
dit, pero els punts b), e) i d), per estar en flagrant con
tradicció amb el que ha d'esser una Proposició No de 
Llei, nosaltrcs no els podem estalonar mal. Gracies, Sr. 
President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Molles gracies. Té la paraula D. Joan Francesc 

Triay. Disposa d'un tcmps de deu minuts. 

FRANCESC TRIA Y: 
Srs. Diputats. El Grup Parlamentari Socialista no 

creu que aquest sigui un debat eminentment tecnic, 
sinó que és un debat profundament político Creim que 
el Parlament es troba davant un abús govemamental 
del que és l'aplicació de ]'artic1e 122 del Reglament Pro
visional del Parlament. Un abús governamental que ha 
convertit un article d'aplicació ben excepcional en un 
instrument quotidia per silenciar l'oposició parlamen-
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taría, vetant i no volant les Proposicions de LJei que 
aquí es du n. J.:.s certament ben arbitrad que !; veti 
per augment de cl'edits pressupostaris una Proposició 
de Llel d 1 onnaJlizació lingüística qua n simuWuua
mel1t el Govern anwlcia la presenlació a la ambra. 
d 'una Llei de nor~nalització Iingüíslica. r:.s ben arbitrad 
que es veti Wla lleí del Cansell As es Ol' de Radio Tel -
visió Bal ars i que el ovcrn simultaniament presentí 
al Parlam · ¡lt un< llei sobre el malelx tema. El Govern 
i el Grups que li donen suporl parlamentad tenen 
altres mecanismes, Om és el d'ell.-pressar un crileri con
trad i d rebutjar 3mb els vols despré del debat les 
Propo i ions de Llei, i no vetan 1 la scva. diseussió. Pen
sam que un Govern que es queixa tan amargament que 
se li presentin esmenes a la totalitat a determinades 
lI eis, pcrque COn idera que és po si bl e a través d'un 
debaL en ponencia i en omissi6 d' r ribar a punts de 
cunconHa, després inconi en la greu conlrad icció d , 
a la vegada., tallar en rodó le possibiJilats que aquí 
siguin dis utides inicial m nt le: inicialivc!> Icgislalives 
del Di, urat's i deis Grup Parlamentaris. f a més, que 
a~o ha faci d'lIna man 1'<1 absoluwment d''illimiLada dis
c recionali tal, de sobir~tna disc: n .. ·1 Iwlila t. La Proposi-

ió No de Ll i d 'Esquerra acloJlal!s la P J"I, per a 110 -

allres, és insufi ¡en l re:l lm:::nt ¡Je r re 'o l ¡re aquesl 
problema; cl'eim qu > aqué l problema " hnura de re-
oldre, certament, a través d'un ¡-eplantejament pro

fund ele I'articlc 122 a la reforma de l'Esta tut que 
s'hagi de er.. Pero, ·a la vegada, lamb ' \lolem dir que 
creim que ,é un.a ap rlaci6 positiva per anar donant 
una cerla solu ió a aque ( problemes, ja que forma
litza els acords del Govern, que sembla que hi ha una
nimilat i que aixo no té major importanc ia, perque ot
mel a di cu si6 parlamc:nt ria le 1'<'Ions del 'veto que 
el Govern fa, i a la vegacla perque agiLitza cls terrojnis 
reglamentad per expre 'sar el criteris i aquests vetos 
que el Govem lé. ertament, aque ' l darrer punl arnés 
de la Proposició No de L/ei del Gr-up ti'Esquerra Na-

iona ÜSla coincideix. amb una Proposició No de Llei 
que el Gn¡p So ialista va fe el mes de. novembre, i 
que tampoe no va esser acceptada per la Cambra, en el 
mateix sentit. Per aUra part nosaltres estam molt 
d'acorel que s'ha de revisar el Reglament. Que els se
nyor. ele la majoda ens convoquio, que el Presielent de 
la omissió de Reglament, que cree que és el Presiclent 
del Pa.rlamenl, onvoqui, perque els Diputats socialistes 
lerum pelo e stUll1, a diferencia d'allr s Gl'UPS Par.la
mentaris, d'assistir a tote les reunions que sc'ns COn
voca, i per tant, estam disposals des d'ara mateix a, 
com més prest millor, ini.cia¡- i acabar els treballs per 
aquest Reglament definiliu. M Hes grades . 

PRESIDENT PARLfu\1ENT: 
Moltes gdlcies, D Francesc Triay. Té la paraula 

D. Cosme Vidal. 

COSME VIDAL: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En rela

ció a aquesta Proposició No de Llei. relativa a la tra
mitació de les Proposicions de Llei, que efectivament, 
com ha assenyalat molt bé el proposant o el proponent 
recorda bastant Frai Gerundio. Jo voldria dir, sobretot 
per quao ha fet menció al senlH comú per acceptar no 
només el padtgraf El o I'apartat a), s il1ó e l b), e l e) i 

j d), j a la poca habilitat de l Govern que Fl'ai G -
rundio alía Zote era eH el que parla va ele panegiritzar, 
en \loe eI'alabar o ll ar. Dil aixo, el. que sí vul l expressat-

clarament és que si no estam d'aeord amb aquesta Pro
posició No de Llei és perque no acceptam nosaltres, el 
Grup Popular, que es modifiqui el l<.eglament Provisio
nal mitjan~ant Proposicions No de Llei; aixo ho ha dit 
clarament el representant elel Govern. Quant al punt de 
vista del PSOE, té molt de dret a expressar-lo, el que 
no acabam d'entendre és que es parli el'abús govema
mental de l'article 122 del Reglament Provisional i al 
mateix temps es digui que s'aplica amb sobirana, sobi
rana discrecionalitat. La sobirania, tots sabem el que 
vol dir. A diferencia d'altres grnps sobre assistir o no 
a les convocatories, no sé si hi ha hagut una aHusió 
directa al nostre, pero no cal dir que nosaltres, si se'ns 
convoca, perque, en realitat hem sét nosaltn:s c1s ele 
demanar que es convoqui aquesta Comissió, no tengui 
cap dubte que naturalment hi assistirem com crec que 
hem assistit a totes les convocatories. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Cosme Vidal. Don Damia Ferra 

per contradiccions lé la paraula. Disposa d'un temps 
de cinc minuts. 

DAMIA PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats . Molles graCles 

al Sr. Triay del Grup Socialista, perque s'ha fet evident 
que aquesta preocupació no és una cosa obsess iva d'Es
quena Nacionalista, sinó que veim que és compartit 
per un grup qu lé 21- D'ip Ita din aquesta e mbra . 
Ef cti amenl, i estic contcol que ho hagi lret I L 

Triay, hí ha un elemenl poUtic a part deis e lcments 
lecnics. r 'luan he intervengut ja he dit que el Govern 
intenta amagar, i a feg il-é , amagar eL cap davall l'ala, 
l' la del Reglamen t, per evitar donar compt deIs seus 
criterís, que ón criteris molt respeetabloes, pero que 

lem que es raonin i que es debalin, i aixo és el que el 
Govero no vol fer. El Govem vol velar i llevar-se d 
davant les Proposiciohs de Llei que n Ji vagin bé, i així 
h ha fel amb la Llei de nonnalirz.ació lingüística, j 
no em diguin que no, perque és una cosa que, coneixent 
el rheris de normalització Ungi.ií Lica d'aquesl Govem, 
que de moment, són un fantasma, no existeixen, s'han 
el'explicar i no s'expliquen, s'han de presentar i 110 es 
presenten. Per tant, el que el Govem no vol és demos
trar el seu buit davant unes determinades Proposicions 
de LIei. 1 no sé de que té por, si té la majoría asse
gurada. Hi ha uns senyors que estan subjectes a un 
pacte secret, a un pacte ele Madrid, un pacte que deu 
esser molt vergonyallt perque fins i tot l1i ha hagut 
amena es de fer-Io públic, no sé de que ~enen por sj 
guanyaran totes le votacions que facin faJta. El Sr_ 
Lafuente ha diL que l1i havia element n conlradicc:.ió 
del Reglament, i n'ha trets com amostra d'un d'ells, 
el que es demani que es publiquin al Butlletí Oficial 
del Parlament els criteris del Govem. Pero aixo és 
absolutament comic. És a dir, una publicació a un 
ButlletÍ del Parlament que pot esser acordada per part 
de la Mesa, concretament, no pot vulnerar mai un 
Reglamenl. L'únic que es d mana aqui és que aquesta 
Cambra recomani, aCOl-di, que s'han de pubücar, qu 
no ho dcixi a I'arbitri d la Mesa ni de ningú, sin6 que 
doni una dcterm inació expres a damunt ai':-o. Per tant, 
contradiccions amb el Reglamenl r de res. El que es 
fa aquí, en aque ta Proposició No de L1ei, m 's que una 
modificaci6 substancial del Reglament que té elements 
mOdificatiu, s, sobretot, fixar uns criteri d"nterpre
tació, perque s i no els fixa aquesl Parlamen t, com ha 
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passat altres vegades i ho hem vist amb la manera de 
manifestar concretament el criteri del Govern, les fixa 
arbitrariament el Govern o el que sigui. En canvi si 
hi ha una Proposició que diu, Proposició No de Llei, 
que diu que el criteri d'aquesta Cambra és aquest, el 
que s'exposa en aquesta Proposició No de Llei no hi 
ha dubtes interpretatius, sabem a que ens hem d'atenir 
i ara no ho sabem. 1 alxo ha donat lloc, entenem, a 
abusos per part del Govern. Per tant, jo agrairia al 
Sr. Lafuente que si m'ha d'exposar arguments jurídics 
me'ls exposi de més pes. Jo sé que vostes, i ho llament, 
estan subjectes al pacte que he dit abans i poden votar 
qualque vegada diferents, pero no hi poden votar sem
pre, i en aquest cas veim que el pacte funciona, i fun
ciona en contra de la dinamic:a parlamentaria del qual 
vos tes formen part. I funciona a favor d'unes actua
cions arbitraries d'un Govern deIs quals vos tes no n'han 
volgut fom1ar parto Per tant, nosaltres llamentam moH, 
Srs. del Grup Regionalista, que en aquest cas donin 
suport a un Govern per anar en contra de la dinamica 
parlamentaria, perque nosallres entenem, Esquerra Na
cionalista, i ens felicitam que el Grup Socialista també, 
que el Parlament esta per controlar l'acció del Govem 
i tots els elements que vagin a obstaculitzar aquest 
control, tots els subterfugis reglamentistes i legalistes 
són negatius. El Reglament sera modificat, pero convé 
que ho sigui quan sapiguem des del primer artide fins 
al final que és el que no funciona; mentrestant, el que 
veim que no func;;iona, el que és objecte d'interpreta
cions discutibles, facem les Proposicions No de Llei per
tinents i donem a aquest Parlament la decisió de veure 
com hem d'anar modificant les coses que veim dara
m ent que no funcionen. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Gracies, D. Damia Ferra. Té la paraula D. Pep Ma

ria Lafuente. Com a Govern, com a Govem, perdoni, 
primer és el Govem. S'obri qüestió incidental nova. 

JOAN RUGUET: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No em pensava 

en cap moment que aquesta Proposició No de Llei 
hagués d'aribar a aquest punt, perú em veig en l'obli
gació d'haver de sortir aquí damunt, almanco per de
fensar acusacions, o per no estar d'acord amb certes 
acusacions que aquí s'han dit . El Govem no va en 
contra de cap tipus de dinamica d'aquest Parlament. 
El Govern manifesta criteris, i si ha vetat dues Pro
posicions de Llei que el criteri, tal vegada, no hagi estat 
del pes que esperava el Grup Esquerra Nacionalista, 
tenen tot el dret de dubtar-ho. Pero també saben ells 
que tenen també un dret, que és ·el fer preguntes a 
aquest Govern, que és, o per que el Govern ha vetat 
aquesta lIei, i amb quins criteris l'ha vetat? Quan el 
Govern manifesta un criteri, manifesta que si és 
augment o si és disminució d'un pressupost. 1 a<;o és 
el que marca el Reglament, nosaltres no vetam res que 
no creguem que no puguem vetar i no vetam res que 
no estigui d'acord dins les bases d'aquest Reglament. I 
també volem manifestar aquí que no ens oposam a la 
reforma del Reglament Provisional. pero ereim que 
aquest no és el camí, no és el eamí d'anar fent Propo
SIClons No de Llei que vagin a poe a poe reformant 
aquest Reglament, que després, en definitiva, no sa-

brem a que ens hem d'aterur. És hora de fer el Regla
ment detinit.iu. És hora que aquestes coses i aquestes 
deficiencies que estam veient les plasmem dins un Re
glament definitiu, pero no mitjan<;ant Proposicions No 
de Llei. Perque aquesta Proposició No de Llei té un 
punt concretament que és el deIs terminis que, efecti
vament, esta en contradicció amb l'artide 90.2 del Re
glament Provisional. Que a~o es pot modificar, sí que 
es pot modificar, pero, repetesc una vegada més, dins 
la Comissió pertinent. Per altra banda també vull ma
nifestar aquí que el Grup Popular, o més ben dit també, 
el Govern, en aquest moment, el que sí vol és que el 
Parlament faci la funció parlamentaria de parlamentar 
amb les qüestions veritablement serioses, '=lue no dub
tam que aquesta no sigui una qüestió seriosa, pero és 
una qüestió seriosa que s'ha de veure dins el seu lloe 
concret i no mitjan<;ant una Proposició No de Llei que, 
en definitiva, repetesc, i no em cansaré de repetir-ho, 
es faran reformes de Reglament sense tenir una con
c1usió final. Res més, moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Moltes gracies, D. Joan Ruguet. Don Damia Ferra. 

No vol fer ús de la p araula, no, ha acabat ja. 

JOSEP MARIA LAFUENTE: 
Per aHusions, per aHusions. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
No, no, no, no hi ha aHusions. Sres. i Srs. Diputats, 

vista la pro posta que s'ha fet al llarg del debat, aquesta 
Mesa considera que les votacions podrien esser de dos 
punts, del punt a), en el qual pareix que estan d'aeord, 
i deis punts b), c) id), que entrarien a una segona 
votació. Per tant anam, a votar el primer paragraf 
d'aquesta Proposició No de Llei. Secretaria, li vol donar 
lectura? 

CATALINA ENSENAT: 
En relació al que disposa l'article 122.2 del Regla

ment Provisional del Parlament de les Illes Balears 
quant a les Proposieions de Llei, la manifestació del 
criteri del Govern respecte de la presa en consideració, 
així eom la seva conformitat o no a la tramitació si 
implicava augments deIs credits o disminució deIs in
gressos pressupostaris, es fara mitjan<;ant certificació 
expedida pel Secretari on constara la transcripció lite
ral de l'acord pres pel Consell de Govern, i sera remesa 
a la Mesa del Parlament. 

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

paragraf, que s'aixequin, per favor. Poden seure, queda 
aprovat, queda aprovat per unanimitat. Quant als apar
tats b), c) id) són de tots vos tes coneguts, que és 
que volen llegir-Io una altra vegada. Per tant, les Sres. 
i Srs. Diputats que votin a favor, que s'aixequin . 24 
vots. Poden seure. Les Sres. i Srs. Diputats que votin 
en contra, que s'aixequin. 29. Les Sres. i Srs. Diputats 
que s'abstenguin. Per tant, queda aprovada la Proposi
ció No de Llei quant a l'apartat primer i rebutjada 
quant als apartats b), c) id). Queda conelos aquest 
PIe. Bones tardes. 
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