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l.-Preguntes: 

Any 1984 

'. 

a) Pregunta (R.G.E. Núm. 277/84), presentada pel Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Grup par
lamentari Socialista, relativa a l'aprovació i exposició de les Normes Subsidiaries i Complementaries 
del Planejamerzt de tIlla de Tagomago. 

b) Pregunta (R.G.E. Núm. 278/84), presentada peZ Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Grup Par
lamentari Socialista, relativa a la derogació de la Llei de Centres i Zones rl'Interes Turístic Nacional. 
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2.-Proposicions de Llei: 
a) Proposició de Llei (R.G.E. Núm. 65/84), presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista 

(PSM), relativa a la Proposició de Llei reguladora. de la iniciativa legislativa en el Parlament de les 
Illes Balears. 

b) Proposició de Llei (R.G.E. Núm. 107/84), presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista 
(PSM), relativa a incompatibilitats del Govern i l'Admrinistració de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears. 

3.-Proposicions No de Llei: 
a) Proposició No de Llei.(R.G--.E. Núm. 151/84)! presentada :pel Grup Parlamentari Esquerra Naciona

lista (PSM), relativa als.. convenis en materia del Tercer Canal de Televisió amb la Generalitat de Cata-
lunya i la Comunitat Valenciana. - - -

b) Proposició No de Llei (R.G.E. Núm. 159/84), presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lista (PSM), relativa a la creació per Radio Nacional d' Espanya d'una emissora en llengua catalana 
a les Illes Balears. 

l.-a) 

EL SR. PRESIDENT: 
~rs. Diputats, volen anal' prenent lloc als seus es

cons. Comen<,:a la sessió. El primer punt de l'Ordre del 
Dia és el relatiu a preguntes. La primera pregunta és 
la número 277 de l'any 84, presentada pel Diputat D. 
Joan F. Triay Llopis, del Grup Parlamentari Socialis
ta, i relativa a l'aprovació i exposició de les Normes 
Subsidüiries, i Complementaries de Planejament de 
l'llia' de Tagomago. Té la paraula D. Joan F. Triay . . 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President, Srs. del Govern, Sr. Conse

ller d'Obres públiques. Dia 3 de novembre, el Consell 
de Govern va acordar la suspensió de planejament de 
l'Illa de Tagomago, aquí on també s'ordenava a la Con
selleria l'elaboració d'unes normes subsidiarles de pla
nejament; com esta aquest expedient en aquest mo
ment? 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Les Normes 

Subsidiaries i Complementaries de planejament de 
l'Illa de Tagomago estan ja aprovades inicialment pel 
Consell de Govern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, vull felicitar el Govern perque no hem vist 

anunci d'aquesta aprovació inicial. No sabem si el ter
mini d'informació púhlica ja esta corrent, també inte
ressaria coneixer-ho, ja que dia 3 d'abril es compliran 
els tres mesos de l'acord, el qual ha d'estar aprovat 
definitivament d'acord al reglament de planejament, i 
si aquesta aprovació inicial que m'anuncia o dóna a 
coneixer el Conseller pt'rmet cobrir aquesta obliga ció 
reglamentaria dels sis mesos. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, sí, moIt breument per confirmar 

que, vaja, per agrair la felicitació, en: primer lIoc. 1 no 
ha comen-:;at a córrer encara el termini d'informació 
pública posat que no ha estat encara publicat; sera un 
dia d'aquests i, evidentment, amb temps suficient per-

que es puguin aprovar definitivament abans del dia 3 
de maig que és quan compleixen els sis mesos que te
nia de termini el Govern. 

l.-b) 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. Segona pregunta. És la 
número 278 de l'any 84, presentada pel Diputat D. Joan 
F. Triay Llopis, del Grup Parlamentari Socialista, i re
lativa a la derogació de la Llei de Centres i Zones 
d'Interes Turístic Nacional. Té la paraula D. Joan F. 
Triay. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Srs. del Govern, dia 4 de 

novembre, la premsa de Palma, en termes practica
ment similars, es va fer resso d'un acord del Consell 
de Govern, o · del debat i la deliberació en el Consell 
de Govern, de la intenció de proposar la derogació de 
la Llei de Centres i Zones d'Interes Turístic Nacional. 
Volia demanar com es troba aquest tema en l'actuali
tat. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Es varen fer 

unes gestions amb les distintes Comunitats Autonomes 
per saber quina opinió tenien damunt el tema de la 
Llei de Centres. Ens varem trobar amb distintes opi
nions, i sobretot per part de la Junta d'Andalusia, que 
hi havia una oposició rotunda que es derogas la Llei 
de Centres d'Interes Turístic, perque pareix esser que 
a Andalusia, en línies generals, els ha donat bons re
sultats. Llavors varem pensar que la via a seguir de 
demanar, a través d'aquest Parlament, al Parlament 
Central la derogació d'aquesta Llei a l'ambit de les 
Illes Balears, no era conseqüent perque aixo podia su
posar molts de problemes al Govern Central, perque 
haver de derogar una Llei que esta publicada per tot 
el territori nacional j~lst per un territori autonom, no 
era gairc conseqüent. Entretant es va aprovar el De
cret de Transferencies de Turlsme a fa Comunitat Au
tonoma, i hem trobat una via perque mentre aquest 
Govern estigui assumint de qualque forma el poder re
latiu de poder aturar qualsevol desenrotllament de 
centres d'interes turístic, i explicaré per que. La Llei 
de Centres d'Interes Turístic, des del desembre de 
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rany 63 contempla que per fer-se un centre d'interes 
turístic s'han de complimentar dues fases. La primera 
s'ha d'elaborar a un pla de promoció turística, i aquest 
pla de promoció turística és competencia exclusiva, o 
era competencia exclusiva, en aquell temps, del Minis
teri d'Inforrnació i Turisme. A continuació, quan 
s'aprova aquesL pla de promodó turística, llavors s'ba 
d'aprovar un pla d 'ordenació urbana, que I'ha de, quaJ
que forma, coordinar el Minisleri de Vivenda i, adjun
tant aquests do expedi nt ' , s'ha d'elevar · 1 onsell de 
Mini tres que és el que ha de declarar el centre d'in
teres rudSLic i el corn::sponenL pla d'ordenació urbana. 
Resulta que amb e l dec¡-et de transferencia del mes de 
febrer, el decrel de transfcrencies a la munitat Auto
noma fet el mes de febrer d'aquest anys, a les compe
tencies concurrents que té la Comunitat Autónoma i 
l'Administració Central, diu clarament que seguid! essent 
competencia de l'Administració Central la declaració 
de centre d'interes turístic i l'aprovació del pIa d'or
denació urbana. Pero, en canvi, l'aprovaóó del pla de 
promoció turística esta transferida a la 110stra compe
ti~ncia. Com que nosaltres hem manifestat r eiterada
ment que no estam a favor deIs centres d'interes tu
dstic, és de suposar que mai aprovarem un pla de 
promoció turística i per tant no pot arribar mai a un 
Consell de Ministres un centre d'¡nteres turístic a les 
Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol replicar? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. Presidenf. De totes maneres, Sr. Oa

dera, a la presentació del programa d'ordenació del ter
ritori, i es va afirmar que conjuntament amb el pro
grama de lw'isme, s va anunciar qualque inicial iva 
legislativa en relació a aquesl tema, en el enlit d 'nsse
gUl'ar la sllbo.rd~nació del cen Lres d'inlercs tul"Ístic al 
p lanejament urbanístic, a l'ambit urbanü,tic general. 
Sembla, per les seves paraule . que s'ha de islil d'una 
actuació en aquest sentit; nosaltres, com a Grup Par
lamentari, estavem precisament pendents de veure qui
na era l'actuació del Govem, perque havíem anunciat 
que faríem una iniciativa de derogació coneixent que 
aquesta derogació no correspon a aquesta Calubra, pero 
sí pot correspondre a aquesta Cambra la petició d'aques
ta derogació. I per tant, estavem pendents que passés 
el termini de cinc mesos que el ConseIler d'Ordenació 
del Territori s'havia donat ell mateix, per veure quina 
era aquesta iniciativa, Per aItra part, no hi ha dubte 
i és cIar el que ens diu el Conseller, en el sentit que 
no avalaran, no informaran favorablement cap nou cen
tre d'interes turístic, pero el problema greu que tenim 
són els centres existents, els centres ja qualificats que, 
en alguns casos, estan realtnent incomplits i que, en 
altres casos, són contradictoris amb planejaments mu
nicip21s i per tant, el problema cert és que la tema
tiea deIs centres d'interes turÍstic continua vigent amb 
totes les qualificacions, avui ja aprovades pels darrers 
decennis. Per tant, és un tema que exigeix una presa de 
postura, tant a través de la derogació com a través de 
mesures de Govern. per part del Govem de la Comu
nitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Nosaltres no 

podem prendre mesures de cap t ipus quant a la dero
gació d 'una Llei de la qua! és responsable el Govem 
Central, i que, de qualque forma, el que haw'ia de pren
dre una determina ió hauria d'esser ) Govem Central, 
a través d'un acord del Consell de Ministres. De totes 
formes, pensam que, avui en día, de qualque fonua, 
voier derogar la Llei de centres d'interes turístic, deis 
que hi ha ja fels, és una mica, j dida que fins i tot 
utópic, perque el cost economic que p dri tenir aixó 
és incalculable. Pcrque, als cen Lres d'inler\!s LUlisUc no 
només hi ha dr ls d'urbanit1..acions i de plans urbanís
tics i d'ús del sol, sinó que fins hi ha un capítol cla
ríssim que és de beneficis, de compres de maquinaries, 
de desgravacions fins i tot fiscals, que totes aquestes 
coses tenen lila validesa, com a míl1im, me pareix que 
són de quinze anys. Per tant, entrar en aquest tema. 
jo crec que és un tema completament excIusiu del Go
vern Central. A posta jo li he dit que si haguéssim tro
bat el suport de totes les Comunitats Autonomes crec 
que hagués estat bastant senzill. Ara nosaltres dur aquí, 
que es prengui una determinació per elevar al Par
lament Centt-al que es derogui la Llci de centres per 
l'ambit de les Illes Balears, pensam que és crear un 
vertader problema al Govern Central. Perque, derogar 
una llei d'aquest calibre, just per una Comunitat Auto
noma, la feina que duu per tot el territori nacional val
dria la pena, peró per una ... és la veritat que el Go
vern Central aixó s'ho prengues amb intereso 

2.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. Srs. Diputats. Passam al punt se
gon, relatiu a Proposicions de Llei. La primera és la 
número 65/84 i esta presentada pel Grup Parlamentmi 
Esquerra Nasionalista PSM, relativa a la Proposició de 
Llei reguladora de la iniciativa legislativa, en el Par
lament de les Illes Balears. Scnyora Secretaria, vol 
procedir a la lectura del criteri del Govern? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
J aume Llompart Salva, Secretari del Consell de Go

vem de la Comunitat Autónoma de les IHes Balears, 
certifica: Que el ConseH de Govern de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, a la sessió de dia 23 de 
febrer de 1984, adopta, entre d'aItres, l'acord següent: 
En virtut de l'article 122.2 del Reglament Provisional 
del Parlament de les IIles Balears, el Consell de Govern 
acorda de no prendre en consideració la Proposició de 
Llei reguladora de la iniciativa legislativa en el Parla
ment, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista PSM, ja que tant la iniciativa legislativa popu
lar, com la figura del referendum derogatori que es con
templa a l'Exposició de Motius de la Proposició de Llei 
esmentada, en remeten la regulació a futures lleis espe
cífiques que s'anuncien. Arnés sembla oportú de fer la 
regulació de la iniciativa legislativa deIs Consells Insu
lars d'acord amb la legislació que s'ha de promulgar, 
quan pertoqui, sobre els Consells Insulars i dins el 
context d'aquesta. I perque consti als efectes oportuns 
s'estén aquesta certificació amb el Vist i Plau de 
l'Excm. Sr. President que finna i segella a Palma de 
Mallorca, a dia 24 de febrer de 1984. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el proponent de la Proposició, D. Da

mía Pons í Pons, del Grup Esquerra Nacionalista. Dis
posa, Sr. Diputat. de quinze minuts. 
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EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una altra vega

da un criteri de no presa en consideració, sí, la presa 
de consideració la decidira aquest Par1ament, no el Go
vern, vull dir, fent aquesta petita rectificació. 1 una 
allra vegacla amb excuses de tipus gairebé tecnic. Ahlr 
várcm tenir un debal IJ reJacíó a una Proposició No 
de L1ei, presenlada per Esquerra Nacionalista, aLla on 
es considerava que era sobrera, i avui el criteri desfa
vorable v donal ¡ rque, á la vista que hl ha d '11aver 
futures lLeí , en materia el o.i1sells lnsuJurs, iniciativa 
legis lativa popu lar, e tc., aquesta Ll i té un cliteri des
favorable per part del Gov rn. Cl' im que aquesta Llei 
inL nta intl'oduix un e lem ni. claramelJ l di e ociador, 
que la iniciativa legislativa ha d'esser r guiada, en línies 
gen 1'a1 , i així es [a, per 1l i, per aq uesta Llci . El pap 'r 
elel l<eglameOl del Parlament s 1'a un papel' comple
mentad de les Linies basique ' que defin jxen le. pos
sibililats d'excrc.ir la iniciativa legi I:niva que aquesta 
LI i. que aque la Proposic ió de LId cslabJ Lx. 1 té, 
crcim, uns elem nls pO ilills a de ·taea t', tOl ¡que pu' 
gu in csser, m v\:!ur m. o1l1plCmenlals p ' )' lulul'es 
Jleis, SCDse q ue j'ext;usa d' les u turcs ll · j , com fa e l 
Govem, igui tTtoliu perqu(' aquesta LI i sigu i rebuLj -
da; m 'exp li arl.!. ": ls C n '<.'l Is lnsul ars lenen drel, d'aco rd 
amb J'Es lall1l d 'AulOl,1Qtnia, a exerci r la iniciat i\'a le
gislativa. P ro, a hor s d 'ara , que 1- Cons 11. In su
lars ja poden exer cir aquesla iniciativa legi ' l~\ li va, i 
un ConseU rnsular liras enclavanl i n f s ti " ens tro
baríem amb un buit roccdimenral import-a nt, que I'ar-
icl 6 d'aquesta P I-OPO:J iú <le Ll j inlc lll:t t: parar. o 

val, pel' tan, argumen tal-, ¡Jo siblem nt, q ue veUl'cm 
com quedara la Ll i de l on e l! Insulnrs; no, el 
Con ell s Insulars no han d' sperar es e r !- gula ls per 
una Ue i en ma teria d lransferencies per exer"ir la seva 
iniciali\la legi lativa, la pocten ex reir ja, ara . Que pas
saria. pel' exemple, s i lIn C nselL des igna (Je t' d !'eusar 
aqu sta Proposició de Lle i, a iniciativa tI 'un Consell 
Insular, un Conseller que no t ngué la condició de 
Diputat? Podria parlar a la Comissió? Podría parlar al 
plenari? Tot aixo és una cosa que COI1V¿ regular i convé 
tenir-ho cIar. La inicialiva legislaUva popu lat-, ev ident
ment, ha d'esser regulada per una llei específica, pero 
entenem que convé posar unes fites inicials, que es pro
posen a l'articIe set, un número determinat de firmes 
i, e n defi nitiva, un esbo.rratJy del pro ediment qu hau
r íen de s guir les lleis lramitades per inicial iva I gi la
t iva poplLlar. Un altre eleme nl gu - nlenem important, 
pcr bé qu pot semblar una nuca cslra.n'y, és I'elemcn t 
del refertmdwn abrogaliu que p lanleja L'artic1e 12 
d 'uqu Sta JLei. En ten m que és una contrapart ida lo
gita de l a iniciativa legíslaljva popular. Ja sabem que 
inlroduír elements de r efen!ndum din L1n es ll eis e ta
blertes per un Parlament d'una Comunitat Autónoma, 
és, potser, un recurs Wl tant populista, pero que la 
mateix temps dóna un cert joc democratic que ens in te
ressaria veure recollit dins aquesta Llei. En materia, 
eoncrelamen l. i ja repe tint algun element que va sor
tir n 1 dcbat d'ahir, a l'article cinc, apartat dos , 
d'<tqLlesLa Pl'oposició ele Llci, entenem que ens tornam 
a tr bar amb una Propos 1a que, evielentment, al Govern 
entcnem perfcctament que no li vagi gens bé, una Pro
posta ele limitar les arbitrarietats en materia de vetar, 
sense donar argumentacions solides, qualsevoI Proposi
ció ele Llei que no vagi bé al Govern . S'introdueix, una 
altra vega da, que s'ha de fer la manifestació ele criteri 
d'una manera raonada, i que si es veta la tramitació 

per motius pressupostaris, sigui per incrementar les 
despeses o sigui per reduir els ingressos, s'ha de plan
tejar un debat dins la Comissió d'Ecooomia, Risenda i 
Pressuposts. Aixó, evidentment, és alguna cosa més que 
un element tecnic, ja va sortir ah ir, és un element cIa
rament de tipus polític, és IDl element que accentua la 
facultat de control del Parlament, que li correspon 
d'acord arnb J'Estatut, sobre el Govern, i éntenem, evi
dentment, que el Govem intenti, :lmb aitres excuses, 
llevar-se ele davant aquesta Proposició No de Llei. i 
desestimar-la. Volelria destacar també, dins aquesta Pro
posició de LIei, l'articIe eleu, alla on hi ha alguns ele
ments a tenir bastant en compte, concretament l'apar
tat c), alla on entenem que aquest Parlament ha de 
fixar que entén que té per[ccte elret ~ in~ercssar del Go
vern ele l'Estat la celebració de tractats in~er;1:-,cio _-!JJJ 

en rnateries d'interes per a les rHes Balears, i de ma
nera especial, amb la problematica derivada de la pecu
liar situació geografica deis territoris insulars. Aixo pot 
esser un element de debat, pero nosaltres, fent una 
interpretació generosa de l'Estatut, entenem que ens 
assistcix aquest dret i que, ates que vendran diferents 
tractats internacionals, i no només en materia de cul
tura, sinó en altres materies també altament impor
tants, venelran tractat" internacionals que ens afectaran 
i que nosaltres ni tendrem_ el dret d'esser escoltats ni 
poclrem 'e r cap tipus de proposta si no ho regulam de
gudamcnt per ltci. Per tant, diria que aquesta Proposi
ció de L1ej planteja un tractament sistematic, per part 
d'aquesL Pa rl;:¡mcl1 I , n matcria el'iniciativa législativa; 
vol eleixar clarament elefinits els límits dins els quals 
aquesta iniciativa legislativa s'ha d'exercir; no ho volem 
eleixar només a una simple reforma d'un futur Regla
ment, entenem que un Reglament ha de complementar 
la Ilei, pero que les Hnies basiques s'han d'establir dins 
aquesta llei, i per tant, entenem, en contraposició del 
criteri manifestat per part elel Govem, que aquesta Pro
posició de Llei ajudara a donar una major estabilitat a 
aquest Parlament i accentuara, en bona part, el seu 
paper d'element de control, per part de l'elernent parla
mentari sobre l'executiu. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, D. Damia Pons. Pel Govern té la 

paraulaJ D. Joan Ruguet Rotger. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres., Srs. Diputats. Efectivament, 

tornam a estar, una vegada més, davant una Proposició 
de Llei, on el Govcm, si ve bé la puntualització és certa, 
no pot dir en aquest moment que no es prengui en con
sideració, simplement manifesta el seu criteri el'oposi
ció, i, a<;o és el que tractaré de fer aquí, en aquest mo
mento Aquesta Proposició de Llei pretén de desenvolupar 
les modalitats d'iniciativa legislativa en el Parlament 
de les IIles Balears i afirma que es fonamenta a l'arti
cIe 26 del nostre Estatut d'Autonomia. Si ens fonamen
tam a l'article 26 del nostre Estatut d'Autonomia, veu
rem que es marca precisament en el nunt número 
qua tr que ha d 'e el" La iniciativa popular la que ha 
d'cstar regulada mitjan~anl una llei. E l contingut 
d'aque 1. artic! 26, al paragrar pl'im 1', atorga la inicia
t.iva legis lativa a Di¡ uLat í a Govern. Al rad1graf e
gon i tercer. regu la la iniciativa del Consell In ulars. 
1 al paragraf quart, com he dit aban s, és aIla on es 
regula la iniciativa popular. Per tant, crida en aquest 
moment l'atenció que es vulgui proposar o fer una Pro-
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posta de Llei on es contempli la iniciativa legislativa 
deis Consells Insulars, la iniciativa legislativa que pero 
toca també, a la vegada, al poble, o la iniciativa popu
lar. Per que a<.;o? Senzillament perque la iniciativa 
legislativa que tenen els Consells Insulars es pot exer
cir ara i en aquest moment mitjan<;ant ja el nostre Es
tatut .. . (deficiencia tecnica) oo' Provisional. I si nosal
tres en aquest moment féssim una regulació a través 
d'una llei, pot esser que incorreguéssim en un defecte 
tant de fans Oo, (deficiencia tecnica) oo' com admetre 
aquesta Proposta de Llei . El que sí és cert també, i 
crida bastant l'atenció, és que quant a la iniciativa le
gislativa popular s'entengui el dret, concretament, el 
dret derogatori d'una llei, no solament a lila llei que 
hagi estat aprovada per aquest Parlament, perquc at;:o 
suposaria en certa manera menysprear I'efectivitat i la 
funció real d'aquest Parlamento Nosaltres creim que la 
iniciativa legislativa és iniciativa legislativa que té el 
poble de proposar a aques t Parlament, i aquest Parla
ment ha d 'esser sobira per admetre o no admetre aqu es
ta inicia tiva legislativa que fixa o que fixara el poble. 
Entenem per una altra banda, tanlbé, que ha d'esser 
al Reglament Provisional on els al tres tres aspectes , 
que vénen reflectits a l'article 26 del nostre Estatut 
d'Autonomia reguli d'una manera fetaent, no I'Estatut, 
que ho esta fent, sinó que sigui el Reglament Provisio
nal al seu mecanisme alla on es reguli aquesta inicia
tiva que ha de tenir o que poden, tenir els Consells In
sulars, i que en aquest !lloment es poto j~ manifestar i 
la poden emprendre en el moment que vulguin. 'Vaste 
planteja aquí la situació de veure que és que passaria 
si els Consells Insulars o qualsevol Consell Insular do
nés a defensar un tema cl'Lma iniciativa legislativa del 
Consell Insular a un Conseller que no tingués la con
dició de Diputat. S'entén pertectament que aquest Con
seller pot ser nomenat pel Consell Insular per defensar 
una iniciativa legislativa del Consell Insular; ¡'Úllic que 
passara és que, com que no tindra la condició ele Dipu
tat, a l'hora de prendre en consideració o a l'hora de 
votar, no podra tenir elret al vot, no perque sigui Con
seller d'un Consell concre t, sinó perque no tindra la 
condició ele Diputat, pero sí, a l'hora de defensar-Ia, sí 
que la podra elefensar. Exactament igual ocorre en el 
moment que s'hagin de nomenar tres Diputats el'aquest 
Parlament quan s'hagi de defensar una Proposició de 
Llei davant la Cambra ele l'Estat; alla, esta ben cIar que 
nos al tres no tinelrem dret al vot, pero sí a l'explicació 
de qualsevol Proposició de LIei. Per tant, entenem que 
aquesta Proposició de LIei que es presenta aquí no so
lament és innecessaria, sinó que fins i tot incorre, en 
certa manera, en una iHegalitat, i que esta en contra
dicció amb allo que s'estableix a l'articIe 24.7 de l'Es
ta tut d 'Autonomia. MoItes gracies i res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, D loan Ruguet. Don Damia Ferra 

té la paraula. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Molt breument. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sí, se'ns diu que hi ha defectes de forma i defectes 

de fons; ahir semblava que se'ns acusava el'intentar re-

formar el Reglament a través de Proposicions No de 
Llei, quan les Proposicions No de Llei no tenen una 
for¡;:a exactament vinculant. Precisament avui ens tra
baro. en el carnp contrari: una lle~ sí que tendria forc;:a 
vinculant i per tant creim que donaria una estabilitat 
i una solides a en materia d'iniciativa legislativa referida 
a aquesl Parlamento Creim que en, el que ha manifestat 
el Gov rn, hi ha alguns punts que poden esser discu
tibles; evi lenLmenl, la qüesLió de referendum abrogatiu 
és una cosa que s'hauría de veure si resulta exactament 
esser o no constitucional, pero en tot cas, el Tribunal 
Constitucional esta per aixo, perque se li sotmetin les 
lleis que es vagin, aprovrult, i quan no hi hagi constitu
cionalitat, el Tribunal ho manifes ti. Pero entenem que, 
en tot cas, seria una experiencia ba tant interessant ele 
saber si aixo entra dins el marc constitucional o no, 
perquc, en definitiva, entenem que és un element per
fectament democratic, i és un element important de 
participació popular que ara no tenim. Nosaltres ente
nem, i ho he dit com a element, i jo diria element 
dau de la seva exposició, que l'element basic hauria 
d'esser, precisament, la LIei reguladora d'iniciativa le
gislativa, que el Reglamcnt ha d'esser, i es diu dins 
I'Exposició de Motius, un element de tipus complemen
tari, no que el Reglament fos ¡'element essencial, sinó 
complementari, i desenvolupar i detallar. De totes ma
neres, nosaltres volem dir que ens preocupa que, en 
aquest moment, el Reglament encara estigui en una 
situació de: provisionalitat i s'hauria el'anar fent camí a 
[j de reful-ulUl·-lo. Pt: ru sabem, pre i amenc, que la r e
forma en profunditat d'aques l ReglamenL n pot e r 
cOl1lcmplada de manera imOlediata i en canvi í que les 
di[¡cuHats, els probl mes, els debats que hi ha hagut 
Cn ma tel-ia del procedill.1ent Jegisl tiu, ja podri.cn esser 
modificats i deixar-I resol.L, en bOlla part, a través 
d'aquesla Uei; concrclamenl, i una altra vegada t mam 
anar a parar al mateix element, els intents sistematics 
d'aquest Govern d'escamotejar, d'una manera clara, jo 
diria clara i descarada, els elements de debat quan una 
Proposició de Llei no és del seu gusto Moltesl gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. D. Damia Pons. Té la Paraula D. loan 

Ruguet. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Bé, tornam a estar, una altra vegada més, amb 

l'acusació ja que se'ns va fer ahir, d'escamotejar; nos
altres no creim en absolut que estem escamotejant res 
en aquest Parlament; si ve hé, el que sí volem és que 
aquest Parlament agafi el caire i la seriositat que creim 
que li pertoca. I feta aquesta puntualització, jo li vull 
recordar, que si admetem aquesta Llei o,rdinaria per 
regular una materia, com és aquesta de la iniciativa 
legislativa, incorrem no solament en un defecte de for
ma sinó ele fons, perque estam reformant el Reglament 
Provisional del Parlament, que no es pot reformar amb 
una llei d'aquest estil, sinó que ha d'esser presa i re
format per una majoria absoluta d'aquesta Cambra. 
Per tant, aquest cree que és un deIs punts basics pel 
que no podem admetre aquesta Proposició de Llei. Per 
una altra banda, les modalitats de la iniciativa legisla
tiva s 'anuncien, com he dit abans, a l'article 26 del nos
tre Estatut d'Autonomia, i és únicament al punt quart 
d'aquest article 26 on es fixa que sera una Llei del Par
lament la que regulara la iniciativa popular; la resta, 
tant la iniciativa deis Consells Insulars, com del Govern, 
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com deIs Diputats, ve fixat a l'Estatut d'Autonomia i 
els mecanismes per excrcitar-Ja es regularan dins el 
Reglament, i la reforma d'aquest Reglament no es pot 
fer per una llei d'aquest eS lil, sinó que s'ha¡ de fer per 
una majoria absoluta d 'aquesta Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molle grades, Sr. Huguét. Grups que vulguin in

tervenir, per favor. Pe! Grup Regionalista de les Illes 
té la paraula D. Josep Maria Lafuente. Disposa de 
quinze minuts. 

ELr SR. LAFUENTE LÚPEZ: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Mol t breumenl 

per manifestar que, d'acord amb el Gmp que represent, 
hem de donar la nostra illlpossibHitat, d'admetre el cri
criteri del Grup d'Esquerra Nacionalista, perque, en de
finitiva, tot el que és novetat, és a dir, la iniciativa 
popula¡- que reflect ix l'al'ticle 7. que ho remet a una 
nova Jlei, i el l"cfercndw11 abrogalori que pre lcn regulal' 
l'arlicle 12, tamb; parla d'tlna nova llei el ·1 Parlamenl; 
er\ definitiva, no regula res més que Lecla ració d'inlen
cions. T l 1 que no és aixo, o bé és anticonstitucional, 
que ho és t l11bé po sibl 'menl aq ues ta po sibi li taL ele 
refcrendum ·¡brogalori, O és, repetesc, anLicuIlstitucio
nal, com és I'arlicle 10 en el apartal eL / en defini tiva, 
e ltl r gulal ja per I'Eslalut o pel Reglamcnl Provisio
nal. 1 per lül1l , tol el que dóo::\ aques ta iniciativa possi
b le d'aquest Projecle de Llei és res de nOll, l'úni nOtl¡ 
o és anLiconsLHu ional o esta remes a una nova lid, i 
a l Llla e ·pe ie de reenviament a una Ilei futura que 
'.ha de dictar; p r tanl, cap l1oveta'L més que anticons

Litucionalitat i impossibilitat. d'acceptar per pan del 
grup, del Grup Regionalista. Gracies, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Socialista té 

la paraula D. Felix Pons. Disposa, Sr. Diput3t, de quinze 
minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Srs. Diputats 

del Grup d'Esquerra Nacionalista. La filosofia basica 
del Grup Socialista en relació a la presa en considera
ció de Proposicions de Llei és, en principi, d'acceptar 
a tramit el maxim de Proposicions de Llei, de facilitar 
al maxjm la iniciativa legis lativa del Grups din aques
ta Cambra. Si més no, per have r pant durant quatre 
anys l'a\lad ia, en aques ta materia, que prodiga va e l 
GoverIl d'U . . D., 'luan jo era Diputa! de I'oposició, i 
que. produeix, certa 111 -> n 1, irri tació a aquell que veu que 
I seves iIlicia tives no poden ni tan sol css r di cuti
des. Pero bé, hi ha moments en que, tenint molt en 
ompte aque 1 cri le ri i aquesta fi losofía, resulta racio

na lmcnt obliga t havel--se d'opo ar a una presa en con
sjderació d'una lid, i aquest és e l cas, en aqu st mo
ment i en aquesta concreta Proposició de Lei, pel que 
respecta al Grup Socjali la. 1 ho feim, basicamen L. per
que cr c que h em el ser molt gelosos de la d ignitat 
d'aquesla Cambra i hem de procurar que !es 1\eis que 
surtin e1'aquí pres tigi"in la reina que feim. entre tots. 1 
per tant, hem de procurar no fer lIeis que siguin inne
cessaries, que siguin improcedents o que siguin pertor
badores. 1 el Sr. Ferra Pons ha exposat que aquesta 
era una Llei que, basicament, feia referencia, intentava 
omplir un buit d'aspectes formal s i procedimentals. Jo 
crec que per aixo no és necessaria una llei, no soIs no 

ho és, sinó que realment no és oportú ni convenient 
que existesqui una llei per regular aquest tipus d'as
pectes. La iniciativa legislativa és un dret, una facultat 
que s'estableix a unes lleis que ja existeb,en, bé sigui la 
Constitució, bé sigui l'Estatul d'AuLonomia. Aquesta lIei 
no pot donar iniciativa a ningú que n0 la Lengui ja; 
per tant, des d'aquest punt el· vis ta la L1 i seria inne
necessaüa . Si l'únic que ha de regular són aspect s 
fonnal i procedlmenlals haudem de mirar i és perli
nen'l que aixo ho faci una llei, que facem una llei no
més per aixC>. Per exempl " del tema deis Consells , la 
inicialiva legis lativa deIs Con ells e ta reconeguda a 
¡'EstatuL; e l Reglament é el que lla de regular lot el 
que es refereix al tdtmit i desenrotlJamenl d'aquesta 
inicialiva dins l'ambit parlamentari; la forma de com
portar-nos i els procediments parlamentaris hem d'in
tentar que al maxim slguin obj ccle de reguLaci6 en el 
Reglament , i qLle només , quan s 'inLerpreti malament el 
Reglament O quan sigu i il1 superablc el buil qu hi hagi 
en el Reglamenl, hagucm d 'ap Hal· él. la via de la Pro
posició No de Llci o de la Proposició de Llei; crec que 
no es tam davant aquest caso 1 amb allo que respecta a 
la forma de comen¡;:ar la iniciativa dins els Consells 
Insular , aixo és un tema d'¡\dmini . tració L cal que. 
I'ha de resoldre la Llei de Rtll!im Local vig'nt o la qu 
Vé11gUi. rec que ag ueS la Ll ~ i r pr clueix Ínl grament 
diversos arlicles de ¡'Es tatul que, com él. tals, o han 
d'es . r rcprocluiLs íntegramelll o no pod n, esser repro· 
duHs; s i 6n reproc1u"ils iT\t.egmment cs tam c1in un ele
fec te que l'altre dia c riLi ~l .~1l1 al 0\ l! ru , a la Llei de 
R '..gim J urídie, subve r tim . I s i teIl;13 ele fonts; no podero 
clonar la impressió que aqll s les r glllaciol1 ón d' b
s rv ncia perque ho digui aque ta Llei , perque no és 
aixf; la Llei no poJria c\ir una a ltl-a cosa, aquestes 
regulacion 6n d' b<;o.;rv· ncja ~ rque ho diu I'Estalut, 
i aque la Llei no refon;a ni aquesta vigencia ni aquesta 
observancia. Per alt¡·a banda, afirma oh ietats, i sap el 
Sr. Ferl'a Pons que no tene inlel1ció de molestar-lo, 
pero no es pOl dir, com diu I'article 8, que la iniciativa 
legisla liva per reformar rE latut el'Autonomia es dura 
a terme d'acord amb alIo que disposa l'article 68 de 
l'Estatut; aixo de l'Estatut no ha diu, ha dic jo, pero 
és evident, no es pot dur a terme d'una aItra manera. 
Perque hem de dir a una llei que la reforma es dura 
a lerm d'acorel eom diu l 'Estalut? Reproc\ueix anides 
de la Constituci6 en materia ele delegació legis lat iva, 
modestamenl crec que de form. innecessaria; ¡'aliicle 
27.1 de l'Estatut ja diu que la delegació legislativa es 
fadl. d'acord amb els arlicles corresponents de la Con -
tilució i seguint exactament el procediment d tallat de 
delegaci6 que e tabJeix la male'ixa Constilu i6. 1 efccti
vamenL, els dos grans temes que rin aquí han estar 
abordat pels oradors preccdent ,que ón cls d la ini
ciativa popular 1 el de referendum abrogatiu, jo agraes 
molt la Propo ició que ha pI' senta l Esquerra Naciona
lista com a mín 'im pel.-que plant ja un debat que \leig 
que fins ara no' s'hi ha volgut ntral· amb la profundi
La que es m ereix. potser perquc é un debat que pot 
<::remar, i més enclava nL en eliré qualque cosa. Pero 
ce rtamenl, i de moment, ananL només al que és la 
Proposició. el Lema de la iniciativa popu lar és, com dic, 
tina facultaL que es ta reconeguda a I'ESla lut i que el 
que fa falta és , en tot cas, una lJe i per es~ablir el pro
ceelimenl o la forma d/aquesta iniciativa popular, per 
exercir·la, pero aixc> ho ha ele dir una lIe i que no és 
aquesla . Si no és aque tao realment no podem parlar 
que aquesta lIei lengui una eerta ulilitat. I quant a l 
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referendum abrogatiu, que esta molt Higat amb el tema 
de la iniciativa popular, resulta que tampoc és aquesta 
la Llei que regula el referendum abrogatiu, sinó que 
aixo ho tara una llei posterior, aquí el que es fa és 
introduir la figura del referendum abrogatiu dins el 
sistema jurídic de la nostra Comunitat Autónoma. 1 
aquí sí que val la pena dir qualque cosa. Deia que 
agrilla al Grup d'Esquerra Nacionalista el plantejament 
d'aquesta Proposició de Llei perque m'ha donat ocasió 
de gaudir llegint el debat constitucional, Comissió i PIe, 
que es va produir sobre un tema importantíssim i basic 
com democracia directa, democracia representativa, de
mocracia semidireeta, terme que es va utilitzar en 
aquest d ebat) veure la correlació de forces que es va 
anar configurant entorn a aquest tema absolutament 
trascendental per un si;>tema polític democratÍc equili
brat. 1 abans d'entrar afer alguns comentaris una mica 
saborosos, voldria dir que la Constitució, a la Ponencia 
inicial, contemplava a l'article , que llavors era el 85, un 
text que deia que les Lleis aprovades per les Corts i 
encara no sancionades. les clecisions polítiques d'espe
cial transcendencia i la deroga ció de LIeis en vigor' po
dran esser sotmeses a referendum de tots els ciutadans, 
pero aques t text va desapareixer a la Comissió. Aquest 
text ja no va passar al PIe del Congrés de Diputats per
que la figura del referendul1l derogatiu o abrogatiu va 
esser r e butjada per una majoria abrumadora, com veu
rem immediatament, de [orces que hi llavia llavors al 
Parlament. No només aixo, sinó que. la Llei Organica, 
de 18 de gener de 1980, que regula les modalitats de 
refel'end~m, a l'article 2,_ diu que l'autorització per a 
la convocatoria de consultes populars per via de refe
rendum, en qualsevol de les seves :nodalitats, és com
petencia exclusiva de l'Estat, i no ha estat objecte 
d'impugnació per inconstitueionalitat, aquest article. 
Pero voldria afegir que m'ha resultat una mica euriós 
veure enfrontats en aquests moments el Sr. Ferra Pons 
i el Sr. Huguet per un tema, com el de la iniciativa 
legislativa, el maxim de democracia directa, el referen
dum derogatiu, etc., etc., quan, quan, permetin una ex
pressió que vull que sigui simpatica, «el último moi
cano» d'aquests temes en el debat constitucional va 
esser el Grup d'Aliam;a Popular i el Sr. Fraga Iribar
neo que va defensar contra tothom, contra tothom, la 
pervivencia a la Constitució del re[erendum derogatiu 
i d'una iniciativa legislativa molt refon,:ada com a for
mes de democracia directa que havien de, subsistir dins 
la Constitució. Com die, aixo va donar lloc a comenta
ris sucosos i, sobretot, recordar els perills de certes 
form es de democracia directa; per exemple, el Sr. Solé 
Tura recordava que «El referéndum derogatorio se 
presta, como sabemos. en la práctica política a mu
chas y contradictorias utjlizaciones, de modo que es 
también, yo diría dudoso, que se pueda calificar sin 
más, de práctica democrática. Puede ser precisamente 
lo contrario y ejemplos no faltan de que sea una de 
las formas, precisamente, de impedir una labor demo
crática desde el máximo órgano legislativo». Pero aixo 
no és res. aixo no és r es, pcrque resulta que el Sr. 
Fraga va haver d'escoltar com se li deia jacobí, per 
aquesta causa, jacobí, rousseaunia, bonapartista, predi
cador d e democracia sense partits, partidari d'un ees
sarisme plebiscitari, etc .. etc_ El curiós és que aixo li 
deia el Sr. Alzaga i el Sr. Pérez Llorca i es va haver 
de, amb una de les seves genials intervencions, genials 
amb el sentit rigorós, ho die perque són uns debats 
d'una gran altura, amb una gran erudició, dir que ell 

era p-artidari de la democracia mixta i deIs sistemes 
mixtos i que amb aixo era rotundament antimaquiave
lie. Perdonin la digressió. Si tenim la iniciativa legis
lativa, i la tenim, la iniciativa legislativa permet mo
viments populars que expressin de forma concreta opi
nió contraria a lleis aprovades i intentar que aquestes 
lleis siguin derogades amb posterioritat. 1 si hi ha una 
!lei en vigor, la iniciativa legislativa popular permet 
que, per via directa, el poble pugui intentar la deroga
ció d'una llei sense necessitat d'haver d'anar al refe
rendum derogatorio 1 per altra banda, hem de tenir en 
compte que les Lleis d 'una Comunitat Autonoma són 
Lleis que s'integren dins un ordenament jurídic que és 
més ampli que l'ambit de la nostra Comunitat Autono
ma, són lleis que tenen el mate ix valor, la mateixa vi
gencia i la mateixa categoria que les Lleis de l'Estat, i 
no té molt de sentit que aquestes Lleis que obliguen 
tots els espanyols, no només els habitfu'1ts d'aquesta 
Comunitat Autonoma, són LIeis que obliguen tots els 
espanyols, poguessin esser derogad es pels habitants o 
pels membres inscrits al cens electoral d'aquesta Co
munitat Aulonoma. Per totes aquesks l'aons, creim 
que no seria oportú prendre en consideració aquesta 
Llei. 1 finalmenl, i qua si amb un mínim tom de qües
tió d'ordre, valdria fer una observació, ja que aques ts 
dies s'ha parlat de traduccions i d'ús del cataJa, sobre 
la conveniencia, Sr. President, de vetllar al maxim les 
traduccions al casteW:l., perque cree que les persones 
encarregades de les tradl1ccion:i, po,;siblement, i ens en 
felicitam qut: aixó sigui així, qualque vegada, dominen 
més el catala que el castella, i per altra banda perque 
no sempre les proposicions estan ben fetes, pero aquí, 
per exemple l'article 9, diu que, a la traducció caste
llana, «Un proyecto de ley podrá ser retirado por el 
Gobierno en cualquier momento de la tramitación de 
éste, delante de la Cámara», jo crec que els plets es 
poden c!Ul- «delante de los tribunales» i que les peti
cions es poden plantejar «delante del Gobierno» pero 
que les lleis no es tramiten «delante del Parlamento», 
sinó «ante el Parlamento, en el Parlamento», perque 
«delante de la Cámara» és el carrer de Palau Reial, i 
podría donar la impressió que feim feina al carrer i 
després del que ha costat i la iHusió que ha posat el 
President a aconseguir aquesta sala. seria absurd que 
paregués que feim feina al carrero Moltes gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT; 
Moltes gracies, Sr. Pons. Prenim nota. Don Cosme 

Vida!, del Grup Popular, té la paraula. Disposa voste 
de quinze minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats . Hau

ria de repetir potse r massa arguments que tant el re
presentant del Grup Regionalista com el del PSOE han 
aportat per dir que creuen, entre altres coses, impro
cedent i innecessaria aquesta Proposició de LIei . No 
obs tant, nosaltres volem afegir que creim que és incor
recta la tecnica de proposar una Llei, el contengut de 
la qual, en gran part, pretén concretar extrems que 
no contempla el vigent Reglament Provisional cl'aquest 
Parlamento Per una altra banda, com s'ha dit, quant a 
allo que fa, respecte a la iniciativa legislativa popular, 
és evident que és condició imprescindible l'aprovació 
de la LIei, que és una altra, com ha dit molt bé el Sr. 
Felix Pons, prevista a l'article 26.4 del nostre Estatut, 
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i, per tant, no es considera procedent de cap manera 
l'aprovació de la Proposició de Llei que ens presenta 
Esquerra Nacionalista. Quant a la Betra b) j, més con
cretament, al referendum abrogatiu, hem de dir que 
aixo suposa una infracció evident de l'artic1e 2.2 del 
Cadí Civil, que estableix que les Lleis solament es de
roguen per d'altres de posteriors i, evidentment, no és 
aques la Proposta de Llei la que ha derogada. Di.t aixo, 
també valdría fer una considerac'ó al S.r. Pons, Sr. Da
mia Pon, en el sentit q ue agues! buit proceclimental, 
a que ha fet m n ió, p~r si els Consells fnsuJars pre
sentaven i enean'cgaven a algun DiputaL que no fos 

onsellc¡' , jo b he entes aixi, no sé si h ha dlt a 
I'jnr vés, o un on eHer que no [os DipulaL, hem de 
di l' qu és moll (luicil que e produesqui ai' per 
qU3nl tol els Diputats s6n ConselJers exceptc dos ea
so que tenim molL clar. Per lal,t, diflcilment hi ha 
aquest buit que deia el Sr. Damia Ferra Pons. Per la 
resta, és evident que el criteri del Govern no significa 
que .' prengui en considcraci ó 110 pel' a ueSla am
bra, pero.i li di.ri , rcplicant un poqu t el que ha 
dit sobr' la p lura el' 'ca rada elel Govern, ja que no
sa ltres som el grup que li dam s uporL que, ele v ga
d s, les coses es tornen per paso ¡va, i a ixí, om e l Sr. 
Fraga \'a baver d'e co llar al lo de jacobí i «rou seallllia
no», etc., en aquest debat que tan bé en ha explicat el 
Sr. Fclix Pons, avui eH ha hagul tI'escollar improcedent, 
pertorbador, inconvenient, innecessa¡"i, obvi, etc., etc.; 
pero clar, aixo és el joc parl< menlari i no té res a 
v Uf" • Finalmw! , torn :=J 'epe!ir, he c1 'agni" al P OE, 
al , eu Portaveu, la seva seriosa i conseqüent postura 
en aqu l ca ,ai:\Í om al r pre . nlant del Grup Re-

ionalisla . r m sembla qu e la cla¡-, que sí, que 
aqll.est Pa rlall1cnt és e l que ha de prendre o no en con

ieleració, per que aquesta Proposta de L1ei no es 
pren en consideració. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Vidal. Replica. Sr. Damia Ferra, dis, 

posa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Molt breumenl. Senzillamenl fin que no hagim 

passal a votació, la pl'C a en consideració o 10, s'ha 
d~ v ure. Ja ab ro pe," les inte rveneion que no era 
així. J o voldria ageail', de tOles manercs, al Sr. Felix 
Pons, diríem, l'inleres de del punt de vi la juddic 
que ha demoslrat en allaliLzar aque la Propo ició de 
Ll i. Enlencm, ja he di t a l prin ipi, que aquesta Peo, 
posició de Ll i s'ha fel amb una finalitat basica mol 
concreta, com he explicat, i és regular, per llei, la ini
ciativa legislativa, no el dret a exercir-la, que aixo és 
un clernent que dóna dararnent l'Estatut. Ara les for
mes pro edimcntals que s 'han de s ' guir, J10sallres hau
ríem pr ferit que fo SiIl regulades pe\" Uei i cleixar e l 
Reglamenl amb una (-unció el rament supktoria o 1101'

mativa. R efcr nI a allo de la inic iati a populal" 11 vista 
que s'ha ins i ' ti ant n la qüeslió d'una !lei que la 
r gul i, jo oldria aprofitar l'avinentesa per, al grup i 
al G venl en concret, p rque recordin que lli ha un 
buil j que ul'l,a de le , un del buits gue s'han d'om
pHI', en mate ria legis laliva, és aquest de la iniciativa 
popular i que, per favor, en prenguin nota. Nosaltres 
entenem que, per bé que hi hagi hagut intervencions, 
que potser demostrin que aquesta llei no és, evident
ment, una eina fonamental, nosaltres no hem pretes 
que ho fas, ho havíem plantejat com un element d'es
tabilitat parlamentaria, la mantenim tot i que prenim 

nota, de lOtes maneres ro havia elero nts que desco
neoocm, ens bo ha explicat el Sr. H:lix Pans, pero 
també Som conscients que el referendums abr gatius , 
que tenen elemenls positius, de eara a una reacció po
pular enCront d'un determinat Parlament, que pot ig
n raí de vegade massa 0ses que pass en fora d'eH, 
també tenen un peri!1 de desvirtuar, a lravé ele con
sultes plebiscitaries, una labor que un Parlament que 
funciona amb normalitat podría veure distorsionat el 
seu funcionament a través deIs plebiscits, perque els 
plebiscits poden esser una forma altament democrati
ca, pero també, i ho coneL'(em prou bé, han estat un 
element. de distorsió deIs Parlaments i utilitzats d'una 
forma negativa per elements de tipus autoritari que 
han cercat, a través (~'aquest s re[cl'~nclums, distorsio
nar o fins j tot desvirtuar i anunar les feirlcs elel F:ll'
lament. Per tot aixo manLenim la Proposició de Llei i, 
evidentment, ens otmetrem al crit ri que expressi 
aquesta Cambra, pero no a l rilcrí de I 1" ndr en con
sideració o no d /Wl Govern que, de rn mcnl, no té 
aquesta facultat. Moltes gracies. 

2.-b) 
EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Candases aquestes inlervencions 
es passa a la volació. Pren aquesta Cambra en consi
deració la 1'1' posi '¡ó de Llei que s'acaba de debatre? 
Les Sres. i Srs. Diputats que vuiguin prcndre en con
sideració aquesta P.wposició de Llei que s'aixequin 
per favor. Moltes graci ,poden seure. Les Sres. i els 

rs, Dipulats que vot n en contra, es v I J.l posar Llrels, 
per favor? Poden seUl'e, grades. Le 5re. i rs. Di.pu
tats que s'abstenguin? No n'h i bao Queda rebulj da la 
Propo ic ió p r 47 vols en contra j 4 a favor. 1 passam 
al pUlll segücnl" que és la Proposici6 de Uei Núm. 
107/84, pr esvntada peJ Grup Parlam.ente l'i Esquerra 
Nacionalista PSM, i relativa a in ompatibililals del 
Gove rn i l'Adll1inistradó de la Comlll1lLal Aulbnoma de 
les Illes Balears. Respecte a aquesle Propo 'í ió d Llei, 
el Govern no ens ha fet ab r el seu criL.::ri, 110 ens ha 
fet arribar a la Mesa el seu criterL Per tant, té la pa
raula el proponent de la Proposició de LIci, Sr. Da
mia Pons i Pons, pel Grup Esquerra Nacionalista, PSM. 
Disposa d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. Presi dent. Sres . i Srs. Diputats. Afortunada

ment, el GO\'crn oi ha vetat, i li agraeix, ni ha ma
nifestat criteri, perque en materia d'incompatibilitats, 
tal com van les co e , val més que guardi un prudent 
silencio I no ho die per fer Ulla firmació radical ni 
provocadora dins aquesta Cambra, ha dic perque re
cord la Llei de Regim Jundic que l'altre dia va esser 
sotrn'e a a la onsicleració d 'aquest Parlament, perque, 
precisament, n aquesta Llci, n aquest Projecle de 
Llei de Regi m Jurídic, hi huuria d'haver posat el Ga, 
vcm molts d'c1ements d' incompatibililal q le altres 

omunilats Autonomes. fins i tol. regide ' pe r la dreta, 
hi han posal i que curiosall1cnt en aque l PI' jccte de 
Llei no hi figur ·n. Pe¡- tant, n matc l"ia d'incompati
bilitats, sembJa que hi ha una eel-la aHhgia govema
menta l ¡ per ai 'o ens feli ¡tam que el Govern calli i 
vagi a una via d'un cert silcnci administratiu en ma
teria d'incompatibilitats. Quin és ]'element fonamental 
que ens ha duit a proposar, i valgui la redundancia, 
aquesta Proposició de Llei, no exposició, com per una 
errada veig que figura al Butlletí, d'incompatibilitats 
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del Govern i Administració de la COffililitat Autonoma? 
En primer lloc, un element essencial que es contem
pla a l'exposició de motius. Recordem que la Consti
tució, a l'article 98.3, estableix, d'lila manera rigorosa, 
les incompatibilitats que afecten els membres del Go
vern de l'Estat Espanyol. I entenem nosaltres que, a 
les IIles Balears, es tracta de construir lil sistema 
d'autogover:1, lil sistema institucional, un element clau, 
del qual, és el Consell de Govern o Govern. 1 fent un 
paraUelisme, que pot esser excessiu, pero que a nosal
tres no ens ho sembla, que si hi ha un Govern de 
l'Estat Espanyol sotmes a incompatibilitats per dispo
sició constitucional, és perfectament logic, nosaltres en
tenem que és obligat, sotmetre el Govern de les Illes 
Balears a un regim d'incompatibilitats també molt clar 
i molt precís. Per quines raons? Perque nosaltres en
tenem que, en primer lloc, els qui han acceptat la tas
ca de dur endavant W1 Govern d'unes 11les Balears 
han de tenir, en primer Iloc, una dedicació plena i ex
clusiva. En segon lloc, han de donar una imatge clara 
de moralitat pública. Han de limitar o han d'esser li
mitats en qualsevol element que pugui implicar acu
mulació d'assignacions economiques. 1. a més arnés, 
s'ha d'establir, en materia de Govern, una clara i pre
cisa separació deIs interessos públics i deIs in teressos 
privats. Nosaltres entenem que continuar amb I'exer
cici de determinades professicns, continuar amb la per
cepció de determinats salaris, fins i tot, amb la percep
ció de determinades pensions, al mateix temps que 
s'obté, pel carrec de membre del Govern de les Illes 
Balears, lila assignació que a nosaltres ens sembla 
prou correcta, aixo vulnera clarament la imatge de mo
ralitat pública que ha de donar el Govern de les IHes 
Balears. Damunt tot aixo, que són factors, diríem, per
manents, hi ha, avui en dia, i esperem que prest desa
paresqui, lil element de tipus conjuntural; i és que 
les Illes Balears i tot l'Estat Espanyol, i més enlla de 
l'Estat Espanyol, eslan vi"int una crisi economica alla 
on una part important de la població activa esta sense 
feina; i per tant, seria, no ja inconvenient, sinó noto
riament immoral l'existencia d'un poder executiu que 
no s'aplica a ell mateix unes normes d'honestedat pú
blica i que practica una acumulació de carrec i una 
acumulació d'assignacions economiques. Entenem el si
lenci d'aquest Govern, per les raons que he dit abans, 
i entenem també que la dreta és, evidentment, molt 
refractaria en materia d'incompatibilitats, per lila raó 
molt senzilla, perque la dreta, i aixo ho sap qualsevol 
socioleg de cafe, detenta el poder social i economic a 
qualsevol país capitalista que en el món existeix. 1 per 
tant, en resulta prou més afectada que l'esquerra i, 
per tant, la dreta sol esser un element refractari, un 
obstacle molt difícil de superar, quan es tracta de ti
rar endavant vertaderes lIeis en materia d'incompati
bilitats. I és per una raó molt senzilla, perque, des de 
la nostra optica política, entenem que, normalment, la 
dreta, el que practica és una defensa d'uns interessos 
de grup, de classe, amb una cobertura ideologica tan 
habil com pot, pero que, en definitiva, el que predo
minen són aquests interessos. Aquesta Proposició de 
LIei, d'incompatibilitats del Govem i Administració de 
la Comunitat Autonoma de les IIles Balears, ha inten
tat esser ridiculitzada per algun 'vocero' de la dreta, 
presentant-Ia, supos que a suggerencia, i tal volta és 
una afirmació temeraria, a suggerencia d'alguns cercles 
proxims a aquest Govem, com una Llei que, en defini
tiva, practica les incompatibilitats damunt tothom, ex-

ceptuant dos sectors que serien els funcionaris i eis cn
senyants. No es preocupin senyors, si vostes són els 
responsables d'aquesta divulgació, que aquí hi ha un 
funcionari que els parla i ja s'ha sotmes, al regim d'in
compatibilitats i s'hi ha sOLmes amb molt de gust. Vol
driem recordar que, de vegades, s'ha dit que el nostre 
poble es mou més per la bulxaca que per la bandera, 
i nosal1res creim que els qui es mouen per la butxaca 
són els que la ten en plena i la defensen. I nosaltres 
no eis demanarem, amb aquesta Llei d'incompatibili
tats, que buidin la butxaca sinó que, senzillament, es 
limitin a l'exercici del poder que, d'acord amb l'Esta
tut d'Autonomia, els ha estat conferit, as sumes quin la 
seva responsabilitat, governin bé i percebin les assig
nacions que siguin pertinents. Nosaltres entenem que 
han d'esser unes· assignacions més aviat generoses, per
que les coses que es volen ben fetes, evidentment, sem
pre han d'esser cares, pero el que no podríem admetre 
és que es continuassin exercint elements de tipus pro
fessional i elements de tipus particular que distorsio
nassin aquesta funció pública. Entenem que hem d'anar 
[ent país, hem d'anar tenl cami, hem d'anar const1'11int 
un poble, pero el que no podem fer és utilitzar la pla
taforma d'un Govern, la plataforma d'una Administra
ció per consolidar cap tipus de fortuna personal i, per 
tant, les incompatibilitats estan per relallar aquestes 
possibilitats de lucre excessiu exercint un carrec pú
blic. 1 aqui hi hauria un element, de Lote., maneres a 
recordar, i és que Esquerra Nacionalista, el PSM, sem
pre va cldensar dural1l la redacciú ele l'Estatut el'Au
tonomia que els Dipufats d'aquesta Carpbra, no només 
els membres del Govern, poguessin ten ir lIDes assigna
cions economiques suficients i fixes que els permetes
sin una plena dedicació al seu carrec. Lamentablement 
l'Estatut es V::1. redactar amb un articulat, amb lil ar
ticle bastant absurd, que estableix practicament la gra
tuitat. exceptuant pe tites indemnitzacions, deIs Dipu
tals d'aquesta Cambra. Aixo és un elernent negatiu 
perque implica lila falta de dedicació, implica una dis
torsió i, per tant, és un elernent negatiu que pesara 
durant molt de temps dins aquesta Carnbra. Nosaltres 
enteníem que els Dipulats havien de tenir lila assig
nació i s'havien de dedicar plenament a l'exercici del 
seu carree i havien d'estar a cfectes d'incompatibili
tats, lols. Nosaltres entenem, finalment, que aquesta 
Llei és una Llei absolutamcnt necessaria, per les raons 
que he exposat, les incompatibilitats no es poden dei
xar en mans del que ens clira una llei en materia a 
nivell estatal, han d'esser regulades per lila llei 
d'aquest Parlamento És una Llei oportuna, perque ja 
hi ha un Govem que funciona, ja hi ha uns deterrni
nats elements que haurien d'esser objecte d'incompa
tibilitat i, com que aquesta llci no existeix, en aquest 
moment, creim que s'estan produint sitúacions que no 
són del tot presentables davant l'opinió pública. 1 fi
nalment creim que és una lIei, si tant vol en, modera
da i possibilista, no és en absolut una Llei extremada, 
sinó que cotejant-la amb al tres lleis semblants, ja pro
mulgades per diferents Comunitats Autonomes, queda 
més aviat a un nivell moderat i perfectarncnt accept3-
ble per aquesta Cambra. Com que el GOVel'n no ens ha 
donat més que el seu silenci, que ja és sümificatiu. 
cap element de debat esperarem a la seva intervenció, 
per veure si, en definitiva, reconsidera la seva actitud 
i es decideix a admetre i fer lil acte d'automoralitza
ció i tira endavant amb aquesta Llei d'incompatibili
tats. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gr aeies , Sr. Diputat Damia Pons. Pel Govern 

té la p araula el Sr. J allil1e Llom part, Conseller d 'Inte
rior. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una aItra ve

gada em toca a m i enlronlar-me, dialecticament par
lant, amb el Sr. Damja Ferra Poas. Dju que el Govern 
ha guardat silenci, cm sap mol L de greu¡ Sr. Pons, dir
li que aixo no 's ver. Que no h agi arribal al Parla
ment la contestació del Govern, l'acord del Govern, 
pres dia vuit d!aqu t mes, és una nitra Osa. Pero jo 
li diré ¡'aeore! del Govern, pe:rque el tenc aquí e crit 
amb un certifical que vaig firmar lia nOu d'aqucst 
mes. «Certifico»: que e l onsell de Govern de la 0 -

munitat Autonoma de les Illes Balears, en sessió cele
brada el dia vuit de man; de mil nou-cents vuitanta
quatre, adopta, entre altres, aquest acord. El criteri 
del Govern que, a pesar que es consideri nccessaria 
['elaboració d'una Llei d'incompatibilitats, el Guvern 
espera l'aprovació de la Llei Estatal sobre aquesta ma· 
teria, anunciant, a la vegada, que les incompatibilitats 
d'un President, Vice-President i Consellers es troben 
regu ladcs a la Llei de Pressupos ts de la Comunilal Au
l0 110m 3. P r tanl, el Go cm no ha eallal, ha p arla t n 
e l seu m menl i, a pesa r que voste digui qu e cnlcngui 
el sil en i, no Ji veig la punta. 1 no ti vcig la punta 
perquc voste ha dil, una j una altra.:;vegada , qll el Go
vern, que no és el Govern qui determina si es pren en 
consideració, que és la Cambra, i és cert, per tan t, l'ac
titud del Govern no és d'aturarres, sinó de dir una 
opinió, exclusivament. A totes aquestes expressions, a 
que voste ens té acostumats, d'atac desmesurat a tot 
el que no és el que li ve bé dins la seva ideologia les 
passaré pe!" damunt. Ja vaig dir l'altre dÜl que jo era 
enemic d'aixo. No entraré en aquestes circumst~mcies, 
crec que un Parlament esta per debatre els assumptes 
i no per enfrontar-se amb els membres de l'oposició, 
d'una part i de l'altra, per poder demostrar els seus 
arguments, aixo no crea que siguin mai arguments, se 
ran aItres coses, pero arguments per defensar una pos
tura, dialecticament parlant, sobre la defensa d'una 
Proposició de Llei, no ho s6n. 1 em permetra que li 
digui que, al meLl veure, propo al' dur aquesta Propo
sició de Llei, i perdoni. pero eree que aixo és treure 
el peu de botador, perque, sense entrar en el fons 
d'aquesta Llei o el'aquesta Proposició de Llei, jo li diré 
que, quant a J'arlicle egon, sobre aques t m'e lendré, 
pa rla aquí: «c!sLaran afecta ts , p e r les e!i sposicions d'in
compalibiJjtat de la pee cnt Llei, el,; següent carrecs 
de la omunitat Aufonom a: l Pr'esidenl, Vice-President 
i ConselIers del Govern de les Illes'" apartat a) . Apar
tat b), «els Directors Generals, Secretaris Generals Tec
nics i altres carrecs d'identÍca categoría». El punt e), 
,<1 'In terven tor General ». El d). «el Tresorer General ». 
1, darrerament, com él final, l'apartat e). «els Gerents 
d'Organismes Inst itucionals, empreses i societats públi
ques de la Comunitat Autonoma». Anem al primer. EIs 
fonam ents i i'habilitació legal existent per tramitar i 
aprovar, en el marc de la Constitució Espanyola, del 
nostre Estatut d'AutGnomia, aquesta Proposició en re
lació als carrecs del Govern, el fet d'estar regulat a 
l'articIe 91 i 3 ele la Consti tució no és suficient; exis
teix un artic1e en el nostre Estatut. l'artic1e 33, que 
diu, 33.3: "Una ley del Parlamento aprobada por ma
yoría absoluta establecerá la organización del Gobier-

no, las atribuciones y el Estatuto personal de cada uno 
de sus componentes». Aixó, com vos tes saben, esta en 
marxa. Anem al punt segon. O sigui, el que diuen vos
tes, els Directors Generals, Secretaris Generals Tecnics 
i aItres carrecs d'identica categoría. Aquests carrecs, 
que diríem alts can-ecs, carrecs polítics, estan regulats, 
en aquest cas, no precisament per possibilitats de dic
tar una LIei. L'altre apartat, Interventor General, Tre
sorer, etc., és a dir, aquells carrecs que diríem alta
ment qualificats de l'administració, tampoc no hi es
tan. Pcr tant, si nosaltres anam a cercar on s'ínclouen 
aquestes possibilitats, veurem, i aixó crec que ho sap 
molt bé el Sr. Damia Ferra Pons, que l 'article 11.3, par
la de regim estatutari del funcionari de l'Administra
ció de la Comunitat Autonoma i de la seva Administra
eió Local, de conformitat amb les bases contengudes a 
la legislació de l'Estat en aquesta materia. 1 l'article 
11, Sr. Ferra Pons, I'article 11 diu que en el marc de 
la legislació basica de l'Estat i, en el seu cas, en els 
termes que a la mateixa s'establesqw, correspon a la 
ComuniLat Autónoma de les llles Balears el desenvolu
pamenL legislatiu, desenvolupament legislatiu, i l'exe
cució amb les següents materies, la que li he llegit fa 
un moment. Per tant, posar aixo dins un Projecte de 
Llei, o una Proposició de Llei, crec jo que seria iHegal, 
seria almanco contra e l mateix Es tatuL Per tant, jo 
crec que aixo és un poc passar l'arada davant el bou. 
El Govern, com he llegit abans en la seva comw1icació 
que no ha arribat a aquest Parlament, diu concretament 
que considera neccssaria l'eIaboració d'aquesta Llei, pero 
en el seu momento Hi ha un adagi mallorquí que diu: 
«En s'estiu figues i per a Nadal neules», cada cosa en el 
seu punt, ara hem passat Nada!' hem passat les neules, 
pero vendran les figues, al mes de l'estiu. Per tant, el 
Govern de la Comunitat Autónoma, i li he de fer una al
tra observació, no cregui que aixo de passar l'arada da
vant el bou sigui exclusivament de quaIcú de nosallres; 
record perfectament que, en el mes de desembre, vaig 
anar a una reunió de la Comissió Mixta de Transferen
cies i, sense pensar-ho, m'amo1laren un projecte de de
cret que parlava d'una transferencia sobre protecció de 
menors, i aquesta transferencia, estatutariament, esta 
incIosa a l'artic1e 16, que és aquell que diu que per 
ten ir aquestes transfercncies és necessaria W1a Llei 01'
ganica, el que nosaltres li deim la «\"otrava» o ha ver 
pa sal els cinc anys. D m a nera que no . s preocupi, 
que aixo, egons embla, é [mil que e dóna per tal. 

onseqüenlmenl 'i per a abar, jo Ji d ir ~ que s í. que eL 
Govern vo l aixb, d<:!s iLja aixo, no l ' POl- a les incom
patibilita ls, encara que qua lcú es pens i que sí, no té 
por de les incompatibilitats, perque, naturalment, s'ha 
d'anar per la LIei i hi ha d'anar tothol11. del primer 
fins al darrer. No utilitzar plataforrnes per poder veure 
si rapinyen una cosa o una altra, amb aquestes histo
ries podríem parlar moItes hores i tal vega da dies o 
setmanes o mesos; deixem anar les coses personals que 
aIXO no, perque en cas que hi hagués coses d'aquestes, 
crec jo que no és per treure-les davant un Parlament 
perque existeixen uns tribunals, existeix una justícia 
que és la que ho ha de tractar. Per tant, i aquesta ve
gada sí per acabar. li diré que el Govern no creu neces-
ari , de momenl, fer aque la Llei, s'ho d'cspcrar si 

aquestes lleis que, algune estan dictades per !'Estat, 
a ltres s'han de dictar, n'hi ha una, p . r exemp le, que 
esta en e l Parlamen t, que és aques ta que fara, fara 
«pupa » dins la osa e onomica, i n falten algunes 
el'aquestes Lle i . La cl'incompa tibil ital<; de Diputats i 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 14 / 22 de mar<; del 1984 431 

Senadors que, em pareix, si no es tic equivocat, que 
esta al Tribunal Constitucional, Llei d'Incompatibilitats. 
La Llei d'Incompatibilitats d'Alts Carrecs, que fa poe 
que ha sorlida, ha estat aprovada fa poc i que en dero
ga una de l'any 55, em pareíx, no sé si estic equivocat, 
el Projecte de Llei d'Incompatibilitats de Personal del 
Servei de les Administracions Públiques, en trarnitació. 
1 aquesta que li he dit abans, en l'aspecte economic. 
Quan hi hagi tot aixo, sera el moment oportú de dir, 
ara, i en aquell moment, no dubü que el Govem pre
sentara aquesta Llei, o aquest Projecte de Llei d'Incom
patibilitats. Moltes gracies, Sr. President 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graeies, Sr. L10mpart i, pelo favor, voldría 

que aclarís un punt que la Mesa considera que ha d'es
ser aclarit. És el relatiu a aquest criteri del Govern, 
de día vuit de man;:, que aquesta Mesa no n'ha tengut 
entrada en el seu Registre del Parlament, no té conei
xement d'aquesta entrada. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Jo tene por que s'hagi pogut transpaperar, el cert 

és que esta pres l'acord dia 8 de man;:, i jo vaig fir
mar aquest documenl, com eliu al peu elel certificat, 
dia 9 elel mateix mes. La circumsti:mcia que no hagi ar
ribat no és qüestió nostra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Nosaltres li agrairem que ens faei arribar una ex

plicació ádequada. Moltes .gracies i continuu. Sr. Pons, 
vol intervenir, per favor, disposa de cinc minuts. 
EL SR. PONS PONS (DAMIA): 

Sr. Presielent, Sres. i Srs. Diputats. Creiem que el 
silenci era una mesura pruelent, pero aquest silenci pa
reix que no ha estat tal, més valdria que hagués estat 
així, perque ens ha confirmat que el Govern no va de 
Llei d'lncompatibilitats. No va de Llei d'lncompatibi
litats per unes raons substancials que no s'han expo
sades aquí, i que crec que s'han exposades i s'han do
nat alguns elements, elurantJa defensa d'aquesta Pro
posició de L1ei. Una Llei d;lncompatibilitats és logic 
que sigui molesta, i és logic que sigui molesta a per
sones que vénen d'un determinat estatus social i eco
nomic, més aviat, privilegiat. l, o s'exerceix un carrec 
públic o es continua exercint un determinat nivel! eco
nomic i professional. El Govem a través elel seu Porta
veu, el Sr. Llompart ens podra dir que aquesta Llei 
és necessaria, pero ja arribara, pero jo vul! recordar 
que el Govern esta per govemar i no esta per esperar, 
sobretot, quan sabem perfectament que si avui entrava 
en vigor aquesta Llei hi hauria, i ho sostenc d'una ma
nera pública i ferma, mem.bres del seu Govern que se
rien immediatament afecta"ts per aquesta Llei d'lncom
patibilitats. Hi ha professions que, entenem, que no es 
p e den exercir simuItaniament amb la de membre del 
Govern, hi ha assignacions economiques que no es po
den percebre simuWmiament arnb alto que es cobra 
com a membre el'aquest Govem. l aixo ho defensarn 
i entenem que aixo fa que aquesta Llei sigui urgent, 
perque si, perque si les assignacions economiques es
perassin, és Jogic que la Llei pogués esperar, pero les 
assignacions economiques es perceben cada mes i no 
esperen, i per tant, nosaltres creim que és absoluta
ment necessaria. l creim que no es tract<lJ el'ignorancia 
del Govet-n, el Gov~rn, a aixo, ha sap perfectament, i 
sap perfectament que dins aquesta LIei, a alguns arti-

eles, hi ha elements que poden resultar extraordinaria
ment molests per alguns membres d'aquest Govern o 
del futur Govern que pugui venir. Em referiré, con
cretament, a l'artiele 7, que diu que «els titulars deis 
carrees afectats pcr la present Llei hauran de formu
lar declaració notarial deis seus béns, així coro de tota 
acüvitat que els produeixi ingressos de qualsevol tipus, 
dins un termini de quatre meso s a partir de la seva 
presa de possessori», i llavors ve l'element encara més 
molest; elos: «les eleclaracíons notaríais esmentades fi
guraran a un registre adscrit a la Presidencia del Go
vem de la Comunitat Autonoma que sera públic». Aixb, 
entenem que és una de les raons, juntarnent arnb les 
mateíxes incompatibilitats en si, que fan que aquesta 
Llei sigui molesta. Tot aixo entenem nosaltres que el 
Govern ho sap perfectament i el que vol és evitar-ho. 
Si no ho pot evitar, perque el Parlament va cap a una 
Llei d'lncompatibilitats, com a mínim, ho vol intentar 
demorar el maxim temps possible. l en té perfecte co
neixement, vostes no saben el vent i no saben el tor
rent, vos tes saben el vent i el torrent, i com que sa
ben perfectamenL que aixo els afecta en profunditat 
intenten demorar i, si pot esser, evitar que les incom
patibilitats els afectin. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. El Sr. Jaume Llompart té la pa

raula. 

EL SR. LLOMPART SALVÁ: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tol alxo que 

ha dit, Sr. Pons, per a mi és lletra menuda, és a dir, 
no va a l'important de la Llei, no m'ha contestat en 
absolut. Voste creu que es pot dictar una LIei dins el 
Parlarnent de Balears sobre qüestions que el mateix 
Estatut diu, en l'article 11, que seran de desenvolupa
ment i no ele Llei. Seria constitucional? Aniria en con
tra o estaria dins I'Estatut? Si aixo és així, just per 
aquest motiu, aquesta Llei no podria passar envant. 
Quant a totes aquestes coses, que hi ha membres dins 
el Govern afectats a la conseqüencia d'aquesta Llei i 
el que diu l'article set d'aquesta Proposició que vost·~ 
ens ha duit aquí o que el PSM, Esquerra Nacionalista, 
ens ha duit aquí, jo li diré o li repetiré que, si avui 
no són legals, no estan dins la legalitat, existeix la jus
tícia i es poden fer les denúncies que siguin necessa
ries, pero no hem el'anar a obligar, si és que existes
qui, que jo no ho sé, una cosa que no sigui avui esta
blerta per la Llei . l quant al que li he dit que les 
incompatibilitats estaven regides pel Pressupost, per la 
Llei de Pressupost, Ii vull aclarir una cosa. l és que, 
no és que estiguin posades alla les incompatibilitats, 
sinó que, amb la determina ció deIs sous i amb la de
clicació absoluta, esta limitada la funció dels Consellers 
o deis membres del Govern. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Grups que vulguin in

tervenir. Sr. J osep Maria Lafuentc, pel Grup Regiona
lista de les Illes, té la paraula, disposa d'un temps de 
quinze minuts. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El critéri 

del Grup Regionalista sera també el ele no acceptar 
aquesta Proposició de Llei. 1 els motius, al meu enten
dre, són fonamentals. El mateix grup que ha proposat 
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aquest Projecte de Llei, dins la Comissió Institucional 
que jo presidesc, hi ha practicament feta la Proposició 
de Llei que estam comentant, i si hem d'esser cohe
rents i hem de discutir aixo dins la Comissió, evident
ment, no es pot discutir amb un Projecte de Llei pos
terior. És a dir, jo vull llegir, en aquest moment, to
tes les esmenes que el Grup d'Esquerra Nacionalista 
ha feto Primer, esmena núm. 9: «El carrec de President 
de la Comunitat és incompaiible amb l'exercici de qual
sevol altra funció pública que no es derivi de l'exerci
ci del seu carrec, exceptuant el de Diputat del Parla
ment, i també de qualsevol activitat professional o 
m ercantil». Esmena núm. 15: "El carrec de Conseller 
és incompatible, etc., etc., etc.» Esmena núm. 18: «El 
carrec de Director General és incompatible, etc., etc., 
etc.». ESlnena núm. 19: "El carrec de Secretari Gene
ral Tecnic és incompatible, etc., e tc., etc .». El mateix 
criteri, molt raonable, té el Partit Socialista, que ta les 
següents esmenes : «Al artículo 10. El cargo de Presi
dente es incompatible con el ejercicio de cualquie r otra 
función o actividad pública que no se de rive del ejer
cicio de su cargo y con el de toda actividad profesio
nal o m ercantil e industrial. Artículo 31. Enmienda 31. 
El Vicepresidente y los Consejeros tendrán las mismas 
incompatibilidades previstas en el adículo 10. Enmien
da al artículo 34. Los cargos de Director Genera l y Se
cretario General Técnico tendrán las incornpatibilida
des previstas en el anículo 10. Sin perjuic io ele lo pre
visto en la presente Ley, los cargos de Presidente, 
Vicepresidente, Ccnsej eros, Directores Generales ~ Se
cretarios Gcnerales Técnicos, etc., serán, coñ1patibles 
con el ej e rcicio de funciones representativas en orga
nismos, corporaciones, fundaciones, instituciones simi
lares, así como en empresas o sociedades donde los 
cargos hayan de 3er designados por los Organismos e 
Instituciones de la Comunidad. Las actuaciones que se 
deriven de la administración de su patrimonio perso
nal o unidad familiar. El ejercicio de funciones docen
tes siempre y cuando no estén retribuidas». Fet curiós 
que, aquest proj ecte de llei, fa compatible l 'exercici de 
les funcions docents encara que siguin retribuldes, no 
sé per que sera, pero, en definitiva, hi ha una compa
tibilitat amb funcions docents. Jo que sóc professor 
universitari he hagut de demanar I'excedencia per exer
cir el carrec de Senador, Tot aquest crit~ri que esta 
«sub judice», per dir-ho de qualque manera, és diluci
dara quan parlem de la Llei Normal de Reglamentació 
Jurídica de la Comunitat i. per tant, en aquest moment 
discutirem si aquestes incompatibilitats, que coincidei
xen quasi «al pie de la letra» amb aquesta Proposició 
de Llei, són possibles d'admetre o no són possibles 
d'admetre_ Per tant, avui en dia, és extemporani fer-ho, 
no és procedent, no és oportú, perquc en definitiva no 
seria congruent, amb el mateix criteri del partit que 
ha suportat aquest Projecte de Llei que, en definitiva, 
fa unes es menes que col'loca aquestes Lleis d'Incompa
tibilitats dins les esmenes a la Llei de Regim Jurídic 
del Govern de la Comunitat. Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Josep Maria Lafuente. Sr. Josep 

Lui s Martín Percgrín, pel Grup Socialista, té la parau
la. Disposa, Sr. Diputat, de quinze minut<;. 

EL SR. MARTíN PEREGR1N: 
Sr. Presidente, Sra s. y Sres. Diputados. En primer 

lugar, tendría que decir al Sr. Llompart que el artículo 

1227 del Código Civil dice que ningún documento surti
rá efecto frente a terceros sino hasta que haya sido 
incorporado a un registro público, Digo esto porque 
esta comunicación del Gobierno que dicen ustedes ha
ber remitido, con fecha 9 de marzo, a los efectos de 
conocimiento de la Cámara, es de hoy, 22 de marzo, 
su entrada, su registro y su conocimiento. Nosotros, 
el Grupo Socialista, apoya el fondo que promueve al 
Grupo de Esquerra Nacionalista, para hacer una regu
lación de las incompatibilidades. El Gobi<:"mo ha ma
nifestado que considera necesaria una Ley de Incom
patibilidades, pero, desde luego, sus actos, desde el 
principio, y quiero recordar que llevamos un año de 
Gobierno, casi, se va a cumplir en el mes de junio apro
ximadamente, todavía es la hora que tenemos que co
nocer cuál es el criterio verdadero del Gobierno sobre 
las incompatibilidades. Y para hacer ejemplos compa
rativos tendría que decirles que cuando el Partido So
cialista en su programa electoral, tanto a nivel de Es
tado como de Comunidad Autónoma, decía que una de 
las prioridades de su Gobierno e ran las incompatibili
dadeS, se ha visto cumplido en el sitio o en el luga r 
donde nosotros tenemos el poder ejecutivo, en el Esta
do, y no lo hemos podido cumplir aquí porque eviden
temente no lo tenemos. En el año 1982, el Gobierno 
r emitía a l Parlamento unas medidas provis ionales sobre 
incompatibilida d urgentes que regularon de una mane
ra inmediada la funcióE pública, el ejercicio del cargo 
político y la incompatibilidad de éste con otras activi
dades. Aquí lamentablemente, la única iniciativa que 
conocemos del Grupo Popular es el artículo 10, del 
Proyecto de Ley de Régimen Jurídico remitido 'a la Cá
mara en anteriores fechas, en las que dic<: que el Pre
sidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma no 
podrá ostentar otro cargo público dentro del ámbito 
de las Islas Baleares. Esta redacción, este contenido es 
pobre, lamentablemente pobre para lo que una Ley de 
Régimen Jurídico debería haber expresado con mayor 
ambición y con mayor contenido político y jurídico. 
Las incompatibilidades no son cualquier cosa en un ré
gimen democrático. El sistema de incompatibilidades, 
en estados democráticos consolidados, es algo que ya 
se da por obvio y por sentado. Nosotros llevamos poco 
tiempo de ejercicio democrático, poco tiempo de de
mocracia en España y, efectivamente, tal como decía 
el representante o el Portavoz de Esquerra Nacionalis
ta, no sólo es una cuestión de democracia la incompa
tibilidad en España, sino que es una cues tión de soli
daridad, de moralización de la vida pública y de nece
sidad de asegurar la dedicación al cargo y el eficaz 
funcionamiento de la Administración, la Central y la 
Autónoma, que ya es hora de que las Administraciones 
func,ionen bien, y no sólo por los funcionarios, sino por 
el propio ejercicio ele los políticos que están ostentan
do un cargo. Ya la Constitución preveía, en el artículo 
70, que Senadores y Diputados eran incompatibles con 
determinadas o determinados cargos n o políticos, de 
otra índole, y el artículo 98.3 habla también de que 
los miembros del Gobierno son, o con funciones rc
presentativas, son incompatibles con cualquier otro 
ejercicio relativo a la función pública no inherente a 
su cargo, actividad profesional o mercantil alguna. No 
es menos cierto que las incompatibilida des tienen di
versos campos, hay que hablar de incompatibilidad 
parlamentaria. aquí, como también se ha dicho antes, 
posiblemente este tipo de incompatibilidad no sea tan 
urgente o necesario por la propia naturaleza de los 
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parlamentarios autónomos. Hay que hablar de la in
compatibilidad del ejecutivo, de los altos cargos, y hay 
que hablar de incompatibilidad de la función pública. 
El Grupo Socialista cree que es urgente y necesario 
que la incompatibilidad relativa al ejecutivo, a los al
tos cargos, se regule ya, se regule cuanto antes, y con 
la mayor precisión y claridad necesarias. Efectivamen
te, el promover una regulación de las incompatibilida
des en la función pública no es competencia de esta 
Cámara, en tanto en cuanto que está en el Parlamento 
del Estado una Ley relativa a la función pública; que 
esta Ley tiene un carácter de base que, por consiguien
te, eslá relacionada con el artÍCulo 149.1.18 de la Cons
titución y el artículo 103, o sea, que no sería compe
tencia de esta Comunidad o de este Parlamento regu
lar la [unción pública en tanto en cuanto que esto es 
una competencia exclusiva del Estado. Pero sí, vuelvo 
a insistir, es competencia nuestra la regulación de las 
incompatibilidades de los cargos públicos. y hay que 
ir a eso en un sentido preciso y concreto, como decía 
antes, en tanto en cuanto impidan o menoscaben el es
tricto cumplimiento del deber del cargo público. en 
tanto en cuanto comprometan la independcncia o la 
imparcialidad del cargo público y en tanlo en cuanto 
esto es un ejemplo de que los polílicos que ejercemos 
o queremos ejercer la democracia en España somos 
conscientes de que el ciudadano tiene pleno derecho a 
estar SéguW, desde Wl punto de vista jurídico, que 
está controlado el cargo público, que el cargo público 
cumple su función, que el cargo público tiene una re
gulación específica sobre cómo tiene que ejercer esa 
función, cuáles son sus incompatibilidades funcionales 
y cuáles son sus incompatibilidades retributivas. Ten
go que recordarle también al Sr. Representante del 
Gobierno que, lamentablemente, aWlque ya ha recono
cido la contestación que ha he~ho a Esquerra Nacio
nalista, la Ley de Presupuestos de la Comunidad no 
habla de incompatibilidades, la Ley de Presupuestos de 
la Comwlidad hace referencia a una asignación por 
dedicación exclusiva y, también, habría de recordar 
que precisamente los artículos relativos a las incompa
tibilidades, propuestos por el Grupo Socialista, fueron 
rechazados de plano en esta Ley de Presupuestos. Evi
dentemente, conocido el criterio del Grupo Socialista 
de que la incompatibilidad relativa a la función públi
ca no puede ser objeto de regulación, pero de que sí 
es necesaria y urgente la regulación de los Altos Car
gos de la Comunidad Autónoma, creemos que hemos 
de apoyar la Propuesta de Ley que hace el Grupo de 
Esquerra Nacionalista. Sin embargo, queremos hacer 
una consideración. Teniendo en cuenta también que el 
Grupo Socialista y el Grupo de Esquerra Nacionalista 
tienen formuladas enmiendas particulares a los artí
culos que corresponden a la Ley de Régimen Jurídico 
y que, en esta Ley de Régimen Jurídico, se hace ex
presa referencia a las incompatibilidades de los Altos 
Cargos, creemos que bien o podría retirarse o suspen
derse la Proposición de Ley que hoy se formula o, en 
su caso. en el supuesto de que el Grupo de Esquerra 
Nacionalista no aceptara esta retirada, dada la urgen
cia, evidente urgencia que el tema de las incompatibi
lidades exige, el Grupo Socialista, a pesar de las de
ficiencias técnicas que pudiera haber en la Proposición 
de Ley, que las hay por lo que antes hemos comenta
do, estaría dispuesto a apoyarla en todo su contenido 

sin p erJwcIO del desarrollo que posteriormente lleva
se a cabo el Es tado Parlam entario . Gracias, Sr. Pre
sidente. 

E L SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias , Sr. Diputado. Por el Grupo Popu
lar tiene la palabra D. Gabriel Godino Busqu ets. Dis
posa , Sr. Diputat, de quinze minuts per a la seva ex
posició. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Gdlcies, Sr. President. No els empraré. Sr. Presi

dent, Sres. i Srs. Diputats, és ben cerl que l'article 98.3 
de la Constitució recull les incompatibilitats del Go
vem de l'Estat Espanyol, pero també és cert que, avui, 
aquí, el Govem ens ha manifestat que té interes de 
presentar una Llei d'Incompatibilitats que afecti la Co
munitat Autonoma nostra. No obstant, el Grup Parla
mentari Popular creu que no és el moment oportú ni 
és la més adequada, aquesta Proposició de LIei presen
tada pel PSM, Esquerra Nacionalista. 1 die que no és 
el moment oportú perque, amb bon seny. creim con
venient esperal' el resultat final d'aquesta Llei d'In
compatibilitats que esta actualment al Congrés. 1 no 
és més adequada perque pretén un tractament unificat 
i generaliLzat sense cap tipus de diferenciació entre el 
Presidenl, Vice-President i membres del Consell de Go
vem i els altres carrecs de l'Administració Autonoma 
i fins i tot, cls funcionaris· qualj[icals. 1 que, per allra 
part, la vigel1t LIei· de Pressuposts de la Comunitat Au
tonoma conté una regulació mínima d'incompatibilitat 
i sistema de dedicació exigible als membres del Go
vern. Tot aixo sense entrar en les contradiccions ma
nifestes de l'articulat, com és el cas de l'articIe 3b que 
estableix l'exercici deIs d.rrecs relacionats a l'article 2 
de la present Llei: «sera incompatible amb tata acti
vitat laboral, professional o mercantil». Mentre que 
l'articIe 4t. d) manifesta l'exercici deIs carrecs re lacio
nats a l'article 2 de la present LIei, sera compatible 
amb l'exercici de funcions docents, sempre que no su
posin perjudici per a la dedicació del carrec de la Co
munitat Autonoma. Aixo li he de contestar al Sr. Da
mÜI Pons, que si el seu Grup A té una excedencia com 
a funcionari, la dreta d'aquest Parlament, i que no 
només és la butxaca, també té demanades dues exce
dencies docents, com és la del Sr. Huguet i com és la 
d'aquesta persona. No vull acabar sense manifestar al 
Sr. Portaveu del PSM, Esquerra Nacionalista, que, re
ferent a una moralitat i transparencia, no necessitam 
cap tipus de lli<;ó, ja que no basta una reglamentació 
per transmetre a I'opinió aquesta moralitat, es neces
sita endemés un comportament, un saber estar als dJ.r
recs que s'ocupen. cosa que, de momento el nostre 
grup, ens pareix que el Govern sap estar al seu lloc. 
No obstant, posam en dubte que certs grups polítics 
que són a I'oposició i apareixen, que són l'oposició i 
pareixen cercar un protagonisme polític emprant aques
ta tribuna de forma exagerada, aquí també, Sr. Damia 
Pons, cal cercar la moralitat pública, no només al Go
vem, sinó fins i tot als membres que som dins aquesta 
Cambra. Pot estar convin<;:ut el Sr. Representant del 
PSM que quan no concorrin aquestes circumstancies 
serem els primers a demanar o presentar aquesta LIei 
d'Incompatibilitats, que no tenim cap inconvenient pel 
grup que sustenta el Govem en que es faci ben feta i 
serem els primers a acatar-la. Res més, moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Godíno. Sr. Damia Ferra, per 

tom de replica, disposa de cinc minuts. Per qüestió 
d'ordre, per qüestió d'ordre, un moment, per favor. 
EL SR. PONS IRAZAZÁBAL: 

Sí, Sr. President. Voldríem saber si la Presidencia, 
que és qui té facultats per decidir en aquestes mate
ríes, considera que l'ús que es pugui fer d'aquesta tri
buna o que s'ha fet flllS ara d 'aquesta tribuna, en 
qualque moment, ha eslat un ús immoral. Moltes gra
cíes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia no ha apreciat mai aquest con

cepte. Grades. Dísposa de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Seré breu per

que el Reglament té els sellS límits. En primer lloc, 
m'ha sorpres molt la digressió que ha fet el Sr. La
fuente dient que aquesta Llei d'Incompatibilitats re
sulta innecessaria, per tal com hem presentat tata una 
serie d'esmenes, Esquerra Nacionalista ¡la presentat 
una serie c\'esmenes al Projecte de Lleí de Rcgim Ju
rídic, en materia concreta d'incompatíbilitat. Com pot 
entendre, hem presentat aquestes proposicions en fa 
materia de Llei de Regim Jurídic, al Projecte de Llei 
de Regim Jurídic perque hem vist que curiosament el 
Govern les havia oblidades completament. 1 les havia 
oblidades, entcnem nosaltres, i potser ¿s un judici le
merari, pero cree que no ho és, que les ha oblidades, 
a les incompatibilitats, ambo tota intenció. Agraim al 
Sr. Martín el seu suport i entenem que aquesta Llei 
s'ha de votar, no s'ha de retirar, no hem d'adoptar 
l'actitud que té el Govem que esta a l'espera, sempre 
hi ha motiu per esperar. 1 en canvi, quan es tracta de 
lleis que nosaltres entendríem que s'haurien d'haver 
fet amb molta més tranquillitat, amb molt més con
sens i molta més participació de tots, com és una Llei 
tan fonamental com la de Regim Jurídic, varem veure 
quina redacció més atropellada i més desafortunada 
que, fins i tot el mateíx grup que dóna suport al Go
vern, entenem que s'ha vist obligat a posar pegats en 
forma d'esmenes bastant nombrases. No és el moment 
oportú, ha dit el Sr. Llompart, en nom del Govern, no 
és el moment oportú, ha repetit el Sr. Godino, en nom 
del Grup que fonamentalment dóna suport a aquest Go
vern. Nosaltres entenem que és el moment oportú, per
que aquesta Llei aprovada és una Llei perfectament 
constitucional. Hi ha altr~s Parlaments, i no em referesc 
precisament al famós Parlament de Catalunya, que sem
pre surt per aquí, que han aprovat Lleis, en materia 
d'incompatibilitats del Govern i Administració, i són Co
rnunitats Autónomes aquestes que han anat per la vía 
de l'artide 143 i, que nosaItres sapiguem, el tribunal 
pertinent no els ha declarades inconstitucionals. No
sal tres entenem que el que hi ha és una voluntat po
lítica de bloquejar les incompatibílítats, perque les in
compatibilítats molesten, les incompatibilitats afecten, 
afecten una cosa tan fonamental com és el poder eco
nómic de les persones afectades. Nosaltres entenem 
que no s'han de donar llic;:ons de moralitat a ningú, no
saItres no les donam, nosaItres simplement feim una 
proposta que entenem que és una proposta de morali
tat; qui s'hi vulgui apuntar, a la moralitat, Que s'hi 
apunti, i qui vulgui mantenir-se al marge d'aquesta 
proposta de moralitat amb excuses, té el dret, i d'aquí 

a un moment ho veurem, de votar negativament, 
d'allargar i mentrestant continuar amb un exercici 
d'un poder no afectat, que aixo és la qüestió fonamen
tal. no afectat per les incompatibilitats. Hi ha una vo
luntat expressa de demorar l'entrada en vigor d'unes 
incompatibilitats. 1 si el Grup Esquerra Nacionalista 
té un determinat protagonisme en aquesta Cambra, i 
amb aixo volia replicar al Sr. Godino, no és per cap 
jntent d'aprofitar-se d'aquest Parlament per fer tribu
na de protagonisme, és, senzillament, i ho estam, cree, 
demostrant, perque Esquerra Nacionalista és un grup 
peLit, pero, entenem nosaltres, prou actiu. 1 nosaltres 
no tenim més altre protagonisme que la nostra feina 
que entenem que és una feina discutible, pero, en tot 
cas, que va a una dignificació i una operativitat d'aquest 
Parlament. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Els al tres Grups volen 

intervenir? 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President, jo, aquí s'han vertit unes opmlOns 

respecte del Govern, i sobretot, senyanlant-lo amb el 
dit, que, en rep1'esentació ele Lot el Govem. m'obliga 
a preneler només la paraula i només sera un minut. 
Agrair al PSOE que almanco té la bondat de presentar 
les coses amb la degllda cor1'ecció i amb les degudes 
form€s, amb diferencies de criteri moltes \'egades, peró 
almanco se li ha el'aplaudir la seva sempre cavallerosi
tat a I'ho1'a de presen1ar els temes. No així podríem dir' 
el mateix, després d'haver sentit, larnentablement, el 
Sr. Ferra Pous, que sap que m'uneix a eH un gran res
pecte; que, com qualcú li va recordar ja en aquesta 
Cambra, sempre tria la forma més desagradable de pre
sentar les coses, sempre les presenta pel lloc que cre
ma. Desgraciadament, qualsevol que el sentís a ell i, 
sobretot, després de veure la forma descarada d'assenya
lar, qualsevol que tengués un poc d'imaginació, pinta
ria els membres d'aquest Govenl, a tots, amb un mo
cador al cap i un trabuc davall el bra<;. Res més enfora 
d'aixó, la moralitat no' es demostra només amb la legis
lació, sinó amb la conducta de totes i cada una d'aque
Hes persones que entreguen a la seva labor el millar de 
cadascun. Si en qualque moment hi ha qualcú al qual 
se li pugui reprovar la conducta, nosaltres agrairíem 
que. sense generalitzacions, sense dir que la moralitat 
o la immoralitat o les ganes de defensar unes incom
patibilitats per ocults interessos són sempre unicament 
i exclusivament de la dreta, que aleshores els assenya
lin, i aquest Govern esta disposat afer tot allo que 
sigui necessari; ara, que no es generalitzi, per favor, 
perque tates les generaliizacions són sempre ofensives. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. President. Vol replicar? Sres. Srs. Di

putats, concloses.. Pot contestar. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Creim que el pitjor que pot ocór

rer en un debat d'aquests és pcrsonalitzar, perque les 
lleis no es fan en consideració de persones. sinó en 
consideració de situacions generals que s'hauran d'apli
car, cas }Jer cas, quan s'escaigui aplicar-les. Les parau
les del President del Govern i de la nostra Comunitat 
Autónoma poden esser paraules justificades o injusti-
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ficades, quant s'hagi pogut sentir aHudit personalment 
i hagi volgut sortir en defensa de la dignitat de cadas
cun deIs membres del Govern, pero no afegeix ni un 
gram d'argument polític al debat que avui capvespre 
tenim. Aquí, el que estam debatent és si és urgent, 
oportú, necessari i convenient regular les incompatibi
litats del Govern i els AIts Carrecs de l'AdrrúnistraCÍó 
de la Comunitat Autonoma que tenen consideració de 
carrecs polítics. 1 el que s'ha de dir és que, lamenta
blement, la voluntat política de procedir a aquesta re
gulació no existeix a una majoria d'aquesta Cambra. 
Hi ha hagut reiterades oportunitats d'entrar en aques
ta regulació, sempre s'ha dit que no era el moment ni 
era oportú. Avui, fins i tot, s'ha volgut quasi insinuar 
que no tenien competencies per fer-ho. 1 s'ha de dir 
molt darament que la immensa majoria de Comunitats 
Autónomes han dictat, ja, normes amb categoría de 
Llei que regulen les incompatibilitats deIs Alts Carrecs, 
bé dins les oportunes Lleis de Regim Jurídic o de Re
gulació del Govern i de l'Estatut personal deIs seus 
Presidents, bé amb Lleis separades, autónomes que re
gulen aquesta materia; aquÍ, aixo no es vol fer, no és 
un problema d'acusar personalment ningú. Aquesta si
tuació general, aquest tema de canden t importancia 
política i d'interes popular no es vol abordar. El que 
ha dit el President és molt respectable, pero al deba t 
no hi afegeix res. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Sr. President. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Jo. una vegada més he! de coincidir amb ell, no he 

intentat afegir res al debat polític, he intentat fer un 
adariment a una situació que creia que obligava a sor
tiro L'únic que, també una \legada més, crec que es 
torna generaJitzar in\lolunt~ll-iamenl i e parla de la 
voluntat po lítica de l Govem d'una forma general, jo 
diria de la voluntat política del G vern, avui i per 
aquest camí, avui i per aquest camí, efectivament, 
aquest Govern ha expressat el seu criteri que creia que 
no era ni el moment ni el sistema oportú, peró no po
dem generalitzar que sigui voluntat del Govern no re
gular les incompatibilitats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats, de les seves inter

vencions, i concloses aquestes passam a la votació. Pren 
aquesta Cambra en consideració la Proposició de Llei 
que s'acaba de debatre? Els Srs., les Sres. i els Srs. 
Diputat que voUn a favor, que s'ai.xcquin. Poden seu
re , per favor. Grac ies. Les Sres . j els S rs. Diputats que 
volín n contra, que s'~jxequ;n, per favo r . Pod en seure. 

o hi ha a s tencioJ1 $. Queda r h ttjada la Proposició 
de Llei per 29 vots en contra i 23 a favor. Ara, aques
ta Presidencia considera que s'ha de descansar durant 
deu minuts 

3.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Diputats, volen anar entrant, per favor, que 
els Diputats d'Eivissa i Menorca se n'han d'anar. Di
putats, d'acord amb el Reglament, recomen<;:a la Ses
sió. El tercer punt de l'Ordre del Dia és el re\atiu a 
les Proposicions No de Llei. La primera és la número 
151/84, presentada pe! Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista PSM, i relativa als convenis en materia 

del tercer canal de televisió amb la Generalitat de Ca
talunya i la Comunitat Valenciana. Per defensar aques
ta Proposició No de Llei, t é la paraula el Sr. López 
Casasnovas. Disp osa d 'un temps de vint m inuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Amb 

l'anÍm d'aportar sempre a aquest Parlament Propostes 
de Llei o No de Llei, en aquest cas una Proposta No 
de Llei, que puguin servir per fer arribar les inquie
tuds del poble de les Illes i les seves necessitats a 
aquesta Cambra de sobirania, Esquerra Nacionalista 
presenta avui a consideració deIs Srs. Diputats una 
Proposta No de Llei relativa a una qüestió que des de 
fa molt de temps i, concretament, des que s'ha cons
titwt aquesta Comunitat Autónoma preocupa enorme
ment a Esquerra Nacionalista. Es tracta, com vosles 
saben, del tema de la televisió com a eina importantís
sima de 110rmalització cultural i de normalització lin
güística, també, per a la nostra Comunitat Autónoma. 
Em permetin recordar que dia 14 de setembre de l'any 
passat, adre<;:avem al Govern de la Comunita t Autuno
ma una pregunta sobre si s'havia plantejat aquest Go
vern la possibi1itat d'establir els pertincnts acords o 
convenís que permetin que el canal de televisió de la 
GeneraJitat de Catalunya, allo que s'anomena TV-3, 
pugui esser rebut amb normalitat a les ¡!les Balears. 
Amb una celeritat i amb lUla rapidesa que 1'honora, 
contestava el Govern dia 26 de setembre. EIs esfor¡;:os 
dcl Govern s 'orienten, no t'1nt a la recepció elel tercer 
canal cata la, quant a l'obtenció d'un canal propi Ba
lear, p-Ossibilitat que no és tan remota com pretén fer 
veure el Sr. Diputat que presentava la pregunta. Bé, 
Srs. Diputats, potser que des d'algun mitja de comu
nicació s'hagi volgut fer veure que la Proposta que 
avui presentam a consideració en aquesta Cambl-a , si
gui una Proposta que enfronti dues conccpcions sobre 
alió que ha d'esser la nostra Comunita t Autonoma. En 
un mitja de comunicació local ha sortit avui' precisa
ment un prejudici que nosaItres volem d'entrada sor
tir-ne a camí. No es tracta de fer sobreentesos, no es 
tracta de dir que aquí hi ha UD sector de la Cambra 
que juga una basa catalanista contra un altfe que és 
no catalanista, no senyors; entrar en consideració a 
aquesta Proposta No de Llei per aquest camí, seria 
tergiversar les coses, sinplificar-Ies excessivament i, en 
definitiva, ennuvolar la reaJitat. Del que es tracta és 
de reflexionar seriosament sobre la importancia que té 
un canal ele comUllicació, com és la televisió, per inci
dir d'una manera positiva en el procés de comunicació 
que sempre ha d'existir dins un poble, i que aquest 
mitja de comunicació ha d'estar al servei d'aquest po
ble, ha d'estar en funció de l'Estatut d'Autonomia, i 
ha de fer un servei, en definitiva, a la societat de les 
Illes. Per a¡;:o, nosaltres, Esquerra Nacionalista, es plan
teja seriosament sobre si sera possible o no sera possi
ble mantenir un canal propi de televisió, un canal 3 de 
televisiÓ. Reflexionem seriosament, som una Comuni
tat de 600 mil habitants; sera possible manten ir un 
canal amb aquesta demografia? quina publicitat podem 
aconseguir per arribar a omplir un horari maxim de 
dedicació com és el que és desitjable? quin cost per 
hora de programació tindrem? En aquests moments, 
Srs. Diputats, si descomptam dissabtes, diumenges i 
dies festius, jo crec ql!e certament no comntam ni amb 
una hora diaria de programa ció setmanal, de progra
mació propia. La televisió en la nostra \lengua ]a tenim, 
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en un grau pero xcessivament petit, en un grau mínimo 
1 nosaltres, i supos que tOts cls Dlputats d'aquesta Carn,. 
bra, l'bauríem de voler en un grau optim, en un grau 
maxim. El probl ma és COIn arribar a una programació 
que, si més no, iguali la televi ió en la nOSlI"'cl llengua 
respecte a la programació de televi ió en !lengua cas
telLana. Necessitam W1S müjans de producc.ió uJ lUl'al., 
neccssitam W1S canals de comunicació moderos, ade
quats, que permetin: que la cultura de les Illes Balears 
arribi a nivells com ara, no de subsistencia, a nivells 
que garantei: in la resist' ncia, la subsi ttmcja davant 
1 s si tUc'1cions en que es Lroben respe le a '~ltres mil
jans de comuni aetó cl'ambil estatal. Necessilam, Srs. 
Diputals , esser consciem d'aqueta pl'Oblematica. A les 
societa Ls lllodernc . les insli lucions públiques no po
den acousegulr els seus objectius de pt'ogrés sense 
comptar amb els grans mitjans de comunicació de 
masses i és prou sabut que el mitja de comunicació 
de mas ses més efica~ i de més ampli ressó és, avui, la 
televisió. Basta fer una passejada visual damunt l'Es
tntut d'Aulonomi" pelo ob ervar que poc\em realitzar 
m Hes coses; el problema, moltes vcgadcs, és que vul
guc111 l·eali rzar- Ies. L'ar ticle 13 de l'Estatut clisposa que 
sera ompetim ia exclusiva de la Comunitat Autónoma 
la pro tecció i el rom o nl de la cultura auloclona, llega t 
hisloric ele le' Illes B.leal's. Pel que fa ri:!ferencia a la 
llengua catalana, si el'una banda és procl mada COl11 a 
idioma oficial jun lament amb la castellana i és reco
n eguda com a propia de les Illes Balears, a l'article 3 
de l'Estatut, per nItra banela, l'article 14 disposa que la 
normalització lingüís tica, la normali~zació del catala 
sera objectíu deIs poders públics de la Comunitat Autó
noma . Ac;o és un article que jo vull assenyalar com a 
ampliamenl po itj i e té en comple i 111 ha voluntal 
de dur-Io en pdlct ica. Pet·O d'ano que és objccte ele la 
nostra intervenció, l'importanL. en aquest cas, és obser
v r si nosaltres podem lols soIs bastir un mitja de co
lTIluücació, una televisió que fUl1cioni amp líament amb 
els maxims de rigorosital i d'horaris que hauria de 
fer des iljable LU1 procés de normalització lingiiistica i 
cuItural, tota l. No es LJ'acta, repe lesc, de catalanisme sí 
o catalanisme no, si connectam o no amb la Genera
litat de Catalunya o amb la Comunitat Autónoma del 
País Valencia. Es tracta simplement, Srs. Diputats, de 
si volem lUla cultura. a les IIles, viva, creativa, auten
tica, moderna o volem assistir a un procés de degra
dació, el'enterrament i funerals de la nostra cultura 
miHenaria. Avui en dia no es pot avan~ar amb tartana 
quan viatjam amb avió. Es tracta, per tant, d'anar es
tudiant quins són els mitjans que fan possible una cul
tura actual, una cultura moderna i decisivament oberta 
als corren t5 II n i vc::rsaLs, perO sempre a parti l- le la nos
tra- realitat propia. Es evident que la fulura televi ió 3 
de les IHes BaLears mai nO djspos~ ri\ de mitjans tec
nics, econornic i hl.l1 an!; p r ofeár als nostres eiuta
dans W1a televi 'io eqLtivalenl a la que Tl;'ben i rebran en 
Ilengua castell ana. Jo crec que ac;o no é ara ja objecte 
de ma or analisi, posat que no és dificil observar que 
les raons que hem addult són reals j són autentiques i 
Sllficienl . S clors socia ls diversos han manifestat ja 
públicarocnl la seva voluntat d'aconseguil' per a les 
Il1es Balears un pluralisme televisiu i en la nostra lIen
gua. Ho ha fet la federació hotelera, ho ha fet la 
C.A.E.B., ho ha fet rObra Cultural Balear, cal destacar 
una carta que va tenir entrada aquí, signada per 300 
professionals, escriptors i ensenyants, i també vull dir 
que en aquests moments es troba. dins la societat illen-

ca, en procés de recollida de firmes, soHicüant a aquest 
Govern una major atenció, Ulla connexió amb les Co
munitats Autonomes de Valencia i de la Generalitat 
de Catalunya. En definitiva, aquí no es tracta, ja ho 
he dit abans, de plantejar falsos dilemes. La: Proposició 
No de Llei insta el Govem de les Illes Balears a esta
blir els convenís pertinents amb la Generalitat de Ca
taJunya i amb la Comunitat Valenciana per tal que les 
emissions de TV-3 de Catalunya i TV-3 del Paí Valen
cia, quan ll.i sigui , quan hi sera, puguin esser rebud s 
arnb normalital a les Illes Balears. Ja sabern que en 
aquests moments la Comunitat VaJencian no ha mun
lat el seu canal, pero és videnl també que hem de 
fer constar, davant la ComunitaL Valenc iana, la nostl'a 
voluntat d' nIortil' els lligarns de cooperacló que faci o 
viable una televisió l' alJnent valida per al procés de 
nomJalització de la no lra llengua i de la noSlra cultu
ra. A<;b, l'epetesc, esta conlel11pl<.\l per l'EsLatuL d'AuLO~ 
nonlÍa, a o és possible, és possib le per l'Addicional 
Segona, és po, ible per l'articlc L7, és possibl i és 
obligat per l'art1 I ]4 i no ca l cilar més a rlicles per
que, en definitiva. del que es lraeta és de posar en 
marxa la nos tra volunlal d realització, del procés de 
salisfacció de les necessitats que tenim. Jo voldria aca
bar aquesta inlerv nció fe n.l referencia, sc.nzillamcnt, 
sorlinl al pa , a po sibles in inuacions a cstudi s de via
bililat. Srs. Diputa s, quan ob erva l11 0)11 la Comunilat 
Au Umomc de Múrcia, es tudlant la poss ibililal de creal' 
el seu cana) propi, podav::! de dos mil a tres mil rnilions 
d pessetes per a b posada \;n marxa lJ.'aqutst canal, 
jo em dernan si nosalLr s, amb una demografia de s is
cen ls mil habitants, podem a sumir un desp sa tan 
considerable, el'aquesta rnagn .i lud, a no esser que es 
produe quin buits lan importanls dins el islema finan
cer del Govern Autonom que pugui posar, fins i tot, 
en perill el propi President de la Comunitat Autono
ma. He dit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. López Casasnovas. Aquesta Pro

posició No de Llei té presentada una esmena pel Grup 
Socialista. Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de 
l'esmena esmentada? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el 

que disposa l'article 155.2 del Reglament Provisional 
del Parlament de les Illes Balears, presenta a la Pro
posició No de Llei sobre convenis en materia del Ter
cer Canal de Televisió amb la Generalitat de Cata
lunya i la Comunitat Valenciana. presentada pel Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista PSM, publicada en 
el Butlletí Oficial del Parlament de les llles Balears 
húm. 12, la següent esmena de substitució. Esmena: El 
Parlament de les Illes Balears acorda: a) Instar el Go
vern de les IHes Balears a establir amb la Generalitat 
de Catalunya els convenís pertinents per tal de poder 
oferir les emissions de Televisió 3 de Catalunya als ciu
tadans de les Illes Balears. b) Instar igualment el Go
vern de les Illes Balears a recaptar de l'Ens Públic 
Radio Teslevisio Espanyola la necessaria autorització 
per utilitzar la seva xarxa de difusió i concretament 
l'enHa-;; Tibidabo:Alfabía, per tal de fer possible tec
nicament la recepció a les Illes Balears ele les esmen
tac\es emissions. c) El conveni en materia de televisió 
amb la Generalitat de Catalunya, que es fara d'acord 
amb l'article 12 de la Uei reguladora elel Tercer Canal 
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de Televisió duent l'article 17 i Disposició Addicional 
Segona de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 
tendra com a objectiu oterir als ciutadans de les Illes 
Balears el maxim horari possible de televisió en llen
gua catalana, amb la finalitat no soIs de contribuir a 
la normalització cultural i lingüística del nosire poble, 
sinó també de facilúar la comunicació cultural entre 
les Comunitats Autonomes, tal com preveu l'article 
149.2 de la Constitució Espanyola. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdlcies, Sra. Secretaria. Per defensar l'es

mena té la paraula el Sr. Josep MolI. Disposa, Sr. Dipu
tat, de deu minuts_ 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Socia

lista ha estudiat amb molt d'interes aquesta Proposició 
No de Llei, que presenta el Grllp Esquerra Naciona
lista, perque creu que el tema que contempla és de 
maxima importancia per a la 110stra Comunitat. El re
sultat d'aquest estucti, estam d'acord amb el fons de la 
qüestió, és aquesta esmena que hem presentat, i jo 
intentaré exposar les raons que ens han dut a pre
sentar-la, fent una serie de. matisacions a l'exposició de 
motius. L'1 primera qüestió que ens hemplalHejaL és 
quin ha d'esser l'objectiu que es persegueix amb aques
ta Proposició. Per a nosaltres no es tracta ele substituir 
el Tercer Canal Balear pel de Catalunya, i ja sé que 
aquesta no és tampoc la intenció del Grup proposant. 
Pero el que vull pO'iar ele relleu és que per a nosaltres 
no es pot tractar tampoc només de procurar que men
tre no tenguem TV-3 Balear, tenguem el maxim el'ho
rari possible en la nostra llengua a través de la recepció 
de TV-3 Catalunya. La Proposició té, per a nosaltres, 
per tant, amb unes altres paraules, una perspectiva de 
futuro Es tracta d'iniciar una coHaboració en materia 
televisiva que, cobrint aquest objectiu conjuntural, ten
gui continultat quan nosaltres també tengl.lem tercer 
canal. En definitiva, aquesta coHaboració es convertiria 
en un intercanvi de programes, i crec que aixo és im
portant ter-ho constar, perque per aquest camí, també 
des de les nostres Illes, podriem contribuir a la nor
malització lingüística de Catalunya. Estam segurs que 
els teleespectadors del Principat agralrien que eIs des
cobríssim la bellesa de la seva llengua quan és parlada 
amb la puresa d'un con-ecte cata la de Mallorca, de 
Menorca o d'Eivissa. Deixant de banela aquests aspec
tes anecdotics, cree que hem d'arribar a un intercanvi 
de programes perque també nosaItres volem apropar 
la nostra realitat cultural a les al tres Comunitats Auto
nomes, pero sobretot a aquelles amb les quals tenim 
tants de lla<;:os comuns, com són Catalunya i Valencia, 
que fins i tot els podem parlar amb la nostra, amb la 
seva mateixa Ilengua. Pero no en volem excloure cap 
altra i, per aixo. hem cregut convenient fer aHusió, a 
la nostra esmena, a l'article 149.2 de la Constitució, 
recordant així que facilitar la comunicació cultural en
tre les Comunitats Autonomes és una obligació que la 
Constitució imposa a l'Estat. Deixant, per tant, clara 
aquesta intenció ele futur hem cregut convenient supri
mir la referencia a Valencia per dues raons: la pri
mera d'elles, ja ho ha dit el Portaveu elel Gmp pro
posant, perque a VaE~ncia encara no hi ha tercer canal 
de televisió i, per tant, no té sentit instar el Govern a 
establir convenis amb un ens encara inexistent. Hi ha 
una segona raó, i és que si existís aquest tercer canal 

de Valencia i volguéssim connectar amb tots dos, el 
tercer de Valencia i el tercer de Catalunya, tendríem, 
evidentment, problemes d'horari, que serien coincidents 
amb els de Catalunya i els de Valéncia i, o bé hauríem 
de triar i canviar cada día si connectavem amb Valen
cia o amb Catalunya o bé hauríem de tenir un quart 
canal, cosa que, evidentment, tendria dificultats tecni
ques que no podem preveure en aquest moment. Creim, 
per tan!, que el millor és cleíxar constancia, aixo sí, de 
la voluntat de mantenir intercanvi de programes amb 
TV-3 de Valencia i de BCllears quan existeixin, pero no 
complicar la present Proposició No de Lki amb una 
exigencia inviable. També volem matisar el que es diu 
a l'exposició de motlus sobre el pluralisme i la qualitat 
de les emissions. Estam el'acorcL que TV-3 Balear, se
gurament, no poelra ten ir mai els mitjans economics ni 
tecnics per fer gral1S produccions propies; aquestes se
ran, per tant, preferentment, les que podrem i haurem 
de demanar més enelavant a Catalunya o a Valencia, 
en regim d'intercanvi de programes. Pero no dubtam i 
creim que tampoc no ho dubta el Grup d'Esquerra Na
cionalista, que les emissions de la futura TV-3 Balear 
seran plural s i ele qualilat. Plurals, ho haUl-an el'esser 
pelo imperatiu legal, í la seva qualitat quedara assegu
raela dins les possibilitats economiques i tecniques per 
la professionalitat deIs seus productors. Per aixo hem 
considerat oportú suprimir a la nostra csmena aquests 
qualificatius per evitar fins la més pl~tita ombra d'in
sinuació o sos pita que pensam que no hagin d'esser 
aplicables a les e.1issions de la televisió balear. Final
ment, introeluim,: la ñegociClció amb l'ens públic Radio 
Televisió Espanyola. Es tracta, efectivament, d'una con
n exió entre emissions de cadenes diferents, encara que 
totes elues són de titularitat estalal; la de Catalunya 
esta gestionada en ,.-egim de concessió per la Comunitat 
Autonoma, cosa que no és el nostre cas, a la televisió 
balear, que tenim actualment. P;:,r aixo pensam que el 
conveni que es proposa és perfectament possible per
que sera W1 conveni entre Comunitats Autunomes, pero 
és necessari fer-hi intervenir un tercer, Radio Televisió 
Espanyola, perque és el titular i gestor de la xarxa de 
difusió que ha de permetre tecnicament l'enlIa<; que 
fara possible rebre aquí les emissions de TV-3 de Ca
talunya. No tendria sentit, per tallt, negociar només 
amb la Generalitat de Catalunya perque l'¿cord al qual 
s'arribas no es poelria dur a terme sense la conformitat 
ele Raelio Televisió Espanyola. 1 és molt probable, i ho 
volem elir aquí ciarament, que les elificultats més grans 
que haura de vencer el Govern a les converses que ti 
el1comanam, vénguin, precisament, ele Radio Televisió 
Espanyola, pero la previsible dificultat ele les conver
ses no pot esser motiu per deixar-ho córrer abans ele 
comen<;:ar-les. Aquests són eIs motius que han impulsat 
al Grup Socialista a plantejar l'esmena de la Proposi
ció No de Llei que creim que la millora tecnicament, 
p er aixo desitjariem que fos acceptada pel Grup pro
posant. Pero, a més, creim que la nostra esmena intro
dueix un element important com és la contemplació 
elel conveni que es propasa com una primera passa 
cap a una col-laboració, a un futur intercanvi entre Cata
lunya i Balears i entre Valencia i Balears, amb la vía 
de voler presentar la nostra realitat cultural a altres 
Comunitats Autonomes a través el'aquest intercanvi. I 
aquesta visió és la que, al nostre entendre, fa accepta
ble també la nostra esmena pels altres grups presents 
a la Cambra. Potser vaig errat, pero quan en certes 
ocasions he sentit manifestar una oposició a rebre les 
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emissions de TV-3 de Catalunya he entes que es rebut
java el caracter unilateral d'una tal coHaboració. M'ha 
semblat que només es veia l'aspecte de Balears com a 
receptor d'l"ma influencia forana i que es rebutjava tal 
influencia atribuint-li unes connolacions gairebé de co
lonització culttu·al. Deixant de banda, en aquest mo
ment, el fons d'aquesta qüestió, peró deixant també ben 
dar que no compartim aquesta visió, i que la colo
nització que sí veim i que rebutjam és la del «Dallas», 
la deIs «J.Rs.» i la deIs «Flamingo Roads», el que m'in
teressa posar de relleu és que la nos(ra esmena plan
teja el conveni amb la Generalitat dins una perspectiva 
d'un futur d'intercanvi, d'aportació cultural mútua 
entre les dues Comunitats Autonomes com, repetesc, 
una primera passa, si no absolutament necessaria, sí su
mament profitosa per a la futura col-laboració entre 
les terceres cadenes de Catalunya i de Balears, que 
em sembla evident que és a nosaltres a qui més inte
ressara. Aixo crec que és el que la fa acceptable per 
tots els Grups d'aquesta Cambra, i per aixo deman 
que si, el Grup Proposant l'accepta, tots els Grups li 
don in el seu suport unanime. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Josep Moll. Pel Grup proposant, 

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

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, sí, gracies. Sí, l10saltres volem dir 

que efectivament reconcixícm, ho hem dit abans, que 
la Comunitat Autonoma Valenciana no tenia, en aquests 
moments encara, un Cana'l 3 de Televísió, i en aquest 
sentit, el fet que figuras dins la nostra proposta era 
més per manifestar la nostra voluntat que, en el mo
ment que hi sigui, també, logicament, sigui incorpora
da, quant a les negociacions pertinents i als possibles 
convenis i acords, la Comunitat Valenciana. De tota 
manera no en feim una qüestió de fons, creim, d'altra 
banda, que la voluntat del Portaveu del Grup Socia
lista aquí dins s'ha manifestat inequívocament també 
en el mateix sentit i, per tant, no tenim inconvenient 
en acceptar aquest punto Quant a la segana, al segon 
apartat de l'esmena del Partit Socialista Obrer Espa
nyol diríem que, efectivamcnt, pot suposar una millora 
tecnica a la proposta nostra, i en aquest sentit l'accep
tam l, en definitiva, la qüestió del pluralisme i la qua
litat de les emissions no és, no és més que reproduir 
dins la nostra proposta alIó que j3. ve fixat per la 
propia Constitució Espanyola i, en definitiva, allo que 
ha de regir dins un sistema democratic. Ens preocupa 
molt, per exemple, que la nostra Proposta de Llei que 
vam fer en el seu dia sobre el Consell Assessor de 
Radio Televisió Espanyola no hagi estat admesa a tra
mit, esperam que molt aviat el Govern elaborara una 
Proposta de Llei en aquest sentit i, dites aquestes pun
tualitzacions, direm que acceptam l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. López Casasnovas. Els grups 

que no han presentat esmenes volen intervenir? Sra. 
Maria Antonia Munar, pe! Grup Regionalista de les 
lIles. Disposa d'un temps de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Gracies. Sr. President, Srs. i Sres. Diputats. Vull 

manifestar el que el Grup Regionalista pensa sobre 

aquesto tema. Ates que som un grup minoritari, que 
normalment pels que no teneo el nostre suport ... de 
tergiversar el que nosaltres deim, volem d~ qualque ma
nera puntualitzarem un parell de punts. En primer lloc, 
dir que nosaltres trobam que tot conveni que amplii les 
possibilitats deIs televidents de les Illes és bo i que, per 
tant, el fet de tenir aquí la possibilitat de veure la tele
visió catalana és bo i, enclemés, esta totalment d'acord 
amb el que diu l'Estatut, a la Disposició Addicional 
Segona. Després, creim també que ates que tecnica
ment, vull dir, es pensa que molt aviat hi haura possi
bilitat, no tan sois de veure la televisió catalana, sinó, 
en breu de veure la televisió d'altres pa'isos del món, 
és bastant localista i una mica curt de mires, el fet 
de voler privar els ¡llencs de la possibilltat de veure 
la televisió de la Comunitat Autónoma que teílim ü¡¿s 
a prop. També és trist pensar que, pr<:cisanlent, la 
gent que té més por d'allo que és la colonització cata
lana, tristament i sense anim de crítica, normalment, 
i si ho analitzam, és gent que malparlen als seus fills 
en caslellil, que els cndcn amb noms castellanitzats ti
pus "Juana Mari», "Cati Mari» i «José Miguel»; que 
després normalment aquesta gent, vull dir, ha acon
seguit una estranya mescla diem-li, d'assegurar-se l'he
rencia deis padrins, i a la vegada d'estar de: moda so
cialment, i aquesta gent és la que té horror que se la 
catalanÍtzi. En fí, és curiós i normalment seria interes
sant pensar si és que normalment 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, suplic al públic que s'abstengui de fer 

qualsevol tipus de manifestació. Vol continuar, Sra. 
Diputada, vol continuar? 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sí. Creim també el nostre grup que qualsevol con

veni amb la televisió 3 no implica Ulla possibilitat fu
tura de tenir televisió balear. Si implicas el fet de tenir 
la televisió catalana, renunciar totalment a tenir la te
levisió 3, nostra, propia, en aquest cas ens ho hauríem 
de pensar molt seriosament. Pero com que el que signi
fica és tenir la possibilitat en aquests moments de 
tenir la televisió catalana, sempre que s'hi impliqui el 
dia de derna tenir la nostra propia, nosaltres pensam 
que s'ha de lluitar per tenir-lo el més aviat possible. 
També el Grup Regionalista creu en la llibertat de tots 
e]s illencs i creim que el que hern de fer és donar 
a tot5 els hahitants de les nostrcs Illes el maxim de 
possibilitats, és a dir, que tinguem televisió catalana, 
si fos posisble tenir les de totes les Comunitats Auto
nomes i les de tota Europa, molt millor, i després creim 
que tots els habitants són capac;os de pitjar o deixar 
de pitjar els botons quan vulguin. Per tant, donem la 
possibilitat que el qui el vulgui pitjar, el pitgi, i que 
qui no la vulgui escoltar, doncs que no l'escolti. Per 
tant, esperern que tecnicament sigui factible que es 
pugui aconseguir molt rapidament tenir la televisió ca
talana, que el que la vulgui escoltar l'escolti i el que 
no, que no l'escolti IÚ la miri i, per tant, dir que el 
Grup Regionalista dara suport a aquesta Proposició No 
de Llei d'Esquerra Nacionalista amb l'esmena que han 
acceptat del Partit Socialista i esperam que aquest 
apartat segon no sigui una trava perque la televsió na
cional ens digui que no a la televisió d'aquÍ. Esperem 
que no sigui així i que tinguem televisió molt aviat cata
lana i si és possible d'altres llocs, molt millor 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades Sra. Maria Antonia Munar. Per fa

vor '" (Aplaudimems.) 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor. Srs. Diputats, poden fer el que vulguin 

aquí dins. Pel Govern té la paraula el Sr. Francesc 
Gilet . 

EL SR. G1LET G1RART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo 

voldría comen<;ar dient que no tendríem cap inconve
nient en el fet de dir que sí a aquesta Proposició No 
de LIei, no només davant les manifestacions deIs altres 
Grups, sinó davant el coneixement previ de la inviabi
litat d'aques1a Proposició No de LIei. 1nviabilítat, no 
només des d'un punt de vista polític, i no m'estic re
ferint als grups d'aquesta, que estan en aquesta Cam
bra, des d'un punt de vista, també, tecJlic i, des d 'un 
punt de vista, fíns i tot podríem dir, quasi, . on ' mi . 
Des del punt de vista polític fora d'ague ' ta amhr3, 
hem de dir que, per part de la Conselleria, es .\ ter 
una gestió al Director Tecnic de Televisió Espanyola, 
j se'ns va anunciar que ni parlar-ne, o sigui, que ja no 
feía falta que anassim a Madrid per parlar d'aques t 
tema, Tal vegada es pensava que també podríem parlar 
d'altres temes, com per exemple la car~ncia de co
bertura, avui per avui, de la xarxa a les 1Hes Balears i 
aixo és preocupant, tal vegada, pel Director Tecnic de 
Televisió Espanyola, essent així que l'a,ntic C.G.l. ja 
v,a firmar un conveni amb Televísió EspanyoJa, amb 
Radio Televisió Espanyola, alla on es comprometía a 
donar cobertura a totes les lHes Balears deis dos pro
grames nacionals, tal volta es pensava per aquí. Ara 
bé, jo voldria comem;ar amb unes petites generalitats. 
En primer lloc, de cap de les maneres vull entrar, com 
a Conseller d'Educació i Cultura, a allo que, avui per 
a ConselIer d'Eduació i Cultura, a allo que, avui per 
avui entenc, que bé o malament, més bé, bé que mala
ment, s'esta duent quant a la catalanització o no cata
lanització. Entenem que la normalització lingüística és 
una obligació deis poders públics, en aquest cas, del 
Consell de Govern, i que el Conseller d'Educació i Cul
tura és responsable, inicialment, d'aquesta normalitza
ció, i que esta disposat a dur a terme, com ha anun
ciat, no en aquesta Cambra, a altres Comissions i a 
aItres llocs, fora d'aquesta, de tot aquest recinte. Evi
dentment, dins l'exposició de motius es manifes ta i hi 
podríem estar d'acorel, i ID estam, realment, l'article 
9 elel nostre Estatut, que estableix avui més una aspi
ració que una realitat; és a dir, la consolidació i el 
desenrotllament de les comunes característiques de na
cionalitat deis pobles de Mallorca, Menorca i Eivissa
Formentera, així com 'les peculiaritats de cada una de 
les illes com a vincle de solidari tal en tre lotes elles. És 
a dir, que s'expressa concretament el desig d'arribar a 
la meta de convertir les nostres Illes i les noslres 1ns
titucions en una real Comunitat Autonoma, diferent 
de les altres setze Comunitats Autonomes i, per tant, 
sentida, plena d ' Wl senLiment d'orgull cap a la seva 
hi toda pa sada, esperam;acta amb e l seu flltur i com
promesa responsablement amb el seu presen t, i aixo, 
entene que aquesta responsabiJ ilat, aquesr orgull i 
aquesta esperan 9a és una competencia j es una obliga
ció complctamcnt nos tra, de Les ilostres in tilucions, 
de les nosiTe ' , deJs nO tres organi mes i de tots nosa1-
tres sense cap casta d'eliminació. Ara, la pregunta és 

si efectivament les intervencions foranes que no nelxm 
d'una solidaritat i d'un respecte al nostre futur, ven
dran també d'acord amb aquest establiment d'aquesta 
obligació que menciona l'article 9, quant al sentiment 
de Comunitat Autonoma propia, diferent i diferenciada 
de les aItres, establerta dins una totalitat que tots 
sabem que és l'Estat de les Autonomies, Així mateix, 
es refereix dins l'exposició de motius a l'article 14 i 
encerta quan recorda que la normalització de la !lengua 
catalana ha d'esser objectiu deis poders públics. Ara, 
hi ha un afegitó dins aquesta responsabilitat de nor
malització i és la referencia a les modalitats insulars. 
En aquest article 14 també s'estableix la protecció, 
l'estudi i el foment d'aquestes modalitats insulars, mo
dalitats insulars, que no ens estam referint a modali
tats insulars lingüístiques, sinó fonetiques i de lexic, 
aixo que els nostres pares, avui per avui, i des de fa 
molls d'anys, han anat anomenant mallorquí, menor
quí i eivissenc, una forma dialectal pero mallorquÍ, 
m enorquí i eivissenc. 1 també és competencia deis po
ders públics fomentar aquesta protecció cap a les nos
tres modalitats insulars. Que hi ha darrera tot aixo? 
Darre¡-a tot aixo hi ha una diferencia de filosofía po
lítica d'allo que ha d'esser el terme normalitzaciú i 
fins alla on ha d'anibar o alla on no ha d'arribar, i 
quin ha d'esser l'objecte real. 1 jo entenc que l'Estatut 
d'Autonomia estableix: una obligació, que el Govern ha 
assumit des del comenc;:ament, d'anar a una normalit
zació de la nostra l)engu3, no a una estandarització de 
la nostra !lengua. Moltes vegades, a altres parts he po
gut dir que aquest Conseller d'Educació i Cultura esta 
tan enfora d'una balearització, com d'una valencianit
zació, com d'una barcelonització, i continuaré insistint 
en aixo. És a dir, que entenem que ¡'Estatut, tant s'ha 
de complir l'Estatut mitjanc;:ant aquesta normalitzacíó, 
com a través de l'estudi i la protecció de les moda
litats insulars, com del no perjudici de la unitat de la 
Ilengua que entenem que, així com esta establert dins 
l'Estatut, no perjudica en absolut I'existencia d'aques
tes modalitats insulars en aquesta unitat lingüística. 
Després de tot aixo, el dubte sorgeix a veure si qual
que televisió 3, que no sigui propia d'aquesta Comuni
tat Autonoma, sera capa<;: de respectar i protegir, ja no 
solament les nos tres peculiaritats fonetiques i de lexic, 
sinó la nostra propia cultura. 1 si estam deixant en 
mans d'una altra Comunitat Autonoma la defensa del 
nostre patrimoni cultural, que hem assumit tots, avui 
per a avui, que sigui la nostra responsabiJitat i el n s
tre omplet servicl él aquesta Comunitat Autbnoma. Ja 
per f inaJ itzar amb aquesl preliminars, a la Propos ició 
No de Llei, es [an una serie de valoraci011.s, que entenc 
jo, completament gratlÜtes en referir-se a una tele
visió 3 equiparable als canals nacionals. Avui per avui, 
tclevisió 3 esta emitint 22 hores setmanals; d'aquestes 
22 hores setmanals, "DalIas» és el punt fonamental, el 
programa amb més audiencia de t elevisió 3. 1 aixo ho 
esta fent sense que per part de l'ens Televisió Espa
nyola se li ha adjudicat ni freqü encia ni potencia. 1 
tots aquests problemes, que n'hi ha més i damunt la 
taula deis Directors Tecnics de Televisió 3 es van aca
ramullant, estan provocant que el Sr. Calviño es vagi 
fre ant les man de salis racci ó pe.. abe!" el proble
mes que té televi ió 3 o té la televisió basca, pcrque 
eH j a els ha via anunciats. 1 és ~na prova d'aUo que 
he di! abans que, efectivament. televisió 3, perda Ra
dio Telcvis i6 Espa nyola, I'Ens Tel visió E spanyola esta 
en contra d'aquesta situació, avui per avui. 1 bon exem-
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pIe el tenim ahir mateix, alla on varem haver de veure 
com el partit Barcelona-Manchester, es va televisar per 
televisió nacional, amb un petit sobrcimpres de TVE 
a l'esquerra, quan era la primera part, i a la dreta se
gons ho miram al televisor, quan era la segona part, 
per evitar problemes que aquest partit de televisíó es 
remetés per TV-3. Aixo només és , no és sinó resultat 
de la discordancia que hi ha enlre l'ens 1 elevisió Es
panyola i TV-3 Catalunya. 1 contínuam a.,rnb la qüestió 
de TV-3. Una vegac\a fetes aquestes manifestacions, el 
dubte continua a veure si una vegada qu~ esta coberta 
la totalitat geografica de Catalunya no ens succeira o 
no els succeira el mateix que esta succeint a Euskal 
Telebista, alla on els informatius tenen una audiencia 
d'entre el 5 1 8 %, a pesar de l'experiencia del Sr. Cas
tolas al País Basc. 1 hem de tenir en compte la inci
dencia o el suposat interes que han de tenir els infor
matius per a aquests, per a aquestes Comunitats Au
tonomes, alla on la informació és localista i autono
mica; la pregunta és, quina importancia, quina trans
cendencia té per a aquestes iHes el problema que pot 
tenir el Batle Maragall amb els bombers de Barcelo
na? Aixo és una qüestió que també s'ha de tenir en 
compte. Una vegada retirada la part que fa referencia 
a la inexistent televisió 3 valenciana, és evident que 
l'únic que es planteja dins el fons de les Proposicions 
No de Lleis i de les Esmenes i de l'Esmena, és la re
cepció de l'emissió de TV-3 de Catalunya cap a les Ba
lears. Ara bé, és que tampoc no es contempla dins la 
Proposició No de Llci ni dins l'Esmena cap casta de 
control de cara a que és el que haurcm de rebre, com 
s'haura de progranlar i quina programació haura d'ha
ver. 1 jo comprenc que no es faci, és que legalment, 
amb la !lei en la ma, amb les lleis en la ma, és molt 
difícil treure un organisme que coadjuvi o que fad pos
sible un control d'una televisió, televisió 3, en aquest 
cas, catalana, que no esta ni tan soIs establerta com 
una televisió, diríem, de tercer canal, del tercer canal, 
de la !lei del tercer canal m'estic referint. 1 entenc 
que una de les funcíons fonamentals tant del Govern 
com del Parlament ha d'esser fiscalitzar quins són, qui
na casta de programes i que és el que s'emet, i quina 
funció, essent així, que sembla que l'esperit és que 
tengui una funció merament cultural o de comunicació 
cultural. Ara anem als aspectes, deixant ja de costat 
aquests preliminars, anem als aspectes de fons, és a 
dir, als aspectes jurídics. La Proposició No de Llei i 
l'Esmena posterior, amb la modificació introduida se 
sustenta en diferents artieles. En primer lloc, l'artiele 
17 de l'Estatut. L'artiele 17 de l'Estatut estableix que 
es podran arribar a convenis amb altres Comunitats 
Autonomes, referent a la gestió o prestació de servicis 
propis. Si s'excedeix d'aquests servicis propis, si es 
va a una cooperació s'haura de demanar l'autorització 
previa a les Corts Generals, aixo no esta contemplat 
com una obligadó del Govern de cara a omplir aques
ta Proposició No de Llei, per tant, ja per un comen
<;:ament surt coixa,. sota -el meu mode de veure. La Dis
posició Addicional Segona de l'Estatut parla d'uns vin
eles d'unió entre distintes Comunitats per a la defensa 
d'un patrimoni comú. no parla de convenis amb ens 
o institucions concretes que facin referencia a televisió. 
Tenint present també que estableix l'obligació de do
nar compliment a l'artide 145.2 de la Constitució quant 
a l'autorització de les Corts. Pero és que aquests pos
sibles convenis no es poden fer directament de Comu
nitat a Comunitat, tal com jo ho entenc, sinó que s'han 

de demanar al Govern Central i a les Corls i llavors 
ha de venir l'autorÍlzació. Anem a l'article J 3 de la Llei 
del Tercer Canal. Una Llei, avui per avui, atw-ada, atu
rada pel Govern Central, la seva aplicació sabem que 
esta promulgada, sabem que esta aprovada, esta pubii
cada, pero no sabem quan es dur a a termc. La mane· 
ra de no dur-la a terme ha estat, el País Basc i Cata
lunya que se l'han botada, aixo evidcntment, tal vega
da, en aquell moment no existía encara. Ara, aquest 
article 12, d'acord an1b tata la translació j tot el camí 
que ha recorregut l'articulat, parla que, efectivament, 
es podran dur, arribar a acords de connexió i intercan
vi de programes enlre l'ens Televisió Espanyola i els 
organisme·s autónoms, no les Comunitat Autonomes, 
els organismes autonoms. Quins són aquests organis
mes autonoms? Els que regeixen el tercer canal, les 
societats anonimes, amb caracter de geslió mercantil o 
els mateixos organismes autonoms elel Consell Asscs
sor i altres, aixo és la interpretació, pero de cap de 
les maneres l'artiele 12 contempla una situació que no 
es pot donar, i és que les Comunitats Autonomes per
sonalment, unilateralment regesquin els tercers canal s 
autonom.ics, la qual cosa seria completament antide
mocnltica i anida en contra de la Llei o l'Estatut de 
Radio TelevisiÓ. Aix6 són les qüestions d'ordre jurídico 
Ara, anem a les qüestions d'ordre tecnic. 1 la resposta 
no és tan semilla com pareix. No és qüestió de pitjar 
un botonet, és que darrera el botonet hi ha tota una 
infraestructura, i hem de veure si aquesta infraestruc
tura és l'adequada abans de poder pitjar el botonet. 
En primer lloc, s'ha de tenir en compte, i crec que 
tots vostes ho saben, que la xarxa és titularitat de 
l'Estat, de l'Ens Televisió Espanyola, l'Ens Públic Te
levisió Espanyola, compasat, com vos tes saben, per Te
levisió Espanyola, Radio Nacional d'Espanya. Radio 
Cadena i la xarxa. Supos que vQstes saben que actual
ment hi ha tres guies de remesa, d'imatge de Tibida
bo-Alfabia, el primer programa, el segon programa i el 
programa d'intercanvi d'intercomunicació. Independent
ment de tot aixo, els convenis, els pactes internacio
nals estableixen que hi haura un quart programa, un 
quart canal que esta a disposició del tercer canal au
tonomic. Si nosaltres, avui per avui, eslablim que ca
brir, després d'eliminar els problemes tecnics a que taré 
referencia, cobrim aquest tercer canal, haurem de discu
tir el dia de dema, no només amb Te!evisió Espanyola, 
sinó amb CEUR, que és l'organisme internacional que 
també té els pactes amb l'Estat per donar cobertura 
o adjudicar els distints canals a les distintes comuni
ta1s i als distints estats. La pregunta és, seria possible 
o sera possible després aconseguir un quart canal que 
autoritzi l'admissió del canal balear o no sera passi
ble? Ens n'haurem d'anar només a Madrid o també 
ens n'haurem d'anar a Estrasburg? Gn haurem d'anar, 
on envien el Govern realment a fer-ho? Ara, tal coro 
esta avui aixo, la situació tecrnca, només hi caben dues 
solucions, o s'interessa de la xarxa, la cobertura, el su
port a aquesta connexió o s'estableix una xarxa nova, 
una xarxa paraHela a l'actualment existent. Jo no crec 
que la intenció de la Proposició No de Llei vagi per 
l'establiment d'una xarxa paraHela, sabent que el cost 
d'aquesta xarxa paraHela sera quantiós i més amb les 
circumstancies que es donen avui. Ara, suposem, i es
tam quasi tractant d'una especie de política-ficció, su
posem que l'Ens Públic Televisió Espanyola digui sí a 
la connexió de, o a la recepció de la imatge de Radio 
3 a la Comunitat Balear, essent així que, avui per avui, 
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Radio 3 no existeix davant l'Ens Públic Radio Televi
sió Espanyola. Que s'hauría de fer? Primer, s'hauria 
d'aconseguir la concessíó del dret d'utilització de la 
xarxa que és titularitat de l'Estat. Després, o en se
gana part, s'hauria de fer una adjudicació de freqüen
cia d'emissió i recepció i s'hauria de fixar l'oportú ca
nal de recepció d'aquesta, d'aquesta freqüencia. S'nau
rien de fer les inVerSlOl1S en reemissors i s'hauria de 
donar el corresponent canon, corresponent canon per 
a utilització de xarxa i canon per a utilització de la 
imatge de Radio 3 Catalunya. Actualment es rep la 
televisió, com he dit abans, per tres vi es i en tres fre
qüencies diferenciades. Freqüencia 48, 51 i 54. Tibida
bo, que és la que esta més a prop quant a recepció, 
a emissió d'imatge, elTlet per freqüencia 44. Aixo sen
zillament pot representar que per rebre la imatge a 
les Balears s'hagi de produir un reconeixement de to
tes les antenes particulars per acondicionar les ante
nes que avui estan a 48, 51, 54 a44, no parlem de 60 
i tants que l1i ha tambe freqüencies a Catalunya que, 
o lIocs de repetidors que s'emeten amb aquestes fre
qüencies. Ara bé, tot aixo esta fcnt referencia exclu
sivament a la recepció de la imatgc. Pero hem parlat 
d'un intercanvi, d'wla comunicació, que nosaltres re
brem i nosaltres tanlbé en farem entrega. De quina 
manera farem aixo, Srs. Diputats? De quina manera, 
m'ho valen explicar vostes, nosaltres podem emetre 
instantaniament un enllac; cap a Tibidabo perque Ti
bidabo ho elTleti a les altres, a les altres, als altres 're
petiuors? El que ellS ocasiolla, si c0ntcsLam afirmati
vament, és que haurem de crear aquí el nostre centre 
emissor. Comenyam a crear el nostre tercer canal. pero 
ho feim en aquest cas condicionat al canal catala. Con
trapartida, haUl-em de, s'haura de produir la notícia, 
s'haura de produir el fet, l'haurem de gravar, l'haurem 
d'enviar cap a televisió 3, no amb tartana, amb avió 
per esser més practic, alla s'haura d'establir el mun
tatge, el doblatge o l'emissió de so, I'aferrada de so i 
envant. Aixo estableix realment uns lla~os de comuni
ca ció rapida, eficac; i coetania dins la historia del nos
tre fet cultural. No s'esta queixant Menorca i Eivissa, 
avui per avui, que s'estan fent aquestes mateixes co
ses i, i basta veure que produir una diada autonomica 
a Menorca dia 4 de man;, si no vaig errat, ha durat 
quinze dies que Menorca ha tengut emissions de fets 
succeits a Menorca perque es varen desplat;ar els pe
riodistes de Radio, de Televisió, del Centre Regional 
de televisió a Menorca i han estat alimentant durant 
aquests quinze dies tates aquelles notícies captades en 
aquell exclusiu dia? Nosaltres entenem que totes aques
tes raons d'ordre jurídic, d'ordre tecnic i amb les in
cidencies d'ordre economic donen motius suficients fo
namentats per soHicitar que aquesta Cambra rebutgi la 
Proposició No de Llei d'Esquerra Nacionalista, esme
nada pel Gruo Socialista, pel fet d'esser aquesta la rea
litat que avui tenim i no la que volem tenir. Per aca
bar, o podem acabar manifestant que \~ntenem que 
l'única Cornunitat Autonoma que hem de compartir és 
la nostra, la de les IlIes Balears, respectant la Valen
ciana i la Catalana, com podem respectar totes les al
tres i amb les quals, sense cap dubte, s'han d'establir 
uns llac;os de comunicació, uns 11ac;os de coHaboració, 
i així s'esta fent en certa manera. 1 res més, moltíssi
mes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Francesc Gilet. Sr. López Ca-

sasnovas, té la paraula díns la qüestió incidental. Dis
posa de cinc minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Srs. Diputats, Sr. Conseller. Evidentment, coincí

dim almanco amb una cosa, i és que tenim una dife
rencia de filosofía política respecte a allo que ente
nem per normalització lingüística. Voste ens ha asse
nyalat, aquí dins, que era inviable un projecte de 
normalització lingüística COlTl el que nosaltres propo
sam a aquesta Cambra i que agraim, dit sigui de pas
sada, el suport que ha trobat en el Grup Regionalista 
i en el Grup Socialista, un projecte dic, que passa 
necessariarnent per una concepció normal de la cultu
ra moderna, actual, passa per la consideració que una 
cultura, avui en dia, que no compta amb el miLja de 
comunicació de masses més important, és una cultura 
que esta en peri11 de desapareixer, una cultura, en de
finitiva, condemnada a mor1. 1 nosaltres, mai, mai no 
podem admetre que aquesta situació, de fet, pugui per
durar, pels segles deis segles, [ins a la desaparició to
tal. La Comunitat Autonoma de les Illes Balears, eví
dentment, s'ha de sentir orgullosa respecte a la his
toria passada, no tan orgullosa possiblement cap a la 
his toria present, si aquesta és la voluntat que mani
[esta el Govern de la Comunitat Autonoma. El com
promís amb el present passa per un projecte de futur, 
i aquest projecte de futUl-, senyors Consellcrs del Go
vern, no es veu, almanco a nivell cultural, per cap 
banda. Quines intcrvcncions [oranes que no ncsquin 
d'un sentiment de s6lidaritat, etc., etc., quines, si d'allo 
que es tracta aquí és d'arribar a acords i convenis, í 
si convenim és perque les dues parts es~an en situa
ció d'igualtat i ho poden fer i tenen les eines legals 
necessaries per fer-ho . En conseqüencia, no hem de 
tenir una visió tan provinciana i capitidisminUIda com 
la que tenim, aquí dins. Es tracta, Srs. Consellers, d'en
focal' les coses amb una situació que deixí, ja per sem
pre més, de considerar la nostra Comunitat Autonoma 
com a inferior en possibilitats, com a menor respecte 
d'altres, aquest és l'autentic trauma que tenim tots 
aquí dins. Perque si parlam de mantenir i de protegir 
les modalitats insulars, fomentant el seu estudi i pro
tegint aquestes modalitats, hem de dir que ac;o passa 
necessariament per l'estandarització de la llengua, que 
sinó, no tenir una !lengua estandard, estam amb un 
procés de disgregació que ens dura, no a mantenir les 
modalitats, a perdre-Ies definitívament, senyors Canse
llers. 1 vull recordar de passada que si hi ha aquesta 
clausula dins l'Estatut d'Autonomía de les Illes Ba
lears no és degut precisament a una proposta d'Alian
<;a Popular, sinó precisarnent del Partit que dóna su
port a aquest Grup Parlamentari. Deixar en mans el'al
tres Comunitats la defensa de la nostra llengua, no es 
tracta de deixar en mans de ningú, es tracta que no
sal tres siguem qui som i exercim com a tals. S'ha 
parlat aquí que la proposta era inviable tecnicament; 
els aspectes teCnlCS, senyors Diputats, resta molt clar 
que són subsanables tecnicament, que allo que fa falta 
és que hi hagi la voluntat d'exercir aquesta tecnica. 
Inviabilitat política, quina? Quina? Quan l'Estatut dei
xa ben clar que a l'artic1e 17, precisament, es podran 
establir convenís amb els serveis propis, i la lIengua 
catalana és la propia del País Valencia, és la propia de 
Catalunya i é" la propia de les Illes Balears, i aixo ha 
diu l'Estatut. 1 si és necessari establir algun tipus de 
soHicitud a les Corts Espanyoles, es demana i s'esme-
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na la Proposta No de Llei que hem presentat, com ha 
fet el Grup Socialista aquí dins. 1, en definitiva, es 
veura dar quina és la voluntat que té el Govern en 
aquest sentit. Jo no em vull estendre perque em sem
bla que les diferencies són, no només a nivell polític, 
són a nivell molt més subliminal', a nivell de conscien
cia lingüística, i al.;o evidentment, a pesar del que di
gui el Sr. Conseller al proleg, al llibre que s'ha divul
gat per les escoles, un neoeonvers a la qüestió de la 
nonna1itzaeió Jingüi tica poc pol fer oblidar ámb aquest 
sentiL VulJ acabar aques ta iotervenció simplement 
agraint el suport que ha trobal aquesla Propo ta N 
de Llei en els a llres rups, i ja sé que una Proposta 
No de Llei no obliga el Govern, n obliga de fet, pero 
si hem de Cl" ur en la moraJital dds Cets i que la 
Cambra del ParJament és la maxima expressió de la 
sobirania del poble de les IIles, si aquesta Proposta 
No de Llci és aprovada, crec que el Govern ha de re
flexionar seriosament cap a quin projecte de cultura, 
cap a quin projecte de construcció nacional estam avan
<;ant. No es tracta. per tant, d'amagar amb paraules 
alló que s'esta fent: una destrucció real de la nostra 
11engua. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula D. Francesc Gilet. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo, en 

primer lloc, he anunciat i si no ho he anunciat, ho 
anunci'i, ho anuncil ara, que no tene cap intenció, cap 
motiu, d'aquesta Proposició No de LIei, discutir la nor
malització lingüística. Aixó vendra al seu moment i tal 
vegada rnés prest del que voste es pensa. Jo entenc 
que connectar amb televisió 3, no és fer historia, i ha 
sent moH, pero és que entenc que no és així. Ni és 
un fet historic ni deixa d'esser fet, un fet históric. El 
que entenc és que tecnicament i jurídicament no és 
possible, per moltes esmenes que voste li posi, no és 
possible. I aixó és la postura que jo deCens i he in
tentat explicar, crec que ha he fet. Aixó d'un neocon
vers a la qüestió, al tema lingüístic, aixo és una de les 
funcions, entenc, de la Conselleria d'Educació i Cultu
ra, sensibilitzar el poble d'aquest fet, que és necessa
ria la normalització i comen<; per mi mateix i em sent 
sensibilitzat i em sent neoconvers i em sent responsa
ble de tot el que aixo representa. I el fet que voste 
em qualifiqui de neoconvers no elimina en absolut ni 
el més mínim problema, ni la més petita qüestió 
d'aquesta responsabilitat, sinó que al contrari l'assu
mesc plenamcnt. Vos te parla que hi ha un suport po
pular. Jo li he de dir, Sr. López Casasnovas, que la 
petició popular que ha arribat a la Conselleria d'Edu
cació i Cultura són 300 firmes, dins un marc d'una 
Obra Cultural Balear. Jo, segons tenc ent~s, per ma
nifestacions de l'ex-president d'aquest respectabilíssim 
centre o activitat o organisme cultural, que són 1.500 
socis els que actualment té, em vol dir on són els al
tres 1.200 que no han firmat aquesta petició? Que és 
que ho hi estan d'acord o que no hi eren? Voste em 
parla de la Federació d'Hosteleria, que jo sapiga no
més hi ha hagut una persona a tÍtol personal, i per
doni la redundancia, que s'hagi manifestat a favor d'ai
xo, de la connexió amb Radio 3, amb Televisió 3. Quant 
a la CAEB el que ha fet ha estat una simple manifes
tació recordant al Govern la responsabilitat de la des
pesa pública, pero és que el Govenl, avui per avui, no 

ha gastat de cara a la infraestructura ni un centim 
per aconseguir televisió 3 balear, el que ha fet ha es
tat les pass es necessaries per veure si és viable. Que 
aixo sí que entenc que és una responsabilitat. Res més, 
moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gr'acies, Sr. Gilet. Li concediré llavors. El Grup 

Popular té la paraula. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Senzillament per fixar la nostra postura o per 

anunciar el nostre sentit de vot, perque, evidentment, 
encara sabent o preveient que hem de quedar en mi· 
noria, crec que és Wla actitud 1·e~p8nsabie que el nos
tre Grup Parlamentari, com és logic, doni wpon alj 
eriteris del Govern i, per tant, cstigui en contra 
d'aquesta Proposició No de Llei. No es tracta de cata
lanismes ni anticatalanismes, no es tracta que als nos
tres fi11s els diguerTl «José Miguel» o "Juan Antonio», 
almanco pel que a mi respecta els dic Pep i Sebastia. 
No es tracta que el dia de derna tal volla amb tanta 
televisió no sera possible, que si es veu la basca no li 
poguem dir Iñaki. Ara, si hi ha algun ]ordi encara 
passa. No es tracta de tot aixo, no es tracta de pro
vincianisme, perque en tot cas, el provincianisme seria 
aixó. Es tracta, i jo voldria dir-li al Sr. Proponent que 
miri l'Estatut, no el nostre, el de Valencia, i miri a 
veure si a Valencia, dins l'Estatut, reconeixen la llen
gua catalana COl11 la llengua del País Valencia o de la 
Comunitat ·Valenciana. Per tant, totes aquestes disqui
sicions crec que són gratultes. El Govern ha expressat 
tal vegada un poc més 11arg del que era necessari, he 
perdut l'avió per aixó, pero no em vull venjar. Ha ex
pressat darament que hi ha una inviabilitat tecnica 1 

jurídica i nosaltres, a pesar de tot el que he die li 
darem suport, al criteri del Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. El Sr. ]eroni Albertí, 

del Grup Regionalista de les Illes. Per contradiccions 
disposa de cinc minuts. Cinc rninuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Moltes gracics, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Jo voldria dur el tema del debat al seu punt normal, 
perque jo crec que el punt a) d'aquesta Proposició No 
de LIei diu «instar el Govern de les IHes Balears a es
tablir amb la Generalitat de Catalunya els Convenis 
pertinents per tal de poder oferir les emissions' de 
TV-3 de Catalunya als cilltadans de les Illes Balears». 
Bé, com que hi ha fantasmes darrera tot aixo hem 
complicat el debat d'una manera extraordinaria. I jo 
he pres un parell de notes que realment m'han deixat 
preocupat, peró que no, tampoc, no, no van en funció 
més que aquesta. És a dir, jo no entenc, Sr. Conseller, 
que rebem aquí, el Can'IJ 3 de Calalunya impedesqu i 
fomenlar I'ús de les modalitats pe¡;uliars no tl'e , per
que no és mé que af gir, és él dir, no hem de gl.lal-dar 
el n lre p b le de les a !lres coses. Crec que rebre te
I vis ió de ata!unya, si n bi ha hagut més que un 
sen '0 1' de e 'B i no hi ha hagul més que un cnyor 
o 300 de l'Obra Cultural Balear, bé. pareix que aquí hi 
ha la majoria de la Cambra que rcpre Cnla la majona 
del p bJe que diu que í que el voJen vellre. Cree que 
é. definiliu que aqu í la majoria dds representants del 
poble diguin sí volem veure televisió de Catalunya, 
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sense posar-hi res. més darrera. Perque jo veig que les 
emissionsl de Catalunya que reben per l'UHF i es veuen 
a Mallorca i a la gent els agrada molt veure-ho, i no hi 
ha ningú que digui que ens catalanitzen. 1 si el Sr. 
Batle de Barcelona ens parla deIs bombers de Catalu
nya, jo li assegur que jo tancaré el televisor i em de
dicaré a una altra cosa, pero quan parli de coses que 
m'agradara sentir, el podré posar i si no, no estaré 
subjecte que no el pugui veure, estaré a una cosa que 
és, crec que és la prjncipal en democracia, no el vol
dré, sí no el voldré veure, pero no el podré veure per
que hi ha gent que no cm deixa que ho vegi, que són 
dues coses distintes . Jo crec que, bono, venir aquí per
que poguem veure la televisió de Catalunya quan real
ment cree que, primer, ens enriqueix poder veure la 
televisió d'altres llocs. Segon, no hi veig res en contra, 
jo crec que la unitat de la llengua, almanco l'Estatut 
la consagra i jo l'accept i l'accepta el nostre Grup . El 
qual vol dir que no hi ha tot aquest raonament que 
voste ha fer. que jo l'accepl, que hi haura moltes di
ficultats, jo el tancaría amb dues coses . Segons voste 
mateix Catalunya no té signat no sé que d'acords amb 
televisió, pero veuen el canal 3, que aixo és l'impor
tanto 1 nosaltres, a pesar del que sigui, si veim el ca
nal 3 de Catalunya ha urem aconseguit el que aquí. en 
nom del poble que representam, volem, veure el cmal 
3 de Catalunya i no afegir-hi res més. Quan tenguem 
el nostre televisor, ja farem convenís d'intercanvi, en 
aquest moment no podem dir que no podem fer un 
conveni per veure el canal 3 de Catalw1ya, pcrque no
saltres no els poderr¡. enviar res. Jo crec que ells no 
es negaran si hi ha bona voluntat i si hi ha ganes de 
fer-ho . 1 jo es tic, sense cap dubte, per fer.-ho sempre 
dins la legislació vigent, pero a Catalunya el veuen, a 
pesar que li posin al costat de la pantalla TV per evi
tar que el se facin seu, pero el veuen, ho veuen i el 
tenen, i a Euskadi el tenen, i aquí no el tenim, pero 
si podem veure el canal 3 jo crec que és una cosa im
portant que el poguem veure. Per aixo jo, amb aixo, 
vul! dir que continuarem donant suport a aquesta Pro
posició de Llei. Realment, jo demanaria només una vo
luntat, i haver de dir voluntat política no m'agrada, 
que l'empra molt el Grup, el Grup d'Esquerra Nacio
na li sta, sempre diu voJunta l poLítica, jo die voluntal a 
seques, j l'ca lment hi ha volw1 tat de dw· a l.erme el 
que diu aquesta Proposta No de Llei s' bvjaran mol
les diEi cultats lecniques, s i no privaran les lecniques 
darount les polítíques í jo crec que seria lamentable, 
perque la majoría de la Cambra pareix que, represen
tant la majoría e1el poble, diu el mateix, instar el Go
vem perquc aqw pogu.em veure TV-3 de Catalw1ya 
sense més condic.ionamenls, sense més fantasmes i sen
se més motius que aquests. Poder veure una tclevisió, 
que ens agradaria veure, que entenem que esta en la 
llengua que és comuna a tots i que no té res, al nos
tre criteri, en contra. Aixo és l'únic que volia dil'. Mol
tes gracÍes . 

(Aplaudiments ). 

EL SR. PRESIDENT: 
GracÍes . Per favor, per favor, s'abstenguin de fer 

manifes tacions. Té la pa raula el r epresentant del Go
vem, el Conseller de Cultura, D. Francesc Gilet. 

EL SR. GJLET GlRART: 
Gracies , Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En 

primer lloc, jo h e de dir que el Govem acceptara el 

que se l'insta a fer. Ara, quan al comen~ament o unes 
intervencions abans es parlava de quina era la funció 
d'aquest Parlament, es parlava també de dignitat, es 
parlava d'assumpció de funcions o de propostes o 
d'acords que tenguessin un fonament, jo he intentat 
explicar que hi havia uns fonaments, unes qüestions 
d'ordre técnic, d'ordre jurídic que enteníem que no 
engrandien la dignitat d'aquest acord, independent
ment de voluntats polítiques o no polítiques. Es que 
a mi m'agradaria fer-los entendre o, concretament, a 
voste Sr. Albertí, que bono, de principi no ens sorpren, 
no ens sorpren aquesta Convergencia i Unió en aquest 
cas concreto Ara, que no es tracta de voluntat davant 
un fet que no, que és impossible, no és qüestió d'arri
bar a un acord amb la Comunitat, amb la Generalitat 
de Catalunya, és qüestió d'arribar a un acord amb un 
Ens Públic que és Radio Televisió Espanyola. 1 aixo 
és una qüestió jurídica i és una qüestió endemés tec
públic no dóna la concessió, per molta voluntat que 
nica. 1 pe r molt d'esfon; que facero si la xarxa, si l'ens 
tenguem, no l'arribarem a veure, ni nosaltres, ni els que 
pitgen el botó, ni els que an-eglin les antenes ni els 
qu e no les arreglam, aixo és el fe t tal com jo ¡'he 
intentat explicar. A pan de tot aixo, televisió 3 es \'eu, 
p ero perque ha duplicat la xarxa , h",- establert una nova 
infraestructura paraHcla a la xarxa de televisió espa
nyola. És que nosaltres ho hem de fer taJTlbé, a aixo? 
Era la pregunta que feia al comen~ament i la pregunta 
té una resposta d'ordr e economic, i si es[um mLU1tant, 
de cara a telcvisió 3 la nostra tc1cvisió balear i és 
l'excusa. 1 per altra part tornant a la pan de; la volun
tat, he dit al comen¡;;ament que s'havien fet unes 
gestions per part de la Conselleria i que s'havia obten
gut una resposta, una resposta negativa a rebre'ns tan 
soIs, no és la primera vegada que passa, no concreta
ment amb televisió, sinó amb altres organismes del 
Govern Central, perqué també tenen moltes feines. Res 
més, moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Gilet. Sr. Josep Moll té la paraula. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo he de reco

neixer que la intervenció del Conseller de Cultura m'ha 
deixat francament preocupat, perquc crec que ha mes
clat tata una serie de conceptes que no tenien res a 
veure amb la Proposició No de L1ei. 1 que han tengut 
la virtut o el vici, en aguest cas, de posar de manifest, 
des del meu punt de visla, unes motivacions sublimi
nals o subcuUmies que, realment, fan molt difícil que 
pugui endavant, que pugui dur endavant una negocia
ció com la que nosaltres voldríem que dugués. Sr. Gi
let, jo no havia demanat en cap moment que voste 
ens pintas les dificultats que trobara en aquestes nego
ciacions, sinó que he manifestat la seva voluntat de 
superar aquestes dificultats, i aixo és el que ens ha 
faltat i tornam a parlar de voluntat, perque crec que 
és la paraula decisiva en aquest caso Jo crec que la 
seva exposició inicial respecte a una catal:mització, que 
jo ara per no escandalitzar-Ios no, no diré exactament 
el que m'agradaría dir sobre aquest tema, pero vaja; 
demostra una situació de por, per dir-ho clarament, 
que a mi em resulta incomprensible; jo no tenc abso
lutament cap por de la superioritat cultural de Cata
lunya, perquc som conscient de la importantíssima 
aportació que hem fet nosaItres, els malJorquins, els 
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illencs en general, a la cultura catalana, a la cultura 
de Catalunya, precisament, i per tant, no hi ha motiu 
de tenir por. La por només és explicable des. d'una si
tuació d'inferioritat o .de ,complex d'inferioritat; jo, 
nosaltres, els socialistes, no tenim ni por ni complex 
d'inferioritat en aquest tema. 1 hem de constatar també 
que s'ha referit contínuament que si TV-3 de Catalunya 
no respectaria les nostres varietats insulars ni la nos
tra cultura, que no ens interessen els problemes deIs 
bombers de Barcelona; jo li he de dir que la televisió 
castellana tampoc no respecta en absolut les nos tres 
varietats insulars, ni la nostra cultura i per aixo no la 
llevarem, la voleln continuar veient. No ens interessen 
en absolut els problemes que té D. Enrique amb els 
bombers de Madrid i també els ens conten a nivell 
nacional. Vull dir amb aixo que no em semblen argu
ments per estar' en contra d'una Proposició No de Llei 
que el que volia era que vostes, amb tota energía, par
lassín, amb accents amb els quals s'ha de parlar i inten
tassín r esoldre el problema que tenim plantetjat, d'una 
volunlat que es manifes ta majoritaria, de tenir la pos
sibilitat de veure TV-3 de Catalunya. I ja s'ha dit aquí, 
repetidament, i jo hi he d'insistir, l'aspec te basic de 
lOla aquesta di scussíó és aqueSL, precisame'-lt, de poder 
vew-e .¡ es vol vc.ure, de la llibcrlal de poder o no 
poder v · ure . .Jo Ji he d dir que a al tres pa'isos és 
posi ble veur la lelevisió, no j de region vei'.nes, de 
Comunítats Autonomes ve'ines, sin6 d,e pa'isos ve'ins. i 
estan ben contents de veure-la; a Su'issa vCl:len la tele
visió alemanya i l'austríaca; jo vaig viure, com tots 
vos tes saben, molts d'anys a Municp i -vaig estar molt 
content de poder veure sempre la televisió austríaca, 
entre altrcs coses perque transmelia rnolts Olé partils 
el fulbol que l'alcmanya. De manera que tot ai:-to ha 
d'esser perfectament possibJe L desitjable per a nosal
tres. 1 no és possible a aquestes altures in tentar posar 
impediments , corlin s e lectroniques posa la Unió So
vihica, aquí s'es tan posa nt cortines poUliques, per im
pedir que els ciutadaas tenguin la possibilitat de veure 
una televisió que és, ha d'esser complementaria de la 
nostra, no substitutiva de la nostra, aixo ja ho hem 
dit a la nostra primera intervenció. Respecte als aspec
tes jurídics, als arguments jurídies, aquest acord seria 
un acord entre Comunitats Autonomes per prestació de 
serveis i si les Corts no diuen res en contra, dins el 
termini de seixanla die, no em faci dir el número de 
¡'artiele de ¡'Eslalut que ho diu aixo perque no el 
me sé de memoria, aquest acord seria perfectament 
vztlid. a Lle i Reguladora del Tercer Canal diu que són 
possibles el cOl1verus ent re Ens AutonoUls respectanl 
els compromisos intemacionals que té contrets J'Estat 
·spanyol, per tant, sempre s'hauria d'anar a negociar. 

si de C:lS a Madrid i 110 a Estrasburg. Amb llOa pa
raula i finalment, voste m'ha mesc1al ous amb cara
gols, i ho die sense cap intenció ofensiva, quan ha 
parIat de l'intercanvi de programes que jo havia plan
tejat claríssimament com una qüestió de futuro 1 he 
d'acabar dient que l'intercanvi de programes no només 
és possible per connexió directa, en directe, sinó que 
també és possible per aItres mitjans tecnics pregra
vats i, per tant, no hi ha perque aixo hagi d'esser un 
impedimento En definitiva, jo havia intentat, conscient 
des del primer moment, ho he de dir, que era un esfore; 
inútil aconseguir el suport del Govem i del Grup que 
li dóna suport a la vegada; veig que no ha estat possi
ble, em sap greu. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Josep MolI. Sí. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sre . i Srs. Dipulats. Vos

tes m'han agafat el que era sel11illamen un preliminar 
i no han entral en el fons del problema rea l, qüestion 
tccniques i qüestions juddiques . He dit al comen<;a
ment que s'havia fer una gestió abans, molL aban s qu 
aquesta Proposici6 No de LLei es p ensas fer. i que 
l1avia estat negativa. També he dit que 1 Govern accep
tara dur a terme aque ta Proposició o de Llei, que 
de principi podrie:l11. acceplar, j ens haguéss im estaJviat 
tot aix , lot aquest debat, pero per e tica i moral po
lítica enteníem que ho havíem de fer. Vosle, Sr. Moll, 
em parla d'uns 'ervicis propis quanl a possibilitat de 
cOllveni, em vol dir quin servici propi és avui la teJe
visió 3, quin servici propi de la Comurutat Autonoma 
és la Lelevisió 3 Catalunya, essent aixi qu vosles ma
teixos ens envien a Madrid a ¡'ens teJevi ió cspanyola 
per arribar a un acord? No eslam fent, no cstarn inren
tant arribar a un acord precisamcnt amb uns servicis 
qu no són propis nos tres, sinó, precisamenl, de l'ens 
lclevi ió espan yola? Com podem agafar, agafar-nos a 
aquesl article de l'Estatut si no es refereix més que 
als ser icis propls el'aquesta Comunitat i al mateix 
lcmps ens envien a M.adrid pe.r arreglar e ls problcmes, 
essenL així que no és un servici propi O que és titulari
lal estalal? Com és possible aixb? Aü:o és J que jo li 
he 'olgul explicar quan feía r ferimcia a aquc!sL anide. 
Res més, mol tes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Gilet Vol replicar? Sres. Srs. 

Diputats. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
... que la negociació amb Radio Televisió Espa

nyola només és necessaria per l'aspecte de l'enllae; tec
nie des del Tibidabo cap Alfabia i per res més. La 
negociació de poder rebre, ele tenir dret a rebre els 
programes, evidentment, ha d'esser amb l'ens auto
nom, amb aixo estic d'acord, Canal 3 de Catalunya. Pero 
aquest ens autonom, la titularilat és de la Comunitat 
Autonoma de Catalunya. 

3.-b) 
EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Gilet? Consideram suficientment deba
tut aquest tema, que ha durat una hora i quaranta mi
nuts, i passam a la volació. Crec que no fa. falta tornar 
donar lectura a l'esmena, que és el que vertaderament 
se sotmet a votació. La Proposició No Je Llei amb 

~ . l'esmena acceptada pe] Grup d'Esquerra Nacionali ta, 
les Sres. ~ els Srs. Dlpulats que vot in a favor d'aquesta 
Proposició No de Llei, es \'olen posar drets, pel- favor. 
Sra. Secretaria, volen dir el nombre. Poden eure, per 
favor. Les Sres. i els Srs. Diputat que votin en contra 
d 'aqucsta Proposició No de L1ei es \'olen aixecar, per 
favor. Poden seure. Les Sres. i eJs Srs. Diputats que 
s'abstenguin. Per tant, queda acceplada aquesta Pro
pos ició No de Llei per 30 vors a favor i 18 en contra. 1 
passam al punt segiient. Aquesta Presidencia vol recor
dar als Srs. Diputats que durant les votacions no es 
pot absentar cap deIs Diputats, ni entrar a la Sala ni 
sortir-ne, per favor. El darrer punt fa referencia a la 
Proposició No de Llei núm. 159/84, presentada pel Grup 
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Parlamentari Esquerra Nacionalista PSM, i relativa a 
la creació per Radio Nacional d'Espanya d'una ernisso
ra en llengua catalana a les Illes Balears . Per defensar 
aquesta Proposició No de LIei té la paraula el Sr. Se
bastia Serra Busquets. Disposa, Sr. Sebastia, de deu 
minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS : 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Prega

ria a la Secre taria que llegis el text de la Proposició 
No de LIei. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Proposició No de LIci. El Parlament de les Illes Ba· 

lears acorda: a) Instar el Govern de les rIles Balears 
a iniciar les gestions pertinents per tal que Radio Na
cional d'Espanya posi en funcionament una emissora 
de Radio a les Illes Balcars amb freqüencia modulada, 
que emetra íntegrament la eva programació en calala. 
b) L'emissora de freqLien ia modul ada, Radio Na ional 
d'Espanya a les IIles BaLears, lenclr· com a Obj Cclius 
[úl1aL1'lentals, el recobramcnl de la ulLUI-a auluclOna i 
la nonnalització de la llengua catalana. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sra. Secretaria. El Grup ParlamenLari Es· 

querra Nacionalista PSM, esta pJe de ooig r>erqu~ esta 
segw-, I spré del debat que hem mal1tel1f,'Ut fa una 
Slona, que aqu - la p["oposició No de Llci sed, apl"O

v~lda per umtnimlLaL pel- aqu 'sta C ¡ br'a . 1 s t. m pl"l1s 
de goig i estam segm"s qu ra aprovada p r unani
mitat p rque cap deIs problemes juriclic o lecnics que 
Lel isió 3 pugui l niT, té parlar de lUdio Nací nal 
el 'E panya. f: a dir, que ho tenim lOl a favor. . o 
C'ntrarn en co l'Jisi amb e l sector pdva l de Radio, donat 
que Radio Nacional és un ens públi . Tenim un ESl3tul 
d'Aulon.omia que pada de la nos tra llen[,'1.1a, q le parla 
d~ I no lra cu llura i que ón .unes om.pettlllcies . xclu" 
"ives i qu ' , lbgicament, podem perfectament parl<1" de 
n rmaliLzació lingüística i de recobram"'ot de la no tra 
cultura. Tots tenim molt ciar que els mitjans de comu
nicació i la Radio lenen una importancia radical si real
ment pensam en la normaJització lingüística i en la 
normalització de la nostra cultura. Per altra banda, Ra
dio Nacional d'Espanya, fa una temporada, té aquí, a 
Mallorca, a Ciutat, uns equi.ps t cnic nous tant per 
ono. mjtjana com per fr qi.iencia modulada que esta 
ciar que estan [uncionant mO ll millor que abans, i hem 
de dir també que Radio Nacional d'Espanya té un 
personal qualificat que pot perfectament exercir aques" 
tes funcions. Per tant pensam que tot esta a favor i 
pensam que, de [et, es pOL aprovar perfectament per 
unanimitat tenir una cmissora en freqüencia modulada 
a les Illes Balears, que amb totes les modalitats insu
lars, i fent la programació des de Mallorca, pot perfec" 
tament dedicar-se a una nonnalització lingüística, a un 
recobrament de la nostra cultura, tanL alta cultura, 
Com cultura popular. En definitiva, pensam que esta 
tot a favor i a més a més a altres Comunitats Alltono
mes, a manera de Radio 4, o amb altres aspectes, tam
bé Radio Nacional d'Espanya ja ha comen<;:at. Només 
volem acabar elient que suposam que aquesta Proposi
ció No ele Llei sera aprovada sense cap tipus de pro
blema, ara del que es tracta és de rapidesa i cl' efecti
vitat, perque duim quasi un any, i de fet, Esquerra 
Nacionalista PSM, du aquestes propostes en aquest mo
ment, que ja fa mesos que les varem presentar, pero 

la tramitació lenta de l'activitat parlamentaria ha fet 
que fin s avw no puguin arribar aquestes coses aquí, 
pero creim que ja fa un any i que j3J és hora que tot 
aixo estigui en marxa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Sebastia Serra. Aquesta Propo

sició No de Llei té una es mena presentada, Sra. Secre
taria, d'una sola paraula" 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Una esmena presentada pel Grup Parlamentari So

cialista que diu: a l'apartat a), últim paragraf, substi
tuir la paraula <<Íntegrament» per «majoriLariament». 

EL SR. PRESIDENT: 
Accepta 1<1 substitució d'aquesta paraula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Esquerra Nacionalista no acaba d'enkndre aquesta 

esmena del Grup Pa¡·lamentari Socialista, ja que 11osal
tres entenem que' la \-'ulunlut 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Seb asti~\, em pennet un moment, que jo no he 

vist aquella ma, aquest senyor hauria de dir per que 
volen substituir aquesta parallla, i llavors Ji poelra con
testar. 

EL SR. SERRA BUSQUETS : 
Perdó. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Antoni Costa té la paraula, clisposa d'un 

temps de deu mjnuts per explicar l'esmena. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputals. Després del 

debat, del llarg debat que hi ha haguL sobre el con
veni amb emissores de radio i de telcvisió espanyola, 
cree que seria contraproduent voler dir que aixo es 
tracta del mateix, és una cosa absolutament distinta. 
1 és distinta perquc la situació de la Radio i de la 
televisió no tenen res a veure una amb l'altra. Aquesta 
proposta, i ho explica molt bé Esquerra Nacionalista 
amb la seva exposició de motius, és una proposta enca
minada a aconseguir la normalització lingüística a la 
nostra comunitat. I nosaltres entenem que com a cri
teri de nOt"malització lingüísticn no esta expressat de 
la millor manera o no és la millor manera, exposar una 
radio únicament en catala, que sera escoltada per la 
gent que ja esta conscienciada del fet aquest i que en 
canvi, difícilment o més difícilment sera escoltada per 
altra gent que ta a la no tra Comubjt 1 i que no se 
li ofereix cap aHicient dios aquesta programaci per
que l'escolti. I la diferenciaci6 basica, taro d'acord 
absolutament, amb lota l in(cnció que eu E querra 
Nacionalista amb aquesta Proposició No de LIei, és 
aquesta. El c ril e ri de l'e mena del Crup ocialista es 
tracIa d'ac nseguir qu tots e ls ciutadans de les IJI -s 
Balears , iguin catalano·parJanls o s iguin ca t lIano
I arlants s iguin membres actius per a la nonnalització 
lingüi tica i creim que no s'acon egueix amb la fó r
mll la que I.'Or a el Grl1p cl'Esquerra . a ionali ta o Si
n' que e l que p dda ]la sar é que unguéssim una 
ern i. sora le fad: en cataia i que fos escoltada nomé 
per la gent que ja parla catala. Creim que el que es 
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tractava no era aix:o, sinó que es tracta del fe t que la 
genl que no parla calala es pugul in.tegrar dlns la 
nostra Comunitat, aprengui i vulgui esser part activa 
el'aquesta .rnjJlol-a de la nostra llengua. En definitiva, 
el Gru)) Socialista vol dir que, si I'esperit de la Pro
posició No de Llei d'Esquerra Nacionalisra é aquest, 
nosaltres volem saber quin és el seu criteri damunt la 
noscra e mena, j que tenguin en compte que no estam 
en un cas d'un monopoli, s inó que aquí hi ha diverses 
emissores de radj , u 'an met nt ínLegram ot en ca le
Ila, qua i o quasi exc1ussivament en castella. i que no 

s d6na 1 mateix cas que amb televisió all.a on, evi
dentmenL, hi ha molt m.anco possibilitats d 'elegir el 
canal que es vol escoltar, aquest és el sentit de la 
nost1'a esmena i no altre. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Antoni Costa. Té la paraula el 

Sr. Sebastia Serra per acceptar o rebutjar aquesta 
esmena. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, Sr, Presidenl. El nostre mp aCt.:epta ria 1 

qüesl i qu es plant ja el "majori.t~lI 'i alllenL» per «ín
teg-ram cnL» si es tmda d'ullu qüeslió, e1'una qi.i.es Li6 
qu dins la progl':lmació ordinaria d'aques Lá cadena, 
d'aques ta f reqi.iencia modulada <.le Radio ac iona l, a l
gW1S pI' f siona ls o gent enll'cvistada, etc., pa rlass in 
el cas Le ll. en lloc e1el rna llol'quí, menorquí, lVl sseoc. 
formcn lcrCl.:, és a d i!', ue padass in el casLella com 
¡'E talul l'econeix, la COllsliluc!ó e l . Pero 'om qu no 
é una qües li6, em sembla, que vagi p er aquí, s inó que. 

nl nem IJOsaltr s, qu aqul es planteja una alu'a filo
ofia, n creim que sigui acceptable pe l nostre grup 

aques ta sub titució, en ta nL que la voluntal, que creím 
que s'ba de manifestar avui, en aquesta Propo -ici.ó No 
de Ll i és que 11i hagi una freqüencia modulada en 
catala, a les IJIes Balears, Que h i haura a lgunes qües
tion en castell a, se suposn, pe ro reim que la profun
dilal elel tem a , j endemés, vos te mateix ho ha dit, que 
hi ha un practie monopoli <.le 1 cast~ l\a a la radio, fa 
que, lbgi.cament, haguem de CamiJlar en aques[ sentil. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Se Sebastia Serra, E!s grups que 

no han presentat esmenes. No, ja esta rebutjada res
mena per part del Grup propasan!. EIs grups que no 
han presentat esmenes volen intervenir? Pel Govern. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracics. Sr. Presidenl, Sres. i Sr . Diputats. Bé, per 

part del Govem no h i ha cap incollvenjenl en acceptar 
aquesta Propo jció fO de L1.ci, que l'lUlíc que ve afer 
és ra ificar ja un.es actu iOllS [e Les de cara a Radio 
Nacional d'Espanya, i l'únic que deman és que es ten
gui en compLe que s'ha de contemplar aque ta , aque -
l'es iniciatives, aquestes acluacions, aque ' les gestion , 
dill s W13 gJobalitat, tenin t en compte qu també hi ha 
unes poss ibl e convers cioos amb Radio Cadena Es
panyola i que també s'han de tenir en compte dins tot 
el tema. I eIs aspectes, les qüestion s economiques, ara 
de totes maneres esta disposa t a continuar amb les 
gestions que ha comen<;:at. Re rnés, mohes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies Sr. Francesc Gilet. Sr. Sebastía vol 

contestar? AItre grup, Gnlp Popular, El Sr. President 
del Govern, com a Govem, 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Jo no sé, amb J'esperit de tractar d'evitar discus

sions inútils, ja que el Govern esta disposat afer tOl 
el que vosle dema11 en, i jo afegiria més, i és que Ra
dio acional d'Espanya també esla djsposada, lanl és 
així, que a repoca de l on I1 General Interinsular, ja 
es va firmar un conveni. Jo !'únic que cree é que en 
aquest moment, i per, en fi. ja que les di cussion 1 s 
h m dutes personalment des de Presicl ' ncb amb Radio 
Nacional d'Espanya, únicament en aquest moment s'es
ta discutint un problema economic. I és dir, que per 
fer tot aixo que nosaltres eIs instam, Raclio Nacional 
en aquest moment .. igei; la on tru ció ú_J qdc I!:m 
d·nominal ell malcixos " La casa de la radio". Projecle 
que ja esta fet ds del lemp de l onscU Insul a r per 
ubicar- lo exactamen L al co~ tat del qu uvui és Radio 
Nacional d'Esp.nyt\, pero que pressupost que avui a 
costa de la GOl11unil.al AuLonoma, es la xifrat en 56 mi
lions de p ss t -S . Que , ¡ el' tant, senyors , s i Radio a
ciona l I lranSCurs d'aquí, el la d iscussi(¡ de Ll i de 
pressuposts no esta disposat a canviar els seus plante
jaments, l'únic que ens haurcl11 de plantcjar a l'hora 
de les inversions de les Comunitats Autonomes és si 
aquesta és preferent o no és preferent, la de Radio 
Cadena és o no és preferent i situar-la dins l'ordre de 
les inversions, no dins l'ordre ni tecuic, ni cultural, ni 
beneficiós." Estam intentanl que aquesld possibilitat 
ens costi el menys possible. quan estigui determimit, 
aquesta Cambra haura de decidir si és o 110 és renda
ble fer aquesta inversió. Si aixo els serveix, a l'hora 
de pensar si aquesta Proposició de Llei ha d'anar o nO 
envant, sapiguen, de moment, que tant el Govern, com 
el Grup que la sustenta esta fent totes les gestions 
necessaries perque així sigui. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, President. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Evidentment, Esquerra Nacionalista esta satisEeta 

d'aquesta actitud del Govern, ara, el que sí demanam 
és que es voti, i així sí que tenim una certesa més 
absoluta d'una certa rapidesa amb tota aquesta trami
tació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Popular té la paraula el Sr. Cosme Vidal, 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Senzillarnent, Sr. Preside nt, Srcs, j Srs. Diputats, 

per di}" que vertaderamenl el nam . U11 rt a la postura 
del Govern. en aque l cas i que també volem que quedi 
evidencia que, vertaderamenl, no es (racta mai d'anar 
contra la llengua catalana, com abans s'havia insinuat 
aquí, ni tan ol s aquelles. discriminacions que s'han dit. 
Pel'que h hagués agraclat molt que el Grup Propo
nent hagu 's acceptal l' m ena del Grup Socialista, per
que aix.Í, En «José Miguel», '"Anlonio María" i tots 
aquests fillets haguessin també pogut aprofitar aixo. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Cosme Vida!. En conseqüencia, 

Sres. i Srs. Diputats. Per qüestió d'ordre. 
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EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Per fixar posicions, Sr. President, que no li han 

donat la paraula al nostre representant. 

EL SR. PRESIDENT: 
La té, la pot usar durant cinc minuts, deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Bé, el nostre Grup, per coherencia amb la nostra 

política de defensa de tot el nostre, i sobretot de la 
nostra cultura, i conscients de la importancia que tenen 
els mitjans de comunicació per aconseguir-ho, darem 

.. 

-

suport a l'esmena d'Esquerra Nacionalista, perque 
creiem, que íntegrament és el que ha d'esser. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sera el text, no l'esmena. Correcte. Sres. i Srs. 

Diputats, podem passar a la votació. EIs Srs. i Sres. 
Diputats que estiguin conformes que es posin drets, 
per favor. Queda aprovada per unanimitat, poden seure. 
1 queda conelos aquest PIe, i recordant als Srs. Diputats 
que els proxims plens se celebraran el dia 28 a 29, si 
Déu ho vol. Bon vespre a tots. 
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