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EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, vagin prenent lloc en els seus es

cons. Bones tardes. Comen<;a la Sessió. Té la paraula 
la Secretaria Primera per donar lectura a l'informe 
económic que fa referencia a l'article 32, paragraf dos 
del nostre Reglament Provisional. Sra. Secretaria, vol 
pt:ocedir a fa lectura de l'informe? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Informe, relatiu a l'execució del pressupost del 

Parlament per a l'any 1983. La Mesa del Parlament, 
d'acord amb l'establert a l'article 32 del Reglament 
Provisional d'aquesta Cambra, en sessió celebrada dia 
30, 23 de mar<; del 1984, adopta l'acord de presentar 
davant el PIe del Parlament un informe referit al com
pliment del Pressupost del Parlament de les Illes Ba
lears de l'any 1983. En el capítol primer, referit a des
peses de personal, sobre un credit inicial de 34.813.776 
pts., tenint en compte que es varen anar cobrint les 
vacants a mesura que ho anaven requerint els serveis, 
hi ha hagut una baixa de 8.650.000 pts., amb la qual 
cosa queda un romanent en aquest capítol d'1.591.571 
pts. En el capítol segon, referit a compra de béns cor
rents i serveis, sobre un credit inicial de 66.651.000 
pts., hi ha hagut una baixa de 22.000.100 pts., quanti
tat constituida per les baixes parcials, corresponents a 
dietes, locomoció i trasllat, de 17.500.000 pts., i aten
cions de caire social i representatiu de 4.300.000 pts., 
am;b la qual cosa, queda com a cl-edit definitiu la 
quantitat de 44.571.000 pts., amb un romanent de 
7.320.820 pts. En el capítol quart sobre un crectit ini
cial de 50.000 pts. s'hi ha efectuat una baixa de 20.000 
pts., i en queda un credit definitiu de 30.000 pts. que 
figura com a romanent. En el capítol sise, destinat o 
referit a inversions reals, s'hi ha de remarcar que hi 
ha hagut altes importants, possibilitades per l'estalvi 
a altres capítols, es destaca una alta de 22.550.000 
pts., quantitat que s'ha destinat anticipant la nuHitat 
i els interessos correc;ponents a la compra de l'edifici, 
Seu del Parlamento Per aquest concepte ja s'ha abo
nat la quantitat de 96.156 .801 pts. Així mateix, també 
s'ha pogut incrementar amb 8.200.000 pts. la partida 
615, destinada a l'adquisició de mobiliari divers d'ofi-

cina, al més d'altres ¡béns inventariables. En conse
qüencia, el credit definitiu d'aquest capítol ha estat 
de 132.640.224 pts. i en queda un romanent de 2.061.102 
pts. En el capítol sete s'hí havien previst 1.000 pts. 
que no han estat utilitzades. En el capítol vuite, s'hi 
suplementaba la quantitat de 100.000 pts. destinades a 
préstecs al personal. En conclusió, sobre un credit ini
cial de 203.406.000 pts., incrementat amb 100.000 pts. 
en base a l'ampliació produlda al capítol vuite, ante
riorment assenyalada a dia 31 de desembre de 1983, 
s'hi han prodtÜt altes per un import de 30.870.000 pts. 
i baixes per una quantitat de 30.770.000 pts. Se n'han 
liquidat obligacions per un import de 192.701.507 pts. 
de les quals s'han efectuat pagaments líquids per un 
import de 177.945.821 pts., i en resten pagaments pen-

.. dents per un import de 14.755.686 pts. Ates tot aixó, 
queda un superavit en el pressupost de l'any 1983 
d'11.004.493 pts., import que s'incorporara quan perto
qui al pressupost de 1984, com a romanent de tres 0-

reria. Observació: La partida 02 del Pressupost Gene
ral de la Comunitat Autónoma per al 1983 hi és deno
minada Parlament i Pie, per quant que, per atendre 
les des peses del PIe del Consell General Interinsular 
predecessor d'aquesta Cambra, s'hi va destinar la quan
titat de 10.356.750 pts .. quantitat que, en conseqüencia, 
no ha estat integrada a la comptabilitat d'aquest Par
lamento Palma de Mallorca, a 27 de man; del 1984 

l.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passem al punt següent, relatiu a preguntes. La 
primera és la número 367/84, presentada pel Diputat 
Josep Alfonso Villanueva, del Grup Parlamentari So
cialista i relativa a l'incomplíment per part del Govem 
de la Comunitat Autónoma de l'article 3 del Pressu
post i relativa a la presentació del pressupost consoli
dato Té la paraula el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
No, ara. Srs. Diputats, l'article 3 deIs Pressuposts 

de la Comunitat Autónoma diu que el Govern presen
tara al Parlament amb caracter informatiu el pressu
post consolidat de totes les institucions del Govem, 
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resum, no fa falta llegir-Io, i el presentara abans de 
concloure l'exercici. Han passat quasi tres mesos des 
que l'exercici del 83 s'ha tancat i ha acabat, i no te
nim en aquest Parlament, encara, notícies de la pre
sentació d'aqueix Pressupost consolidat. Demanam per 
que ha passat aixó. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. CristOfol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sres. i Srs. Diputats. Només dir que el pressupost 

consolidat a que fa referencia l'article 3 de la Llei de 
Pressupost del 83, ha estat presentat amb retard, aixó 
ho hem de reconeixer, dins aquesta mateixa setmana. 
Retard que ha estat motivat, entre altres coses, per
que, per exemple, els responsables o els presidents 
dels organismes autónoms dependents de la Comunitat 
Autónoma havien de presentar abans de dia 31 d'octu
bre les aprovacions deIs seus corresponents pressu
posts. Hem de tenir en compte que els pressuposts de 
la Comunitat Autónoma varen entrar en vigor dia 7 de 
novembre, pel qual era una primera condició que ja 
no es podia complir, pero bono, en resum el pressu
post consolidat esta presentat dins aquesta mateixa set
mana en aquest Parlament. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Soler. 

EL SR. ALFONSO 'VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. Soler. Bé, ens n'adonam que fer pre

guntes suposa que el Govern es mou i ens congratu
lamo De totes maneres s'ha presentat amb dos mesos 
i mig de retardo Gracies. 

l.-b) 
EL SR. PRESIDENT: 

MoItes gracies, Srs. Diputats. Passam a la segona 
pregunta, que és la número 368/84, i presentada pel 
Diputat, també, J osep Alfonso Villanueva, del Grup 
Parlamentari Socialista, i relativa a la contractació 
d'estudi del tercer canal de televisió. Té la paraula el 
Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Ens varem assabentar per la premsa que la Co

munitat Autónoma havia encarregat un estudi per a la 
instaHació d'un tercer canal. 1 també ens varem assa
bentar que s'havia fet, s'havia bestret, fet un paga
ment d'un milió de pessetes per a aquest estudio Vol
dríem saber per que s'ha contractat aixó i, lógicament, 
per que s'ha pagat i de quines partides s'ba pagat, per
que aixo no ho tenim gens clar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, té la paraula el Sr. Francesc Gilet. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. En primer lloc, a la prime

ra part de la pregunta, per que ha contractat el Go
vern de la Comunitat Autónoma un estudi sobre la 
instaHació del tercer canal de televisió, és conseqüen
cia de la Llei del tercer canal. Va considerar el Govern 
Oportú iniciar aquest estudi previ per saber quina era 
la viabilitat del tercer canal. 1 quant al segon, al segon 
apartat estava fi.xat dins el contracte, dins les con-

dicions del contracte un pagament per endavant 
d'l.OOO.OOO pts. i el que queda pel moment de l'entre
ga d'aquest estudi de viabilitat. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Nosaltres, no podem sortir del nostre, estam un 

poquet astorats. Resulta que al Pressupost de la Co
munitat Autónoma hi ha per inversions real s , capítol 
6, 5.500.000 pts., pero per a inversions reals. En canvi 
per a promoció i estudis dins l'únic capítol que nosal
tres creim que hi pot estar, no sabem si esta a Conse
lleria de Cultura, i a Conselleria de Cultura no hi ha do
blers suficients, suposavem que venia de Presidencia, 
pero ho podem mirar a Cultura, a Cultura per a promo
ció i estudis hi ha 183.000 pts. Obviament si s'ha pagat 
1.000.000 pts. com a avan~ nosaltres suposam, hem de 
suposar que val molí més aquest estudi, i que, per 
tant, hi ha d'haver com a mínim, un suplement de ere
dit, un credit extraorrunari o qualque tipus de credit 
per poder contractar aqueix tipus d'estudi. No ens han 
dit ni de quina partida s'ha pagat, ni s'ha duit al Par
lament un suplement de credit, ni s'ha duit al Parla
ment una ampliació de credit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Gilet. 

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

entenc que ai.xo és una tercera pregunta que no figura 
dins el, dins els interrogants de la pregunta que fa el 
Grup Parlamentario En conseqüencia em faci aquesta 
tercera pregunta pe! mateix sistema, i no dubti que el 
Govern li contestara. 

1.-c) 
EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Srs. Diputats. Passam a la tercera pregun
ta. Que és la número 369/84, presentada pel Diputat 
Sr. Josep Alfonso Villanueva, del Grup Parlamentari 
Socialista i relativa a l'ampliació de credits. Té la pa
raula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Demanam senzillament si hi ha hagut durant, des 

de l'aprovació del pressupost fins ara, ampliacions de 
credit, ates que aqueix Parlament tampoc se n'ha as
sabentat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. CristOfol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sí hi ha hagut 

ampliacions de credits. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller, senyors del Govern. Ja cree que ens 

estam passant amb l'incompliment de les lleis que 
s'aproven en aquest Parlamento Evidentment, no podia, 
dir altra cosa el Sr. Conseller que hi ha hagut amplia
cions de credit, perque ara mateix, fa un moment, ens 
hem assabentats que no només hi ha hagut amplia
cions de credit sÍnó que s'han creat credits extraor-
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dinaris. S'ha creat un credit extraordinari de 100.000 
pts. pel Parlament, del qual no ens hem assabentat. Hi 
ha hagut una ampliació de crectit de 22.OQO.000 pts. de 
que no ens hem assabentat, hi ha hagut una amplia
ció de credit de 8.200.000 pts. de que no ens hem as
sabentat, hi ha hagut ampliacions de credit. El Sr. 
Conseller sap que les ampliacions de credit, els suple
ments de credit, han de passar per aquest Parlament, 
per la Comissió d'Ecünomia i Hisenda. Fa un mes que 
funcionen les sessions del Parlament i no n'ha passat 
de moment cap ni un. Nosaltres demanaríem al ,Go
vero que complesqui. com: a mínim, les lleis que pu
blica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. CristMol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Hem de tenir en compte que dins aquest període 

no hi ha hagut període de sessions, i també hem de 
tenir en compte que l'article 5.3 de la Llei de pressu
post de la Comunitat Autonoma, diu que de les varia
cions de credits motivades per l'aplicació de l'article 
que fa referencia a les ampliacions de credits, se'n re
tra compte a la Comissió d'Economia, Hisenda i Pres
suposts. Nosaltres creim que encara som a temps a 
retre compte, i com ja he repetit diverses vegades, se'n 
retra compte d'aquestes ampliacions de credit que hi 
ha hagut. 

2.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies Srs. Diputats. I passam al punt se
güent, que és la Moció, presentada sota el número de 
Registre 376/84, pel Grup ParIamentari Esquerra Na
cionalista-PSM, i relativa a la InterpeHació Núm. 102/84, 
referent al nomenament d'assessors per part del Go
vern de la Comunitat Autonoma. Sra. Secretaria, vol 
procedir ' a la lectura de la Moció? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Moció. l.-Que quedin sense efecte els nomen a

ments d'assessors de les Conselleries de Cultura, Sani
tat i Interior, efectuats pel Govem de la Comunitat 
Autonoma i que la seva tasca sigui coberta per funcio
naris o bé pel sistema de contractació en concurs pú
blic. Ciutat de Mallorca, a 16 de mar<; del 1984. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Sebastia Serra té la paraula per defensar la 

Moció. Disposa d'un temps de deu minuts 

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

querra Nacionalista ha presentat aquesta Moció total
ment convenc;ut de la responsabilitat que té aquest 
Parlament, d'un control efica<; del Govern, i com a 
resultat estricte del debat polític, pot esser que fos 
considerat agre, pero debat polític que nosaItres prete
níen, pretenim constmctiu i per millor, i pel millor de 
la nostra autonomia, i que, en definitiva, ens ha dut a 
presentar aquesta Moció. La presentam perque entenem 
que les raons polítiques exposades pe! Govem, a tra
vés del Conseller de l'lnterior al passat debat, en ab
solut son convincents a l'hora d'explicar la contracta
ClO d'aquests sis assessors que cobren anualment 
10.000.000 pts. i «pico)}, i que tenen dedicacions entre 

30 hores setmanals amb un sou de 141.700 pts. i deu 
hores setmanals un sou de deu, de 40.000 pts. Esquerra 
Nacionalista-PSM vol explicar, moIt breument, perque 
consideram que el tema és dar, breu i pensam que 
clarivident, que els serveis que segons el Govem Au
tonom han de cobrir aquests assessors no són, en ab
solut serveis que requeresquin la contractació d'asses
sors. Nosaltres entenem que les funcions que han de 
cobrir aquests assessors són les que se'ns varen dir i 
que hem de recordar: dos assessors a la Conselleria 
de Sanitat, un per a inspecció i treball de laboratori 
i un altre per a administra ció a l'area de Consumo 
Tres assessors a la Conselleria de Cultura, un per a 
funcions administratives, un altre per a exposicions i 
actes culturals i un altre per a una acció inspectora 
d'edificis. I un assessor a Interior, un assessor del ga
binet d'assessorament de la política municipal. Per 
tant, nosaltres entenem que aquestes sis circumstan
cies són perfectament tecniques. Que no són polítiques, 
sinó que són tecniques. Conseqüentment, entén Esquer
ra Nacionalista que s'han de cobrir o es poden cobrir 
perfectament o bé per funcionaris que actualment hi 
ha a la Comunitat Autonoma, o bé amb uns contractes 
que, nosaltres demanam a la Moció, que siguin con
tractes públics, de tal manera que hi hagi un concurs 
públic per anar a aquests carrecs. De totes maneres 
també entendríem que pot el Govem obviament no
menar carrecs de confian<;a política, carrecs polítics, 
directament, pero com que no és el cas d'aquests sis, 
nosaltres entenem que hi ha funcionaris o també en-

o tenem que hi pot haver contractes amb un concurs 
públic de merits. Esquerra Nacionalista, en definitiva, 
creu que en aquests moments és molt important que 
totes le,s autonomies a l'Estat Espanyol siguin solides, 
sabem que hi ha moltes campanyes públiques de des
prestigi de les autonomies; ara, creim, en definitiva, 
que seria un bon camí que aquest Parlament acordás 
que aquests assessors no seguissin i que passassim a 
un concurs entre funcionaris o bé a un concurs amb 
una contractació pública. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Sebastia Serra. No s'han presentat es

menes a aquesta Moció. En conseqüencia poden inter
venir els altres Gmps Polítics que ho vulb'lün fer. Sr. 
Jeroni Albertí, del Grup Regionalista de les Illes. Dis
posa d'un temps de deu minuts, Sr. Diputat. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo esperava 

que el Gmp d'Esquerra Nacionalista hagués comen<,;at 
aquesta intervenció parlant del pacte i m'ha desmun
tat tot el meu, tota la meva intervenciÓ. Perque pen
saya que farien referencia al pacte, que em dirien que 
per culpa del pacte havíem de votar el Govem, pero 
bono, hauré d'improvisar; improvisarem aviat per jus
tificar el nostre vot j explicar quina és la nostra pos
tura. Nosaltres varem escoltar també l'exposició del 
ConseIler d'Interior quan es va debatre al PIe passat 
aquest punt de l'Ordre del Dia que feia referencia als 
assessors. I vuIl dir que hi va haver coses que a no
saltres no ens varen acabar d'agradar i una és aques
ta, diria, facil temptació de justificar el que feim no
saltres comparant amb aItres Comunitats Autonomes. 
És a dir, a mi m'agradaria que desterrassim d'una ve
gada per totes, és a dir, i nosaltres en tenim 21 i Ca
talunya en té 32 i no sé que en té 54, perque crec 
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que el motiu que hi hagi assessors es justifica dient, 
nosalrres elS necessItam., Ja esra. 1, com que elS neces
sitam, eIs temm. 1 JustHlcar que teIllm assessors al 
Govern de les nos tres l11es perque en lenen a la Co
munitat Valenciana i en tenen a Gahcia i en tenen no 
se on, crec que un punt dlierencIal inlportant de la 
nostra Autonomía és que la nostra Auwnomia és la 
nostra Autonomia. Crec que és molt mes, molt més, 
és a dir, es defensa millor dient, nosaltres crelm que 
per governar d'acord amb el nOSLre programa necessi
tam aques ls assessors i per aixo els temm. I si en te
nen a Valencia o en tenen a Catalunya o en tenen a 
Extremadura, bé, ells sabran per que ho han fet; supo
sam que quan els altres, les altres Comunitats AutO
nomes en tenen, vol dir que normalment en tenen pero 
que nosaltres aquí els hem de tenir si els hem de ne
cessitar. Per aixo nosaltres, en aquest cas, no donarem 
suport a la Moció del Grup d'Esquerra Nacionalista, 
perque creim que no hem de governar des d'aquí, no 
els hem de dir des d'aquí, qui han de posar d'asses
sors i qui han de llevar d 'assessors, sinó que el nos
tre grup, i precisament pel pacte famós, jo crec que 
haurem d'agrair que hi hagi aquest pacte, perque quan 
no 'sabem que parla, que parlam, totd,'una tr'Cim el 
pac te, vol dir que és un element que ens ajuda a pas
sar e l temps. Bé, el que volem és que el Govern res
ponsa blement governi. 1 el Govern responsablernent 
governar, vol dir que ho faci així com eU creu que ho 
fa millor. 1 repetim, nosaltres, si el Govern creu que 
per dur la· seva gestió endavant necessita assessors, 
sempre i quan, .després justifiqui les partides que li 
demanara qualcú, si té partides o no, creim que des 
d'aquí no hem d'interferir en una tasca de govern; 
que es nomeni la gent que el Govern cregui que ha de 
nomenar, perque, en definitiva, el que hem d'exigir, 
nosaltres des d'aquí pensam és que el nostre Govem, 
el Govera de la Comunitat Autonoma governi bé, i si 
per governar bé necessita tenir assessors, agafi els as
sessors tenint en compte que sempre haura de donar 
compte si aquest nombre d'assessors és excessiu o no 
ho éso Per aixo el nostre grup pensa no donar suport 
a la Moció d'Esquerra Nacionalista, perque, com deim, 
el Govern té l'obligació de governar, nosaltres esperam 
i demanam que governi bé i per governar bé que faci 
ús de tot alIo que eH creu necessari per ten ir una bona 
acció de Govern durant el que li queda de legislatura. 
1 per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta Mo
ció d'Esquerra Nacionalista . Moltes gracies, Srs. Dipu
tats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. Té la paraula el Sr. Jo

sep Alfonso VilIanueva. Disposa, Sr. Diputat, de deu 
minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gr acies, Sr. President. Srs. Consellers no volem aquí 

tornar a repetir els arguments que es varen dir a la 
InterpeHació que ha motivat aquesta Moció. I sí dirern 
d'entrada que nosaltres donarem suport a la Moció pre
sentada pel PSM. Li donarem suport per una raó molt 
simple. Si el Govern, quan va justificar per escrit a la 
pregunta que li varen fer, que li va fer el Grup Socia
lista, va justificar per escrit les feines que feien aquests 
Consellers, hagués justificat i hagués dit són carrecs 
de confian<;a política, són assessors que necessiten els 
Consellers per a la seva funció, són assessors polítics, 

possiblement li haguéssim discutit despres les assigna
ClOns d'aquests assessors o haguésslm discutIt de qui
nes partldes sortIen. Pero, des del moment que ens 
dlUen que són carrecs que Úllicament i exc1uslvament 
fan tuncions funCIOnaríaIs, i perdomn la redundancIa, 
nosaltres no hi podem estar d'acord, primer amb el 
tít01 i segon amb aqueix lipus de nomenaments. La 
justificació laboral no justifica, i tom esser redundant. 
no justifica el fet de nomenar assessors, justifica no
menar funcionaris d'ocupació, contractats o senyors 
que tenen una confian<;a política. La Moció del PSM 
va en aquest sentit, no els diu, senyors del Govern no 
nomenin funcionaris si en tenen necessilat, no els diu 
no nomenin, carrecs polítics si vos tes creuen que per 
governar necessiten carrecs polítics. No els diu, si vos
tes nomenen uns carrecs fWlcionarials que siguin fun
cionaris, si vos tes nomenen carrecs polítics que siguin 
polítics. No els diu res més. I crec que aquesta Moció, 
en aquest sentit, ni lleva possibilitats al Govern d'ac
tuar ni de fer feina i estaria molt més en concordan<;a 
amb les funcions que vostes han donat a aquests as
sessors. Gracies. 

EL SR. PRESIDEN}': 
Moltes gracies, Sr. Josep Alfonso. Té la paraula el 

Sr. J aume Llompart, Conseller de l'Interior. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Parlem ido 

cl'assessors. Crec que no s'ha interpretat bé la meya 
intervenció de l'altre día. Vaig dir a_la contrareplica 
que no entenia molt aquest assuÍnpte que es parlava · 
de funcionaris d'ocupació. Crec que he de dir i he de 
parlar un poquet abans d'entrar dins aquesta qüestió 
del que hi ha establert legalment referent a aquests fun
cionaris. Per aixo i per arribar a la conclusió i tenir 
una idea exacta de la legislació, he de dir que hi ha 
quatre coses que són aplicables. En primer 110c, la Dis: 
posició Addicional quinta de l'Estatut d'Autonomia de 
Balears, que diu que la Comunitat Autonoma, mentre 
no tengui la legislació propia es regira precisament 
per la legislació de l'Estat. I que diu la legislació de 
l'Estat? Hi ha la llei articulada de funcionaris civils i 
ho diré d'Wla forma el més breu que pugui. Determina 
que hi ha funcionaris de carrera i funcionaris d'ocu
pació; dins aquests de dues classes: funcionaris even
tuals i funcionaris interins. Ja parlarem d'aquests dar
rers, pero parlem ara deIs primers. Els funcionaris 
eventuals són segons diu aquesta mateixa legislació, 
els que ocupen llocs de treball considerats de conftan
<;a o assessorament especial, ja ha sortit la parauleta, 
no reservats a fWlcionaris de carrera. 1 més envant, 
I'artide 12 d'aquesta mateixa lIei, diu que, nomenats 
i separats lliurement sense més requisits que els esta
bIits en el seu cas per les disposicions especials. I 
l'artide 103, afegeix, eIs funcionaris eventual s seran de 
lliure designació deIs ministres, en aquest cas deIs Con
sclIers o del ConselJ de Govern o per la seva delegació 
pels subsecretaris, dins els credits globaIs autoritzats 
a aquesta finalitat . Aixo són, concretament, eIs funcio
naris d'ocupació eventual s i és per aquí que hen d'anar. 
No crec que hi hagui necessitat de dir ara el que són 
els interins perque aixo va quedar modificat per la 
Uei, pel Decret Llei 22 del 77, pero sí que endemés 
d'aixo, els ministres, per tant els Consellers o el Con
seU de Govern, poden nomenar i fer altres contractes 
com són els de treballs específics, concrets, de carac-
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ter extraordinari amb una coHaboració temporal en 
conslderació al volum de feina, i després parla tam
bé, aquesta Llei, deIs treballadors, que aquests queden 
subjectes sempre a les llelS laborals. Anem ido a par
lar del que són els funcionaris d'ocupació, funcionaris 
eventuals, que són els que deim que són els assessors, 
ho diu la mateixa paraula, són de confian~a i d'asses
sorament especial. No sé si és que no s'ha volgut dir 
aquí concretament, perque aixo de dír funcionari de 
carrera és molt ampli, és molt llarg, hem d'anar a con
cretar quíns són aquests que hí ha nomenats pel Con
sell de Govern per desenvolupar aquestes feines i són 
aquests. 1 com ha dit molt bé el Sr. Albertí, el Go
vern té facultats per nomenar el que sigui, mentre 
tengui suficients fons per pagar-los; ja en parlaré des
prés, com s'han emprats; pero el Govern té facultat 
per nomenar-los. Jo no sé si aquí hauliem de parlar 
una mica del fons d'aquesta qüestió. Naturalment, 
com diu aquesta Mocíó, que els funcionaris de caiTera 
poden desenvolupar aquestes missions, pero no perque 
siguin funcionaris de carrera, per desenvolupar aques
ta qüestió a més d'esser funcionari de carrera ha de 
tenir la confian<;a plena del qui el nomena i com a tal 
sí que pot funcionar i pot ocupar aques!s llocs, pero 
no perque siguin funcionaris de carrera, els funciona
ris de carrera són una altra cosa ben determinada. 
Els funcionaris de carrera són aquells que s'integren 
dins els cossos generals i cossos especials i tenen una 
funció determinada, no és aquesta de confian<;a o d'as
sessorament, que és la que tenen éls funcionaris d'ocu
pació eventuals. Per tant, i he de dir també que, de 
fet, n'hi ha haguts i n'hi ha fins i tot dins la Comu
niiat Autonoma, qu'! essent funcionaris de carrera són, 
eventualment, funcionaris d'ocupació, i aixo vol dir 
que sí que es poden no menar, pero que no és condi
ció indispensable ni és suficient aquesta condició per 
poder esser funcionaris d'ocupació eventuals. Voldria 
saber amb aquesta Moció que és el que es vol dir, que 
la seva tasca sigui coberta, ja ho hem dit, per funcio
naris o bé pel sistema de contractació 3mb concurs 
público Que vol dir aíxo? És que díns aquesta Llei es 
contempla aquesta situació de funcionaris, no sé si es 
podrien dir funcionaris, pel sistema de contractació 
amb concurs públic:o M'agradaria saber que és el que 
vol dir aixo, perque, en principi, jo concretament, mi
rant i remirant aquestes lleis aplicables no ho he vist. 
En conseqüencia, he de dir que aixo, aquests funcio
naris són legalment ben nomenats . Aquests assessors 
són ben nomenats i aquesta Moció consider jo que no 
és correcta en la forma en que s'ha presentada . Que 
pretén l'Esquerra Nacionalista amb aquesta Moció? 
Que pretén, quan reclama «que queden sin efecto los 
~ombramientos de asesores afectados por el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma» -i perdó, ho hauria de 
llegir en mallorquí- i que la seva labor sigui coberta 
per funcionaris o bé pel sistema de contractació per 
concurs público En que es fonamenta, en que es fo
namenta per demanar aixo? És que l'oposició de la 
minoria. d'Esquerra Nacionalista creu o es creu en dret 
de condicionar les funcions del Govern, fins i tot con
tra les facuII ats que té aqueix mateix Govern, facul
tats legals? És que creu que el Govem és una especie 
de xotet de cordeta que es pot dur a capritx peIs ca
minois impracticables i perillosos per intentar una 
traveta i tirar-lo per la barrancada? És que creu l'opo
sició del Partit Nacionalista, d'Esquerra Nacionalista, 
que d'aquesta manera, i precisament en carrec de con-

fiam;a i assessoria, podra col'locar a cada una de les 
Con.seHeries elS seus peons, en una especie de serve~ 
secret d'informació política? Namralment ja se sap 
que la informació és Important, cada qual la vol per 
a eH, pero hem de temr en compte que l'adversari 
també té dret a defensar-se. Es que Esquerra Nacio
nalista creu que el Govern és suficientment ingenu per 
deixar-se aficar un gol d'aquest calibre, que seria el 
cavall de Troia, coHocat a un punt tan vi,al, com és 
el de la confian~a o de l'assessoria? Cree que és inau
dita tanta ximplesa, tanta insensatesa, i que consti que 
no dic aquesta paraula amb to ofensiu ni molt manco, 
sinó amb un caracter expressament respectuós. És in
comprensible arribar a aquests extrems, pero és neces
sari dir, i molt fort, que no, al contengut d'aquesta 
Moció. Dir que no, sabent i coneixent perque, perque 
el Govern coneix perfectament la legislació que es pot 
aplicar en aquests casos. Perque el Govern coneix els 
seus drets i respecta els drets de l'oposició també, per
que el Govern sap perfectament que no se li pot con
dicionar amb aquests invents desviacionistes de la llei. 
Perque el Govern sap que els carrecs de confian<;:a o 
d'assessoria no es poden imposar a persones que no 
siguin de la seva confian<;:a política. El Govern coneix 
el joc deIs, partits i no es deixara aficar aquest gol tan 
facilment. No, Srs. Diputats, per aquí no, el joc de
mocratic exige ix moltes de coses i entre elles. i no la 
manco important, és que el joc s'ha de desenrotllar 
dins el camp de la legalitat, amb senyoriu, i senyor no 
vol dir ric ni molt manco, amb senyoriu, amb la veri
tat per davant, amb respecte mutu, amb paraules ben 
dites i ben respectuoses i amb l'elegancia de saber per
dre. Pero vull dir una altra cosa, a més. Si aixo va 
per aquest camí, amb Proposicions de llei, amb Propo
sicions No de Llei, amb Preguntes eserites i verbals, 
amb InterpeHacions, etc., cree que no hi haura més 
remei que contractar un nombre major d'assessors. 
Cree que per aquí no anam bé. Tenim coses molt im
portants afer dins aquest Parlament, i cree que en 
moltes de coses d'aquestes estam perdent miserable
ment el temps, el podríem aprofitar d'una altra ma
nera i crec que sí que l'hem d'aprofitar tots amb la 
mateixa finalitat. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Sebastia Serra. Moltes gracies, Sr. Jaume Llom

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

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

del Govern. Bé, després d'haver escoltat al Sr. Conse
ller de l'Interior, un parell de qüestions ens queden 
ciares. La primera és la lloanc;a que s'esta fent, perque 
si un Govern ha de menester tants d'assessors, car
rees de confian<;:a per respondre a una oposició, que 
pens que és tremendament constructiva és que, de fet, 
esta fent una feina, la que creim els membres de l'opo
sició que és la nostra obligació i complint el nostre 
mandat electoral, cosa que hauríem de discutir molt 
de tots els programes, realment hem d'estar alabats, 
perque nosaltres el que feim és feina i, quan creim 
que hem de complir una funció de crítica al Govern, 
procuram fer-ho amb tota honestedat i xerrant clara
mento Per tant, creim, Sr. Conseller, que a una part de 
la seva intervenció hi ha hagut un menyspreu olímpic 
al que és un Parlament democratic, al que toca esser 
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un Parlament democratic. Sr. Conseller de l'lnterior, 
ateS el seu to 11 he de dir que m'ha recordat a un 
moment unes classes «de forrnacion del espintu na
CIOnal» per la teClllCa de pregunta i resposta que vos-e 
mateix es fa i per unes acusacions d'msensatesa amb 
caracter respectuós, i parlant de drets del Govern i 
de drets de l'oposició, intentar parlar del fans de la 
qü SLJÓ, quan realment Esquerra Nacionalista no entén 
de cap manera aquest fons de la qüestió quin és se
gons el Go ern o on el pOl dUl-. Sr. Conseller, molt 
respeCluo amenl, nosaltres reim que aquests sis as
sessors nomenats, i que consti que entenem el nome
nament de carrecs polítics perque el fa qualsevol ad
ministració democratica, pero entenem que aquests sis 
en concret per les raons que vos te ha exposades, per 
molt que siguin funcionaris de carrera de confianc;:a 
del Govern, per molt que legalment sigui possible, alxo 
nosaltres no hem dit a cap moment que no sigui així, 
nasal tres coneixem la llei, sabem que és possible, sa
bem que vos tes necessiten carrecs de confian:;a, pero, 
amb franquesa, per la feina que han de fer aquests 
sis assessors, llosaltres pensam que, entre Directors 
Generals, Secretaris Generals Tecnics. Consellers i fun
cionaris de confianc;:a que encara avui ens hem infor
mat d'una, d'un grup de 70 ¡«pico» em sembla que 
han estat transferits molt recentment i que amb 48 
hores han d'esser adscrits, pel1sam que les feines per
fectament es poden fer. Repetesc, aquest detall, per
que s'entengui perfectament que Esquerra Nacionalis
ta fa una oposició constructiva, una oposició h onesta, 
una oposició clara, pero també al mateix temps vol 
dir les coses molt clares. El fons de la qüestió és único 
Les feines d'aquests sis senyors pensam que es poden 
fer d'una aUra manera que és la que proposam des 
d'un punt de vista constructiu, i que ja hem repetit . 
Segona qüestió, pensam que els sous són elevats per 
les deu hores setmanals, les 30, ja veuríem, segons la 
funció pública, quines incompatibilitats o el que sigui 
tenen aquests assessors, pero pensam que hi ha sous 
elevats pel tipus d'horari d'alguns d'aquests sis as ses
sors. 1 per acabar parlant de fons de la qüestió, no
saltres volem dir simplement una cosa. El fons de la 
qüestió és la necessitat de restringir la despesa pú
blica. Que quedi clar, sobretot una Autonomía COm la 
nostra que té problemes de finan<;ament, que té pro
blemes d'inversió. com es va dir al pressupost del 83, 
veurem ara el del 84. Som ben conscients que aquí 
tenim problemes de finan<;ació, que no arriben de l'Es
tat els doblers que haurien d'arribar i, precisament, 
en aquest sentit pensam en la necessitat de restringir 
la despesa pública i creim que en aquest cas seria 
perfectament viable. Voste ha parlat de xotet de cor
deta; logícament, el Govem no ho és, aixo esta moIt 
cIar; tampoc ho som l'oposició, n'esti'gui ben segur. 
Pero ens demanam com és possible que els carrecs 
polítics actuals no puguin dirigir amb eficacia, no pu
guin controlar aquesta qüestió i hagin de menester 
aquests sis carrecs, gent de la seva confian-.;a, balda
m ent la legalitat ha dugui. En definitiva, Sres. í Srs. 
Diputats, la proposta és clara, és una proposta de ti
pus constructiu i, senzillament, pensam que aquests 
sis assessors podrien esser perfectament, esser com
plides les seves feines d'una altra manera. I per aca
bar, només una qüestió comparativa. Esquerra Nacio
nalista té una visió d'Estat, i així com a l'altra sessió 
que discutíem aquest tema el Govern de la Comunitat 
Autonoma ens va parlar de qüestions comparatives 

amb altres Autonomies, cosa que avui el Grup Regio
nalista, i creim que molt encertadament, ha dit que 
alXO no era valid, nosaitres, senzlllament, volem recor
dar que en aquests mornents, a niveil el'Esiat Espa
nyol, a nivel! de (Jovem Central, la Coalició Popular, 
a través del PDP, esta plantejant al Govern CenLral 
una problematica, no diré scmolant, perque pens que 
técnicament és molt més complexa que la que discu
tim aquí, pero esta en aquesrs moments plantejant 
una tematica molt semblant i amb una agressivitat 
molt superior perque afecta moltes més persones i 
moltes més funcions de responsabilitat dins el Govern 
Central. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Sebastia Serra. Sr. Jaume Llom

part, té la paraula. 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 
Mol tes gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 

Poques paraules per contestar al Sr. S erra. Que hi ha 
massa assessors? Bé, jo respect la seva opinió, encara 
que no la compartim. Menyspreu olímpic al Parlament 
demacra tic, no sé com li he d'agafar aquesta expres
sió. Pot estar segur. Sr. Serra. que esta totalment i 
radicalment equivocat, amb aixo i amb la coseta ele 
formació d'esperit nacional. Voste no ha passat per 
alla on he passat jo, quan ho sapiga, retirara aquestes 
paraules. Voste no ho sapo Jo li assegur a voste, que 
pcr alEt on he passat jo, no cree que hi hagi passat 
vos te. En pot estar set,'11r, li puc donar les explicacions 
que vulgui i li puc demostrar fins i tot amb docu
ments que tenc raó. El fons de la qüestió diu que no 
s'ha tractat. Jo crec que sí, i qualque cosa de més que 
s'ha tractat, precisament és el fons de la qüestió i amb 
poques paraules és el que ha dit el Sr. Albertí, el Go
vern té elret a nomenar assessors i nomena assessors. 
Dema, quan es vegin el del pressupost ja en parlarem, 
pero dret a nomenar assessors en té el Govern. i en 
té, perque la Llei ti permet, més encara, aqu sta Llei 
que ha entrat día qu inze d'aquest mes, en vigencia, la 
L.P.A., aqueo ta specie de L.O.A.PA. eixalada és la pri
mera vegada que parla de carrecs polítics, dins aques
ta Llei. és la primera que parla d'aixo, em sembla que 
és a l'article 25. Voste eliu que són massa sis assessors, 
que el Govem té massa ganes de tenir assessors; jo 
també li he de dir a voste amb tots els respectes, que, 
segons sembla, voste desconeix el que es fa elins el 
Govern, la feina que es fa dins el Govern. Pero bé, en 
poden parlar una altra vega da quan vos tes facin el 
Govern, quan vos tes siguin Govern tots soIs o en coa
lició se n'aelonaran d'aquesta equivocació que té, Sr. 
Serra. Un altre aspecte, li diré que, segons ha dit vos
te que en el termini de 48 hores, aquests empleats, 
aquests funcionaris que han estat destinats amb l'ofer
ta pública d'ocupació, en 48 hores s'han d'incorporar, 
aixo no és ver, és una equivocació. El que passa és 
que hi ha deu die s per donar-los la baixa, i a partir 
d'aquests deu elies, els que són aquí, 48 hores i els que 
no són aquí. un mes. Els sous són elevats, bé, és qües
tió d'opinions, és una cosa subjectiva, pero es podlia 
discutir. Veuríem en comparació quins sous són més 
elevats que uns altres. alerta, en aquest terreny pode m 
entrar i podem entrar tal vegada perque qualcú es 
posi amb els colors a la cara. La despesa pública és 
conseqüencia d'aixo, restringir, bé, qua n véngui l'ana
lisi del pressupost del 84 o del 83, Ilavors sera Iloc 
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per demanar que és el que s'ha gastat en assessors i 
que és que han fet els assessors. Nioltes grades, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Nioltes gracies, Sr. Jaume Llompart. Té la paraula, 

Sr. J osep ALfonso. Disposa d'un temps de cinc minuts. 
Repetesc, disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Srs. Consellers. Realment ens hem 

quedat astorats. Resulta que la feina d'aquest Parla
ment, resulta que fer preguntes al Govern, resulta que 
presentar Proposicions de llei, r esulta que fer Inter
peHacions és [el' perdre el lemps al Govern. ree que 
he agafal ¡ s pru'aules texluals, J l'ccord, i aixo sí que 
ho h e viscut, que fa menys de d u any hi hav ia un 
Parlamenl dcvers Madrid que no reía perdr el temps 
al Govern. N Ceia p rdre el temps a un Govem de 
dictadura. pero aixo creiem que a partir de les elec
cions s'havia acabat. Que els Parlaments amb aqueix 
concepte de perdre el temps, sí havien de fer perdre 
el temps al Govern. Perque el Govern té una feina que 
és, potser, la més important de totes a part de gover
nar, que és retre compte al seu, al Parlament de com 
governa, i el Parlament té com a feina la Inés impor
tant de totes, a part de la legislació, controlar la labor, 
la feina del Govern. Per tant, res que el Govern perd 
el temps quan contesta preguntes, intervé a Mocions 
o intervé a InterpeHacions. TJ.mbé ens hem quedat as
torals quan resulta que, si aquests assessors ara no .es -
nomenassin entrarien uns funcionaris, possiblement, 
del PSM, que serien especies de «Caballos de Troya», 
pero nosaltres voldríem saber en que quedam. Aquests 
funcionaris, aquests assessors, funcionaris d'ocupació 
que aixo ja ha quedat clar, encara que li hagin donat 
el no m, són [uncionaris d'ocupació. Aquests funciona
ris d'ocupació amb labors, amb feines absolutament 
teeoiqües, perque així se'os diu a la contestació, fei
nes administratives, feines d'inspeceió d'edificis, quina 
funeiol1alitat política, quin, quina confian9a política ha 
de tenir un senyor que fa inspeccions d'edificis? Bé, 
aquestes feines absolutament tecniques, resulta també 
per la intervenció del Conscller que han d'esser dutes, 
les ha d'executar, senyors, amb eonfian"a política del 
Govern. 1 hem volgut enteodre i no voIcm dir que 
hagi estat així, que si no fos així hi hauria una espe
cie d'espies dins el Govern que passarien informació, 
que és molt important, als grups d'oposició , La infor
mació, senyors del Govern, Sr. Conseller, l'ha de do
nar aqueix Govern al Parlamen1., no fan falta espies, 
és aquí que ha d'arribar la infonnació. Anam per 
aqueix camí, que tots els funcionaris sihruin ele con
fian~a; senyors del Govern, v tes penseo demanar el 
earnet del partit polítie a tots els funcionaris, no als 
earrecs de confían~a, que nosaltres creim que els car
recs de eonfian~a han d'esser carrecs de confian¡;a i 
seran o no del partit, pero seran d\rrecs de confían~a 
i ens sembla molt bé, i no ho discutirem. Pero als 
funeionaris, a les feines tecniques per favor no, per
que per aqueix principi, i també ho record, Sr, Conse
ller, perque jo també ho he viseut, per aqueix princi
pi havies de firmar per fer set tipus de feines, una 
cosa es deía <dos principios del movimiento» i quaIcú 
de nosaltres es va negar a firmar-lo en cert moment i 
no va tenir la feina. 1 ara vaig al fons de la qüestió. 
Que jo tot aixo no ha hagués volgut dir si voste no 

hagués parlat així com ha· parla!. El fans de la qües, 
tío es que vOSees, senyors del (jovern, no se'n temen 
o se'n volen temer. El tema que es traeta és el tema 
que vos tes han volgut ernmasearar uns nomenaments 
pOlÍties amb una explieació funcionarial i no és res 
més. El tema es aquesto Diguin clarament, aixo són, 
és un nomenament polític de carrees de confiam;a i 
nosaltres ho acceptarem, perque no ens queda més re
mei que acceptar-ho, perque vOSees han de governar 
amb homes de confian"a. Pero quan siguin feines ad
ministratives, feines teeniques, procurin, que hi ha mal
ta gent aturada, procurin que es faci, a esser possible, 
per concurs, concurs oposició, per eom es pugui fer 
legalment, que aix.o no és el tema, i no nomenin per 
acarrees teenies, com ja hem dit, funcionaris de con
fian~a política. Perque creguin, l'espionatge, a nivell de 
Govern, cree que no hi ha cap grup de l'oposició que 
ho vulgui fer ni hagi tengut mai cap intenció de fer
ho. El que vol m realment, cOm l1em fet a les pregun
tes, és que el Gov ro p.re cnli la documentació que 
es ta obligat a presentar a aquest Parlamento 1 si la 
presenta, nosaltres tendrem tota la informació neces
saria per fer la feina d'aquest Parlamcnt, que és con
trolar el Govern. GraCÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Josep Alfonso. Té la paraula el Sr. 

Jaume Llompart. 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Poques parau

les. Cree que ja n'hauríem parlat proU. En qüestió d'es
pies, en qüestió de princípís del moviment, en qüestió 
de carnet polític del partit, em pennetra que no en 
vulgui parlar. Si aixo és una acusacÍó, li dic el mateix 
que he dit al Sr. Serra. Estie dísposat personalment 
a demostrar coses que no li die, pero que sí les puc 
demostrar amb documents. Amb la resta de concurs 
oposicions, de presentar documentacions, d'irrespee
tuós amb el Parlament, 1i die el mateix que he dit al 
Sr. Serra, no tenc res més a dir. Moltes gracies, Sr. 
President. 

3.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracÍes Sr. J aume. 1 passam a la votació 
del text de la Moció. Les Sres, i els Srs. Diputats que 
estiguin d'acord amb el text de la Moció, que estiguin 
d'acord amb el text de la MoCÍó, que es posin drets, 
per favor. Sra. Secretaria, vol procedír al recompte? 
24. Poden seure, per favor. Les Sres. i Srs. Diputats 
que votin en contra de la Moció, es volen posar drets, 
per favor? Poc;Jen seure, per favor. Les Sres. i els Srs. 
Diputats que s'abstenguin? Qu eda rebutjada la Moeió 
per 26 vots contra 24. 1 passam al punt següent. 23. 
El punt següent és el relatiu a la InterpeHació, Núm. 
de Registre 208/84, presentada pel Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista PSM, i relativa a les Unitats Sa
nitanes Locals, Per defensar la InterpeHació té la pa
raula el Sr, Sebastia Serra Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. President, una, una qüestió d'ordre. Fa uns 

moments el Vice-President del Govern, abans m'ha co
mentat que el Conseller de Sanitat no és aquí present 
a causa d'una qüestió de tipus personal. Bé, no d'ell, 
sinó d'un familiar. Aleshores, d'el!. d'el! mateix . Bé, 
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aleshores, no sé si seria oportú, no canee en aquest 
moment la reglamentació, a veure si podria esser ajor
nar per dema o per d'aquí uns dies o si ha hem de 
discutir. Per a nosaltres, evidentment, ha podem dis
cutir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia decreta un descans de quinze 

minuts i quan tornem comen¡;ar li diré el que farem. 
EL SR. HUGUET ROTGER: 

Agrair la disponibilitat del PSM, pero també volem 
reafirmar que si fa falta podem contestar, perque te
nim la informació i la documentació necessaria. De 
totes maneres, si trobam que ha han de parlar amb 
qualque membre de la Taula, el PSM que ha fet la 
InterpeHació i un servidor ha podem parlar. Per dir 
que el Govern pot contestar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions i prec 

als Portaveus deis Grups Polítics i els membres de la 
Mesa que passin al meu despatx. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, vagin entrant per prendre 

lloc als seus escons. Sres. i Srs. Diputats, vagin entrant. 
Recomen¡;a la Sessió. La Junta de Portaveus, la Mesa 
del Parlament i aquesta Presidencia, després d'estudiar 
la pregunta que ha fet el Sr. Sebastia Serra, ha con· 
siderat que ha de mantenir l'Ordre del Dia. Per tant, 
entrarem en el punt de la InterpeHació. De tates ma
neres, per aclariment de tots vostes, els bem de dir 
que la causa és únicament física, és una malaItia que 
té en aquest moment el Sr. Gabriel Oliver Capó, un 
calic nefrítico Per tant té la paraula el Sr. Sebastia 
Serra per defensar aquesta InterpeHació. Disposa de 
deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sra. Secretaria, podria lle

gir el text de la InterpeHació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Interpe,Hació sobre crea ció a les IIles Balears 

d'Unitats Sanitaries Locals. Quina política ha seguit 
fins ara la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social 
respecte al tema d'Unitats Sanitaries Locals? 2.-Qui
na política pensa seguir la Consellelia de Sanitat i 
Seguretat Social respecte a la creació d'Unitats Sani
taries Locals a les Illes Balears? 3.-Amb quines con
dicions es pretenen implantar les Unitats Sanitaries 
Locals a les Balears? 4.-0n es pensen establir i quins 
criteris s'han seguit per al seu establiment? 5.-Amb 
quins mitjans i recursos compten? 6.-Quina partici
pació han tengut i tenen els ajuntaments? 7.-Quina 
participació han tengu t i tenen els Consells Insulars? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sra. Secretaria. Quan el Govem de la Co

munitat Autanoma va exposar a Comissions parlamen
taries els seus programes d'actuació, que per cert hem 
de dir que els havíem soHicitat per escrit i només ens 
han arribat tres de les diverses conselleries, ens varem 
alegrar quan varem saber que era Un desig unanime 
del Govern invertir en dos temes i que varem pensar 
que hi hauria un debat important i unanime suport 
al Govern damunt inversions en aquests dos temes. Es 

tractava del sanejament de la costa de les Illes Ba
lears i d'Unitats Sanitaries Locals i aixa a partir del 
Fons de Compensació Interterritorial. Esquerra Nacio
nalista es va alegrar perque creim que són dos temes 
basics, tant el del sanejament de la costa com el de 
les Unitats Sanitaries Locals. A partir d'aquell moment 
hem estat preocupats per saber quin era el criteri del 
Govern, quina feina feia i quina feina pensava fer, no 
només el 83 i el 84 sinó durant tot el seu mandat, res
pecte a aquests ternes. I per aixo hem repetit dues 
vega des unes preguntes a la Conselleria de Sanitat on 
demanavern, precisament, concreció respecte a les Uní
tats Sanitaries Locals, i hem de dir que la darrera 
resposta, de desernbre del 83, és una resposta plena 
d'ambigüitats i falta de tota concreció. Ates que és una 
resposta breu vull llegir-Ia a tots els presents perque 
es veura perfectarnent l'objectiu evident d'aquesta In
terpeHació. La resposta del Govern al tema d'Unitats 
Sanitaries Locals és: "Por parte de esta Conselleria se 
está tramitando la concesión de subvenciones de di
versas Corporaciones Locales en esta Comunidad Autó
noma para la construcción y/o equipamiento de Uni
dades Sanitarias Locales que se están gestionando en 
el ejercicio actual con cargo a presupuestos generales 
del Estado, y que en ejercicios futuros se efectuarán 
con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, 
a través de los presupuestos de la Comunidad, por lo 
que los proyectos ~e elaboran por los propios ayunta
mientos interesados. Según las instrucciones de esta 
Conselleria, a la vista de las características de las mis
mas y con la finalidad fundamental de que en cada 
localidad puedan atenderse adecuadamente las necesi
dades propias de las asistencias primarias, así como 
las propias de Salud Pública a cargo de los sanitarios 
titulares del correspondiente municipio, a lo largo de 
los próximos años se gestionarán los de todos los ayun
tamientos de Baleares, hasta lograr el objetivo básico 
propuesto de que todas las localidades de las Islas 
cuenten con un centro sanitario adecuado, para cubrir 
las atenciones sanitarias antes indicadas. En lo que 
esta Conselleria espera contar en todo momento con 
la colaboración sin reservas de cuantas entidades sea 
conveniente en el ámbito de las competencias que les 
corresponda.» Senyors del Govern, aquesta resposta 
ens va deixar realment preocupats. Nosaltres espera
vem que es fes una convocatoria pública perque els 
Ajuntaments i, en el seu cas, els Consells Insulars, po
guessin presentar un projecte, sabessin a que s'havien 
d'atenir. 1, al mateix temps, també esperavem saber 
quines nOTInes de valoració tenia la Conselleria res
pecte a les peticions. Pero, la nostra sorpresa més gros
sa és que, a més que aquesta pregunta, de vital im
portancia entenern pel tema que ens ocupa, perque 'el 
deficit de la sanitat pública a les Balears és molt im
portant. La resposta és inconcreta, se'ns parla que tots 
els Ajuntaments en tendran, no hi ha hagut cap con
vocatoria pública formal, no hi ha cap tipus de conei
xement per part nostra de normes de valoració, de 
criteris, respecte a les peticions que arribin al Govern 
i, en definitiva, ens trobam que aquesta qüestió ha es
tat totalment i absolutament duta per part de la Con
selleria de Sanitat o del Govern en el seu cas, pero 
sense que hi hagi ni tan sois unes convocataries al 
Butlletí de la Comunitat Autonoma ni al Butlletí de la 
Província, ni tampoc que no hi hagi hagut cap tipus 
de debat en Comissió parlamentaria o en Pie d'aquest 
Parlamcnt respecte a aqucst tema. Per aixo duim aques-
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ta InterpeHació, perque entenem que les Unitats Sa
niHlries Locals, i hi volem insistir molt, és un tema 
que afecta tota una gran majoria de la població. En
tenem que hi ha una feina feta, que ha comem;at, per 
part d'INSALUD, de les Unitats Basiques de Salut, i 
que creim que les Unitats Sanitaries Locals no han de 
coHisionar amb les Unitats Basiques de Salut, i que 
cal, per tant, una coordinaeió entre el Govem AutO
nom i INSALUD. Pero al mateix temps entenem, i 
aquí hi ha la qüestió d'aquesta InterpeHaeió, que cal 
un aclariment absolut respecte al proeediment. Quina, 
quins són els criteris del Govem? Quins ajuntaments 
seran els que aniran primer i els que aniran després? 
Repetese que Esquerra Nacionalista ha repetit la pre
gunta un parell de vegades al Govem i la maxima con
creció que ha rebuda és la que hem llegida. En defi
nitiva, Sres. i Srs. Diputats, aquesta InterpeHació és 
molt senzilla, quin és el eriteri del Govcrn? quin és 
el paper deIs ajuntaments? quin és el paper deIs Con
sells Insulars? quins criteris públics perque sigui un 
ajuntament o un altre? 1, en definitiva, amb aquesta 
tasca que entenem que ha de dur el Parlament de pro
posar, de controlar l'acció del Govern, en definitiva, 
d'exercir els nos tres drets, creim que és totalment ur
gent que en aquest moment s'aclaresquin totes les 
qüestions respecte a aquestes Unitats Sanitaries Locals. 
A més arnés hi ha una confusió entre les diverses 
illes. Així com a Menorca sembla que ja hi ha hagut 
una serie d~ tasques duites endavant. i que pareix que 
la Comissió de Sanitat del Consell Insular de Menorca 
ha participat, o almenys el seu titular, segons notícies 
de la premsa diaria menorquina, resulta 'que en canvi 
a Mallorca aquest tema, que nosaltres sapiguem, no 
ha anat ni al Consell Insular ni ha anat a molts de 
plenaris d'ajuntament de dins Mallorca. Les úniques 
notícies que en tenim de Mallorca, a diferencia de Me
norca repetesc, són notícies de diaris, són notícia de 
carrer que a vegades ens arriben, i ens parlen que 
qualque vega da el President del Govem, per exemple 
Sóller o a altres pobles ha dit que hi haura una Uni
tat Sanitaria Local. Per tant aquesta InterpeHació vol 
fixar criteris i vol fixar unes ordres de prioritats i vol 
que, de qualque manera, aquesta qüestió urgent i a la 
qual donam suport sense cap ti pus de dubte que s'in
vertesqui en Unitats Sanitaries Locals i arnés, urgent
ment, perque la salut pública és urgent que a Balears 
sigui atesa adequadament, pero pensam que tot aixo 
s'ha de dur per un procediment totalment transparent 
i on se sapiguen perfectament les normes i hi hagi 
una iguaItat d'oportunitats. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Sebastia Serra. Té la paraula 

el representant del Govern i Vice-Prcsident d'ell, Sr. 
Joan Ruguet Rotger. Disposa d'un temps de quinze 
minuts. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Sres., Srs. Diputats. Degut 

a les circumstancies que ja han estat explicades, em 
correspon a mi en aquest moment contestar la Inter
peHació presentada per Esquerra Nacionalista. Abans 
de comen¡;:ar a contestar totes les preguntes, hem de 
fer en aquest moment una distinció entre el que supo
sen les Unitats Sanitaries de Menorca i la resta de les 
Unitals Sanitarics a Balears perque el ca mí no ha es
tat el mateix. Precisament comen<;aré per l'illa de Me-

norea. Quan aquest Govern es va plantejar molt clar 
que una de les seves tasques era el sanejament de les 
costes i cobrir també d'Unitats Sanitaries totes les po
blacions de les IHes Balears, aleshores ja vam comen
~ar, en certa manera, a fer un estudi de necessitats a 
totes les poblacions. En el cas concret de Menorca on 
tenien previst en primer lloc fer dues Unitats SaniHI
ries, a través del Fons de Compensació InterterritoriaI, 
que es presentara en el Pressupost del 1984, amb un 
muntant d'uns 100.000.000 pts., va sorgir l'oportunitat 
després d'un contacte i d'un dialeg que vam tenir pre
cisament en aquesta Cambra, a títol informal, amb el 
Conseller delegat de sanitat de Menorca, que va mani
festar i ens va dir que l'Ajuntament de Ciutadella no 
podia fer ús d'uns 26.000.000 pts. per invertir en in
fraestructura sanitaria i que, per tant, hauríem de mi
rar si els podríem retenir, perque S1110 aquests 
26.000.000 pts. es perdrien. Arrel, arre! d'aquesta con
versa inicial que vam tenir aquí dins, automaticament 
ens vam posar en contacte amb tots el Alcaldes de 
Menorca, amb tots sense excloure'n cap, amb el Con
seller Delegat de Sanitat de Menorca, amb el ConseIler 
de Sanitat del Govern de les Illes Balears i un servi
dor per veure com podríem tractar de salvar i recu
perar aquests 26.000.000 d'inversió que feia l'Estat, con
cretament el Ministeri de Sanitat dins, dins Menorca i 
que si no feiem una acció puntual s'hagucren perdut, 
una acció que va tenir lloc abans de finaliizar 1983. 
En aquest sentit es va moure tota la maquina quant 
a presentar projectes. Projectes que en principi ha
vien agafat un model que era. per dir-ho de qualque 
manera, antiquat amb les noves perspectives que té en 
el moment actual el Ministeri de Sanitat. A partir 
d'aquí vam fer totes les rectificacions oportunes i avui 
podem dir que ja esta concedit i esta publicat a tra
vés de la Direcció General del Ministeri de Sanitat, 
que les localitats de Ferreries, Mercadal, Sant Climent, 
Llucma¡;ancs i El Castell, si no es tic equivocat, tindran 
Unitat Sanitaria. I la tenen a través d'una inversió di
recta feta per l'Estat amb eoordinació total i absoluta 
amb el beneplacit de tots els batIes de l'illa de Menor
ca i també del Conseller, Delegat de Sanitat del Con
sell Insular de Menorca que va participar en aquesta 
reunió. A Menorca hi ha quedat una població sense fer 
la Unitat Sanitaria que és la població d'Alaior, degut 
que el muntant de la inversió era bastant elevat i 
també perque en aquell moment no comptaven amb 
tots els rcquisits necessaris, com eren solar i com era, 
en aquell moment, una escriptura que pogués, pogués 
cedir aquest solar per fer l'edificació d'Unitat Sanita
ria. Per tant, el mapa d'Unitats Sanitaries a l'illa de 
Menorca queda totalment cobert, exceptuant la pobla
ció d'Alaior. Passant al tema ara de les altres Unitats 
Sanitaries, aquest Govern té plantejat que a l'actual 
legislatura totes les poblacions, totes i cada una de les 
poblacions del nostre país balear han de comptar amb 
Unitat Sanitaria. El que sí esta dar és que aquestes 
Unitats Sanitaries no es podran fer totes al mateix 
temps. totes a la vegada. Per tant s'hauran d'inspirar 
en principi, en uns criteris de selecció, empero que 
l'interval de temps no sera superior de dos, tres anys. 
A~o ha donat lloc a tenir criteris de població, d'in
fraestructura. de serveis sanitaris que compten en 
aquest mament i, concretament, a l'illa de Mallorca, 
les converses que s'han tingut alla on es preveuen les 
opcions primeres i puntual s per a les Unitats Sanita
ries és a la part interna, és a dir, a les poblacions ru-
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rals que fins a l'hora d'ara sempre han estat les man
co dotades i les manco servides. Sense oblidar també 
aqueHes poblaeions que tenen bastant incidencia, sobre
tot a l'estiu, degut al muntant o l'increment de pobia
ció per part del turisme. La política que segueix el 
Govem és una política, com he dit abans, clara. Clara 
en el sentit de fer possible, de fer possible que en 
aquestes Illes tots els ciutadans tenguin una assisten
cia sanitaria primaria que els doni la mateixa iguaItat 
que aItres ciUladans que, en aquest moment, sí gau
deixen d'una sanitat moIt més fiable i malt més esta
ble degut a que tenen malts més mitjans. Quina polí
tica pensara seguir la ConseHeria de Sanitat respecte 
a la creaeió d'Unitats Sanitaries. Dones la mateixa, es 
fa el planing aquesL d'estudis . Com que ja he dit 
abans que s'inclouen tates les poblacions de les Illes 
Balears, els criteris seran els mateixos. L'únic que la 
prioritat de dins el 84 que hi ha previst una inversió 
de 100.000.000 pts., que sera després el mament de úís
cutir-se aquí aquesta inversió de 100.000.000 pts. i de 
discutir-se si convé a aquesta població o convé a una 
al tra. Pero que en aquests moments són criteris de 
govern, són uns criteris dd Govenl d'impulsar aques
tes Unitats Sanitaries. Quant a la tercera pregunta, 
quines condicions es prelencn implantar dins les UnÍ
tats Sanitaries. Condicions, no és que el Govern posi 
condicions, sinó simplement i clarament, com he dit 
abans, com va passar amb les Unitals Sanitaries que 
van es ser aprovades per Menorca, les condicions tant 
del mode! en relació al nombre d'habitants com de 
l'equipament b.asic- i necessari que han de Lenir, a<;o ja 
ens ve marcat pel propi Ministeri de Sanitat, que diuen 
quines són les condicions mínimes que han de complir 
aquestes Unitats Sanitaries. Concretament li podria pa
sar a títol d'exemple, a títol d'informació, que rAjun
tament de Mercadal, de Menorca, havia fet un projecte 
per a Unitat Sanitaria que quan demanen un projecte, 
dones tan un projecte molt ambiciós, en el moment 
que es va veure i es va analitzar aquest projecte es 
va considerar que no estava en funció de la necessitat 
real, va esser a Madrid mateix que ens van fer reptar, 
aquest projecte va tornar a l'Ajuntament de Mercadal 
perque fas aquest que el rectifiqués. És a dir, que 
aquests criteris, els criteris de posar Unitats Sanita
ries, el sistema de posar-les, com han d'estar equipa
des, a~o ens ve marcat pel propi Ministeri. On es pen
sen establir. Ja he dit abans que dins la mesura de 
les nostres possibilitats hem fet uns dtlculs, de mo
ment calculs aproximats, que amb una inversió global 
durant tres, durant els tres darrers anys, amb una in
versió d'uns 300.000.000 pts., tindrem cobertes d'Uni
tats Sanitaries tates les poblacions de les IHes Balears. 
A Menorca, com he dit abans, només hi manca la 
d'Alaior perque la de Sant Lluís ens"va manifestar que 
ja ho tenien, ja ho tenien bé i ho tenien cabert. Quant 
a Formentera s'han fet ja gestions directament amb el 
Ministeri. perque es doti de mitjans suficients quant al 
tema sanitari d'aquella illa. Amb quins recursos comp
ten. Els recursos, en principi, la inversió que fa. i és 
la que ens ve marcada i és la que ens na donat peu 
a fer-ho aiXÍ a Menorca, és que l'Administració estatal 
i nosaltres seguint els mateixos criteris són unes inver
sions d'un 75 % i la resta, el 25 %, l'hi han de posar 
els Ajuntaments. No obstant, aquest 25 % que hi po
saran els Ajuntaments és un 25 % que sempre podra 
estar en funció de l'autentica necessitat, és a dir, deIs 
recursos propis de l'Ajuntament. Tenim molt cIar que 

si hi ha un Ajuntament que té rnolt més possibilitats 
económiques per entrontar una Unitat Samtana, pot
ser que se li rebaixi el 75 % i a eH se li augmenti el 
30 % i a un altre ajuntament se li disminuesqui la 
participació seva. Així i tot, hi ha dos temes que hem 
de diferenciar, que és la construcció d'Unitats Sanita
ries per una banda i per una alera banda. Quant al 
tema d'equipaments podem manifestar aqui molt cIa
rament que no tenim cap tipus d'oposició per part de 
l'Administració Central i molt manco per INSALUD 
perque el que li interessa és que hi hagi aquestes Uni
tats Sanitaries per ell poder-hi donar els seus serveis, 
poder posar alla dins els serveis, que no costara en 
aquest moment res, ni a la ComunÍtat Autonoma ni 
tampoc als Ajuntaments. Els Ajuntaments el que sí 
hauran de fer, com voste molt bé sabra, sera exacta
ment igual que amb unes escoles públiques, és a dir. 
el manteniment de l'edificí, simplement i c1arament. 
Quina participació han tingut els Ajuntaments i quina 
participació han tingut els Consells. En el cas concret 
de Menorca cree que ha quedat ben aclarit, que abans 
de posar en marxa totes i cada una de les unitats sa
nitaries va tenir lloc una reunió el matí, si no record 
malament sobre les onze del matí, entre el Conseller 
delegat del Consell Insular de Menorca, el Conseller 
de Sanitat del Govern Autonom i un servidor per trac
tal' el tema de les Unitats Sanitaries i veure quins crí
teris de prioritats establíem. Alla dins vam arribar en 
ccrta manera a un acord entre tots tres, entre nosal
tres tres, emperó el varem deixar condicionat a la reu
nió que varem tenir després a les cinc del capvespre 
amb tots i cada un deIs hatles de Menorca. D'aquest 
criteri, d'aquesta participació entre Ajuntaments, Con
sell i Govern Autonom es van distribuir les Unitats 
Sanitaries a Menorca. Quant a Mallorca i quant a Ei
vissa, els criteris de Mallorca, en aqucst principi, com 
que estan en funció de l'aprovació del pressupost 
d'aquests 100.000.000 pts. que aniran al Fons de Com
pensació Interterritorial, destinats a Unitats Sanitaries, 
sera després, una voIta estiguin apravats els pressu
posts, quan s'hauran j,'establir els criteris a seguir per 
a aquesta distribució. A<;o, no obstant, no lleva la pos
sibilitat que els Ajuntaments que en tenen coneixe
ment vagin fent les passes i preparant el camí per po
der entrar a la primera fase de construcció d'Unitats 
Sanitaries. Si bé també hem de manifestar aquí que 
no tots hi podran entrar dins el primer any sinó que 
n'hi haura d'altres que hi hauran d'entrar en els pro
pers anys. Concretament, si vol tenir una informació 
més detallada de com esta el tema, el tema d'Eivissa, 
en aquest moment es contempla fer-se la Unitat Sani
taria a Sant Josep i a Sant Joan Baptista, ja que Sant 
Antoni Abat i Santa Eulalia ha tenen resoIt, en prin
cipi. Quant a Formentera, ja ho he dit abans, s'ha do
nat suport a les gestions necessaries per aconseguir la 
dota ció i equipament del Centre de Salut que ja exis
te ix a l'ílla. 1 quant a Mallorca es preveu, el que enca
ra no podem determinar amb certesa noms, a pesar que 
n'hi ha que tindran més possibilitats que els aItres, 
pero es preveu, amb aquesta primera fase, dotar d'Uni
tats Sanitaries aproximadament unes vint poblacions 
de l'illa de Mallorca. La participació que hi hauran de 
tenir els Consells Insulars tant de Mallorca com d'Ei
vissa haura cl'esser una participació, després, quant a 
arribar a veure si poden obtenir subvencions per posar 
equipament, haura d'esscr una participació quant a si 
poden aconseguir una ajuda per acabar de finan~ar 
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l'obra, pero tot as;o es veura després, en el moment 
que poguem uonar Hum verda a les Umtats Sani.aries 
que ::; naglll de ter a cada un deis pobles concrets. t'er 
la meva pan, res més, moHes gráclcs. 

EL SR. PRESIDENT: 
lVloltes graCles, Sr. Vice-President. Té la paraula el 

Sr. SebasLü¡ Serra. Disposa d'un temps de cinc rninuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Respecte a Menorca, ja que 

voste ha diferenciat entre Mallorca, Eivissa i Formen
lera per un costat i Menorca p r l'altre, bviament en 
prin ipi no terum res a dir, perquc sembla que lotes 
les poblad 11 veutan salÍ [ ta una rcivindi ació, cosa 
que ja he afirmat abans qll cOl1eixíem i qu . ns sem
blava bé, pcl proceclim "11 t. Ara bé, D trem a la qilestió 
de Mallorca. Vos tes afil'mcn que han comen~aL pels 
pobles de la pagesia¡ pels pobles de I'intedor, i bé 
qualque població de la costa 1ambé I 'inclouran a una 
primera fase. L.1. prim ra pI' gunl< que ens feim, per 
que s'ha comen al p r un ' poble ' i no p ·~r uns altres? 
Quins són els criteris que el G v rn ha tengut? Cri
teris alfabetics evitl ntmcnt que no. Bi ha d'haver 
qualque criteri i per aixo nosaltres entenem que és el 
mom nl que el overn, i per ai:xo el n Sll'C rup Par
lamentari oHlcilava ¡ ' nir el debal amb el responsa
bles de la ConscLleria. pcrqu el qu intere sa a quesl 
P G damen t, per a un con trol efica<; d J'acci6 de Govern, 
és pod 1- saber aque ts rileri~ ele 'luins pob les V~n al 
83, o m.illor dil a l 84, quin al 85 ¡quíos mé nV¡l.nl. 
Per aixo nosaltres j)en, am qu fa fa lta jnclublable
ment una convocatoria. Perque voste, Sr. Vice-Presi
dent, ha dU fa un moment, els Ajuntaments que ja en 
tenen cOl1eixemenl que s preparin, pero quins sÓn eis 
Ajunlaments que en tencn coneix m nt, qui el ha avi
sat, q uin ha estat e l metode perque un ajuntamenl sa
piga que pOl demanar aixb i amb quines condi ion 
he> ha de demana r, perque si bé s ver que Mercad. 1 
és a Madrid, 'lu li han retallat una serie de qüestions, 
nosal tl'es pensam que és el Govern Aulonorn que hauria 
de fer Wla onvocatoria púbUca i lambé hauria de fer 
uns criteris de valoració de les peticions. Tots els ajun
taments poden demanar-ho en un termini determinat, 
en unes condicions determinades i qua n ho hagin de
manant i d'acord amb uns barems, amb uns criteris. 
resol la Conselleria, cosa que creim que és el procecli
ment adequat i procediment prou conegut per tothom. 
En definitiva, nosaltres pensam. que en aquests mo
ments és urgent en aquesta materia aquesta convoca
toria pública que ho demanen els ajuntaments que cre
guin que ha han de demanar per al 84, els que ho vul
guin demanar per al 85 i per al 86 és un problema seu i 
que se sapiga quin és el barem de valoració per fixar les 
prioritats que s'ban d'exercir el 84, el 85 o el 86. Una 
altra manera d'actuar, senyors del Govem, pensam que 
és una manera irregular. En aquests moments estic 
pensant el Pla d'Obres i Servels del Consell Insular. El 
Pla d'Obres i Serveis del Consell Insular que té sem
blances amb un Pla d'Unitats de Salut, hi ha una con
vocatoria pública i no només basta una convocatO
ria pública, smo que els batles han de firmar 
que han estat a~sabentats i han de fer-se responsables 
de tota la qüestió. Qualsevol criteri que no vagj amb 
aquesta transparencia a una convocatoria pública i 
amb uns criteris de valoració per ordenar en prioritats 
tots els pobles de les IHes Balears, ens semblara que 

pot induir a confusió, que pot induir a confusió, pot 
indwr a critens de suposat partÜllsme, perque després 
eSla CIar que nauríem de veure qwns són els pObles 
que van davant, qUlOS son els que van danera i qums 
rcswuHS elecLoralS hi ha 11aglll en aqueslS pObJ S. Ales
hores, per evitar-nos aquesta temptació¡ per evi.ar-nos 
haver a comcn~ar, pensam que és urgeur aqu sta con
vocatoria i aquests criteris de vaJoració per ordenar 
Le p ticions . 1 per acabar, senyors del Govera, no ens 
contestin a aquesta qüestió client que segueixen el que 
va comen~ar el Consell General Interinsular, perque 
no és així, perque ni el de Menorca s'ha seguit amb 
aquesta paUla, ni el de molts de pobles de Mallorca 
s'hi ha seguit. Per tanto nosaltres el que creim és que 
en aquests moments hauría ja de sortir aquesta con
vocatoria, fixar criteris, fixar prioritats i, en definitiva, 
d'aquesta manera tots els Ajuntaments de Balears se'n 
veurien afavorits, per un tema tan important com és 
la salut pública. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Sebastia Serra. Té la paraula 

el Vice-President del Govern, Sr. Joan Buguet. Disposa, 
Sr. Diputat, de cinc minuts. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies Sr. President, seré molt breu. No li capiga 

cap dubte que tots els pobles de les Illes Balears, és 
intenció d'aquest Govern que siguin beneficiats de les 
Unitats Sanitaries dins b prescnt legislatura. Uns pri
mer i uns altres després. També, quant a la diferen
cia que hi ha entre el que pugui significar per part 
deis Consells a l'actuació del Govern Autonom, hem 
de dir que a<;o és una inversió directa que no és una 
subvenció, que, per tant, és el Govern quí la fa i que 
no té perque fer una convocatoria. De totes maneres, 
estic conven~ut que tots els Ajuntaments, tenen en 
aquest moment, estan perfcctament assabentats que hi 
ha aquest pla d'Unitats Sanitaries, pla establert i anun
ciat pel propi Consellcr a tots els miljans de comuni
cació i també de l'Informatiu Balear que va sortir i 
va dir, quan va desenvolupar un poquet el seu progra
ma, que era una de les intencions exactament igual. 
com per exemple, que els sanejaments de les pobia
cions. Quant a criteris. Els criteris a seguir són uns 
criteris que, com he dit abans, estan inspirats en els 
nous plantejaments damunt, que ha fet el Ministeri 
de Sanitat; així i tot, per a les Illes Balears s'agafen 
criteris de tipus geografic, criteris sccials, criteris eco
nomics també s'agafen, als pobles que ten en una proxi
mitat devora altres poblacions que són caps de comar
ca, els que estan més a prop de la capital, és a dir, 
de Palma i del volum de població. Per exemple, un 
cas concret que es podría donar, és el cas concret de 
Sóller, que a pesar d'estar a uns 30 Kms. de Palma 
de Mallorca esta molt aclarit que té en aquell moment 
tota una murada natural davant que li dificulta bas
tant una assistencia sanitaria rapida i que, per tant, 
alla dins una Unitat Sanitaria dim la Comarca, en 
aquell de Sóller, podria englobar perfectament la sani
tat deIs pobles que l'envolten. Ar;o és un criteri bastant 
determinat i que segur que tamb' e linddl. en compte. 
El que no puc admetre és que aquí es pugui induir que 
si no s'especifiquen els criteris , si no s'especifiquen eIs 
bamms, que jo crec que si que s'especificara n i que 
es demanara j es demanara perque es fa en aquesta 
i en aquella població en el moment que sUI·ti el nom 
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de la població que s'ha de fer, es pugui intuir ja o 
donar-se a entendre que els criteris seran els criteris 
de conveniencia politica, a la qual cosa jo m'hi he 
d'oposar rotundament perque aquest no és el sentit. 1 
el fet demostrat i demostrable és que, a Menorca, a 
l'únic Municipi que no té Unitat Sanitaria, el batle és 
de la Coalició Popular, i és el municipi d'Alaior. Quant 
la gestió que vaig dur personalment, un servidor, ha
guera pogut posar la Unitat Sanitaria a Alaior i deixar 
altres poblacions. No és aquest criteri, Sr. Sebastia, 
és un criteri racional i d'eficacia per a tates i cada 
una de les poblacions, perque tenim molt clar que 
primer és el poble i després el partit. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Vice-President. Per fixar la seva 

posició els altres grups volen intervenir. El Sr. Jeroni 
AJbertí pel Grup Regionalista de les Illes té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, de cinc minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Nosaltres no 

pensavem intervenir en aquesta InterpeHació, pero a 
la vista de les manifestacions fetes pel Vice-President, 
crec que ens convé en una breu intervenció dir en una 
serie de coses que no, que dissentim, que creim que 
no estan encertades en la Hnia d'actuació. 1 em basaré 
en el que ha dit eH, invertiré els termes. Comen<;aré 
per la darerra pregunta que ha contestat, quina parti
cipació han tengut i tenen els Consells Insulars. El 
Sr. Vice-President ens ha dit que, bé, que els Consells 
Insulars hi hauran d'intervenir en el cas d'haver d'aju
dar amb subvencions complementaries als Ajuntaments 
i altres coses, el qual vol dir que seguim pensant que 
els Consells Insulars és alla on hi ha els doblers i que 
sempre, en haver de posar doblers, els Consells Insu
lars serveixen. Jo li vull dir que, em sembla que a la 
seva exposició, i nosaltres hi estam totament d'acord, 
ha fet dues clares diferenciacions. Menorca i les altres 
illes. A mi m'agradaria que el procés que voste ha dit 
que s'havia seguit a Menorca se seguís. a Mallorca i se 
seguÍs a Eivissa. Perque a Menorca es· varen reunir els 
Consells Insulars. amb el Conseller de Sanitat Insular 
i els batles i ha varen fer alla. Jo dernan per que a 
Mallorca no es pot fer així. Per que a Mallorca, i es tic 
d'acord amb la mateixa idea del representant d 'Es
querra Nacionalista si el Consell de Mallorca ja té un 
Pla d'Obres i Serveis que es poden encobrir les inver
sions perque no tenim cIar el que hem tengut tan cIar 
o han tengut tant les forces polítiques quan es parla 
de subsidiaritat, que convé que els Consells Insulars 
intervenguin en a110 que es fa a cada illa. Perque són 
els que ha saben més, saben més que ningú les ne
cessitats dels Ajuntaments perque la relació entre Ajun
taments i Consells és molt més estreta que la d'Ajun
taments i Govern de la Comunitat Autónoma. Perque 
hi ha moltes altres coses que es fan conjuntament amb 
els Ajuntaments. Hi ha inversions de tipus deportiu, hi 
ha el pla d'obres i serveis, és a dir, al Consell se saben 
molt més les necessitats de cada, que no si es va i 
passa el Consell Insular i no s'aprofita una institució 
que té major coneixement que ningú per les coses no 
més bé, jo crec que el Govern les fa bé, pero sí per 
ventura distribu'ides més justament quant a necessitats 
de municipis de les Illes. Per aixo a mi m'ha encantat 
quan he sentít que el Sr. Vice-President i no he pensat 
que és que, que és que perque eH sigui menorquí, ho 

ha fet molt bé a Menorca, i lamentablement a la seva 
exposició jo entenc que no ha fa tan bé el Govern a 
Mallorca i Eivissa. El qual em crida l'atenció que pre
cisament a Mallorca i a Eivissa no es tenguin en 
compte els Consells Insulars, o almanco a Mallorca i 
que a Menorca en canvi sí s'hi tenguen. AIXO és l'únic 
que volia dir per fixar posicions quant a aquesta Inter
peHació del grup d'Esquerra Nacionalista. Moltes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. D. Francisco Gómez Sa

brido, pel Grup Socialista, té la paraula. Disposa d'un 
temps de cinc minuts. 

EL SR. GúMEZ SABRIDO: 
Sr. Presidente, Sres. Diputados. Yo creo que, desde 

el momento que se empieza a hablar de estos centros 
Unidades Sanitarias Locales es inevitable referirse al 
Real Decreto del 1 de febrero aparecido en el Boletín 
Oficial del Estado del 1 de febrero de 1984 y es el Real 
Decreto 137/1984 del 11 de enero del 84. En este Real 
Decreto se especifican claramente y de una manera 
completa lo que se entiende por una área, una zona' de 
salud, que va de unos 5 a 25.000 habitantes, con una 
distancia máxima de las personas a este centro de unos 
30 minutos en los medios habituales de locomoción, 
donse se instaura un centro de salud y puede haber 
unos , digamos, centros secundarios en las localidades 
rurales próximas, que son los. consultorios locales. Por 
otro lado, en este centro se ubica ll-Tl equipo de a'ten
eión primaria, un equipo jerarquizado, en el cual se 
integran médicos de medicina general, puericultores de 
zona, diplomados de enfermería, matronas, practican
tes de zona auxiliar, todos ellos del INSALUD. Por otro 
lado, los funcionarios técnicos del Estado, los médicos, 
practicantes y matronas, los farmacéuticos titulares, 
los veterinarios titulares, los trabajadores sanitarios y 
el personal que fuese preciso, todo ello dirigido por un 
coordinador médico. Entonces, refiriéndonos a este 
Real Decreto de 11 de enero del 84, especifica clara
mente cómo deben ser, dónde se han de ubicar y qué 
funciones han de cumplir y qué personal tendrán las 
unidades básicas de salud. Lo que ocurre es que ha
biendo padecido desde hace muchísimos años, la sani
dad española, unél. dispersión en organismos y ministe
rios varios, así como una duplicación y más que du
plicación de áreas de población y competencias por 
diferentes servicios. El Real Decreto citado, aW1que 
es un buen intento de unificación sanitaria, no puede 
evitar tener que nutrirse de personal de dos princi
pales fuentes. Porque aquÍ se ha hablado sobre todo 
de edificios y de equipamiento y no del personal ciue 
debe dar vida y dar atención a todas estas personas 
de cara a su salud. Y en su artículo 3, este Real De
creto, por un lado, los funcionarios del INSALUD o 
empleados o contratados por el INSALUD, por otro, 
los funcionarios técnicos del Estado al servicio de la 
sanidad local, pero estos últimos dependen a su vez de 
la administración municipal, mientras que los prime
ros, los del INSALUD, dependen del Ministerio de Sa
nidad y Consumo. Y en nuestra región no ha sido toda
vía transferido el INSALUD. De' lo anterior se deduce 
que no depende de una sola voluntad el crear las uni
dades básicas de salud y estos centros en Baleares, sino 
que es necesaria una concertación de los organismos 
implicados, Comunidad Autónoma, muni~;ipios por un 
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lado y la dirección del INSALUD por otro. A ello se 
ha de añadir la comarcalización de Baleares y el hecho 
insular. Con sus Consells Insulares que deben decir 
también su palabra en cuanto a necesidades y ubica
ción conveniente de las unidades básicas de salud en 
cada uno. Por lo tanto, la proposición que hace el 
Grupo Socialista es que se cree una Comisión, lo más 
inmediatamente posible, porque el problema sanitario 
es siempre importante, formada por la dirección pro
vincial del INSALUD, por los Consells Insulares, los 
Consellers de Sanidad insulares, por la Conselleria de 
Sanidad del Gobierno Autónomo de Baleares y los 
principales Ayuntamientos, que es donde normalmente 
se crearán los centros de salud y serán la cabeza de 
zona de la salud. Y me parece que es suficientemente 
importante el hecho sanitario como para que quizá me
reciese la atención de los Sres. Diputados, la creación 
de esta Comisión. Y es más, me permitiría proponer 
al Grupo PSM, que quizá esto fuese motivo de una Mo
ción más que de una Interpelación en un futuro, y 
propongo, por parte de mi partido, esta creación de 
la Comisión con esos criterios que antes he dicho. Ha 
sido algo, no exactamente lo que se hizo en Menorca 
con bastantes buenos resultados y creo que se puede 
hacer para toda la Comunidad Autónoma de Baleares. 

4.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Gómez Sabrido. y pasamos al punto 
siguiente. Com a Grup Polític? Com a Govern ja ha 
intervengut, voste, com a Govern; si vol in~ervenir com 
a Grup no hi ha inconvenient, per fixar la posició del 
Grup. Passam al punt següent, que és la Proposició No 
de LIei Núm. 160/84, presentada pel Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista - PSM relativa a les subvencions 
a les emissores de Radio de les IIles Balears pels pro
grames en catala. Aquesta Proposició No de LIei té 
presentades tres esmenes que les anirem examinant 
successivament si les accepta O no les accepta el Grup 
Proponent de la Proposició No de LIei. Per defensar 
la Proposició No de LIei té la paraula el Sr. Damia 
Pons i Pons. Disposa, Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Pro

posició No de LIei, presentada per Esquerra Naciona
lista, relativa a subvencions a les emissores de Radio 
de les IHes Balears per als programes en catala té, 
entenc, una justificació hist<Jlica clara. La situació en 
que es troba avul la nostra Ilengua no és una situació 
de normalitat i. al marge de les declaracions que esta
bleix l'Estatut d'Autonomia, la nonnalització d'aquesta 

'. Ilengua sera un procés llarg i només arribara a bon 
fi si hi ha una acció energica i sostengllda per part 
deIs poders públics. Aquests poders públics tenen un 
cert mandat estatutari, establert a l'article 14 de l'Es
tatut, alla on diu que la normalització de la llengua ca
talana sera precisament un deIs seus objectius . Ente
nem que la nonnalització del catala exigira un esfor<;, 
entre aItres, un esfo:rc; economic que tengui com a 
finalitat corregir una situació d'injustícia histórica fla
grant. L'objectiu final, entenem d'acord amb l'Estatut 
d'Autonomia, és arribar afer realítat allo que diu I'ar
ticle tercer, d'una manera teorica, que la llengua cata
lana própia de les I11es Balears sera oficial també 
juntament amb la castellana, i que per arribar a aquest 
obj ectiu tots els esforc;os sernn, em sembla, pocs. He 

parlat d'una situació -d'injustícia histórica i ho vull 
ac1arir. Hi ha hagut per part deIs poders públics an
teriors al restabliment de l'autogovern de les Illes Ba
lears, que es va aconseguir dia primer de man;: de 
l'any 1983, amb l'entrada en vigor de l'Estatut d'Auto
nomia, hi ha hagut durant més de dos-cents anys una 
lluita ferotge intransigent, una Huita en certa manera 
feta amb tot el poder de l'Estat en contra de la nos
tra cultura, la nostra llengua, després d'haver esbor
rat les institucions d'autogovern amb el decret famós 
de Nova Planta. Aquest procés que ha estat un pro
cés llarguíssim, de més de 250 anys, s'ha duit, com he 
dit, d'una manera intransigent. Es va comen¡;ar amb 
unes disposicions purament teoriques que no tenien 
cap abast,practicament cap abast social, només inci
dien dins uns petits espais de la burocracia, com eren 
el Decret de Nova Planta, pero a mesura que va anar 
passant el temps, l'ofensiva centralista en contra de 
la nostra llengua, destinada a eliminar la nostra llen
gua, va anal' prenent cos i es va anal' introduint dins 
la nostra societat. Avui, naturalment, després de dos 
segles i mig d'una lluita que ha tengut el suport pIe 
deIs poders de tot l'Estar. ens trobam amb una situa
ció lingüística que hem de qualificar d'alarmant. La 
nostra llengua no és la 11engua ja de tots els ciuta
dans de les Illes Balears, sigui pe! fet d'immigració 
important de parla castellana, sigui per un procés de 
dimissió lingüística que s'ha produit en bona part de 
les' classes, sobretot classes que han tengut un procés 
d'ascensió social i s'han casteIlanitzat. És una llengua 
absolutament mar'ginada de les relacions comercials, 
és absolutament marginada de l'administració pública, 
és absolutament marginada de les escoles, és absolu· 
tament marginada deIs grans mitjans de comunicació, 
etc., etc. Tot aixó, naturalment, té un cost impressio
nant damunt la nostra llengua. La nostra 11engua s'es
ta deixant d'usar, i no hem d'esser optimistes, el fet 
que tenguem una Autonomia i un Estatut no vol dir 
que aquest procés s'hagi invertit en 24 hores ni molt 
menys. La nostra llengua continua essent marginada i 
aquest procés diríem destructiu no s'ha aturat. Esquerra 
Nacionalista amb diferents propostes ha intentat, inten
ta, intentara que aquest ParIament assumsequi unes res
ponsabilitats historiques de correcció d'aquest procés 
de destrucció lingüística, que si no posam remei a 
aquesta dinamica duria a la transformació d'una llen
gua que és proclamada própia de les Illes Balears a 
l'article 3 de l'Estatut amb la transfonnació d'una 
simple Ilenglla morta. Entenem que sobretot dins l'es
paí de mitjans de comunicació és absolutament vital 
una acció forta per part deIs poders públics. Aquests 
poders públics, en certa manera, han de corregir a110 
que els poders públics del centralisme durant més de 
dos scgles i mig han fet, que ha estat un procés de 
destrucció. Nosaltres entenem que s'ha de comenc;ar 
un procés invers de reconstrucció cultural i lingüísti
ca de les Illes Balears . Mitjans de comunicació, com 
tots sabem, estan castellanitzats practicament d'una 
manera absoluta. És evident que els mitj;:ms de comu
nicació són els que informen la gent, els que li donen 
unes determinades informacions, i a més Ji donen un 
determinat grau de jerarquització. És evident que si 
els nostres infants a 1'hora de jugar mol tes vegades 
observam que juguen en castella és per una influ~n
cia claríssima del cinema, de la televisió, etc. Per tant, 
si la nostra llengua no toma recobrar el terreny dins 
eIs mitjans de comunica ció el procés destructiu de la 
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llengua seguira implacablement endavant. La Proposi
cíó No de Llei consisteix, a nivell d'emissores de radio, 
en donar un suport económic mitjan~ant subvencions 
o concerts, com sembla que hi ha una esmena que ho 
plantejara; donar un suport econórmc per tal d'esti
mular la introducció de programes en llengua catala
na dins les ernissores de radio. És evident que un deIs 
elements que més dificulten la introducció del catala 
dins els mitjans de comunicació és que a causa del 
desconeixement que hi ha de la nostra llengua, bona 
part de les empreses que es dediquen a dur endavant 
un rrútja de comunicació, sigui una ernissora de radio, 
sigui una revista, sigui un diari, el fet de passar a 
utilitzar el catala els implicaria, inevitablement, a cua
sa d'aquesta situació d'inferioritat que té el catala, un 
sobrecost económico I en certa manera el que es pre
tén a través d'aquesta Proposició No de Llei és evitar 
que, emparats per l'excusa d'aquest sobrecost econo
mic, les empreses de, deIs mitjans de comunicació es 
puguin continuar refugiant dins l'ús pur i simple de 
la llengua castellana i que la nostra llengua continui 
marginada. Dins l'exposició de motius d'aquesta Pro
posició No de Llei hi ha un reconeixement que aixó ja 
té un cert precedent en el camp editorial, alla on hem 
vis t com es donen unes subvencions per bé que consi
deram limitades a nivell d 'impulsar les edlcions en 
lIengua catalana. El que es pretén simplement és tras
Uadar, fent un paraHelisme dins els mitjans de comu
nicació, dins la radio, una solució semblant a la que 
es ve aplicant a rtivell editorial. Per bé que entenem 
que aquestes subvencions han de tenir un abast, una 
amplitud económica molt més terma que la que tenen 
a nivell editorial perque l'emissor, les emissions radio
fóniques si no són objecte d'un concert o d'una sub
venció, diríem relativament generosa, no funcionaran i 
continuarem amb una radio practicament monolingüe 
en castella. En definitiva, el que nosaltres pretenim és 
que la Comunitat Autónoma, que aquest Parlament es
meni una mica la destrossa que han vengut fent els 
poders públics en sentit invers de destrucció de la 
nostra llengua, que esmeni la plana al centralismo-, i 
que tengui ben cIar aquest Parlament que amb la qües
tió lingüística només hi ha un punt final: o una nor
malització plena o una simple desaparició de la llen
gua amb un procés que potser no és tan Ilarg com 
molts creuen. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Damia Pons. L'esmena que s'ha 

presentada és una esmena d'adctició, registrada sota el 
número 406 i la presenten, conjuntament, el Grup Par
lamentab Regionalista i el Grup Parlamentari Popu
lar. Per defensar aquesta esmena té . la paraula la Sra. 
Maria Antónia Munar, en representació deIs dos grups. 
Disposa, Sra. Diputada, de cinc minuts. De deu minuts, 
perdoni. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. Pres ident, Sres . i Srs. Diputats. El Grup Es

querra Nacionalista ens ha presentat una Proposicí6 
No de Llci, a la qua1 ens ha explicat, com ens té acos
tumats , no precisament breurnent. i amb la qual el 
Grup Regionalista esta totalment d'acord filosófica
ment. Ara bé , nosa.ltres creim que aquesta Proposici6 
el que pretén é precisament la norrnalització lingüís
tica, la nom1.alitzac ió de la nostra llengua, i que la 
nostra lIengua estigui representada en els diversos rnit-

jans de comunicació. Per tant, creim que la norrnalit
?4cíó de la nostra llengua és tan important que s 'ha 
d'ampliar aquesta Proposició i, per tant, bem presen
tat una esmena en el sentit que s'acordi per aqüest 
Parlament instar el Govern de la Comunitat Autónoma 
per tal d'establir un programa de subvencions destinat 
a subvencionar mitjan<;ant el pertinent suport econO
mic, l'emissió de programes en cata la a totes les ernis
sores i altres mitjans de comunicació privats d'aques
tes illes. És a dir, nosaltres creim que, de qualque 
manera, facilitar i fer possible que la nostra llengua 
sigui present a tots els mitjans de comunicació és pos
sible sempre i qua n hi bagi un conveni, bi hagi un 
concert i, sobretot, que a aquest concert hi entrí la 
part economica amb la radio, cadenes de difusió i tam
bé, sobretot amb la premsa, i no tan soIs amb la 
premsa a que estarn habituats, a la premsa deIs qua
tre diaris de l'i11a, sinó també amb tot el que sigui 
premsa forana. 1 tant de bé, i fos desitjable un dia 
posterior, amb el que fos televisió privada. Per tant, 
nosaltres creim que s'han d'afegir els aItres mitjans de 
comunicació social, i s'entén per suposat que els al
tres mitjans socials i privats. I a la segona part, ins
tar el Govern de les IHes que en els Pressuposts Ge
nerals tengui en compte aixó , de tal manem que s'im
pulsin mitjan~ant subvencions les emíssíons de radio i 
aItres mitjans de comunicació en catala en els terri
toris insulars. Solament aixó i en aquest cas donaríem 
suport totalrnent si s'acceptas pel Grup d'Esquerra 
Nacionalista aquesta esmena. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. Per defensar, per 

defensar les aItres es menes té la paraula pel Grup So
cialista el Sr. Enric Ribas Mari. Disposa d'un temps 
de deu minuts. 

EL SR. RIBAS MARI: 
Moltes gracies, Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. 

La intenció d'aquesta Proposició No de Llei d'Esquer
ra Nacionalista, naturalment esta ben clara, ja que ens 
trobam no només amb el cas de les emissores de ra
dio, sinó com s'ha dit molt bé aquí també amb el cas 
d'altres mitjans de eomunicació social. amb un cercIe 
viciós que, mentre no hi hagi més oients lectors, gent 
que utílitzi la \lengua catalana, no hi ha tampoe més 
emissions, més programes, més publicacions en la nos-
1ra lIengua, i a la inversa, mentre no hi hagi també 
una ac1uació més intensa en la nostra Ilel1.gua a través 
deIs mitjans de eomunicació, tampoc no hi ha més 
lectors, més oients, més gent que utilitzi aquesta llen
gua . Per tant, és un cercle vició s que sembla evident 
que correspon als poders públics d'aquesta Comunitat 
intentar normalitzar la situació anormal que pateix la 
nostra !lengua, com també s'ha assenyalat abans, i, per 
tant, ens sembla correcte que s'insti el Govern a teDir 
una serie d'iniciatives en aquest sentil. Ara bé, nosal
tres hem presentat dues esmenes, dues esmenes que 
afec ten les dues parts de que consta la Proposicíó No 
de Llei d'Esquerra Nacionalista. La primera esmena, 
on proposam que substitueixi el programa de subven
cions per establiment de concerts amb les diferents 
emissores de radio, naturalment seria ampliable eas 
que s'acceptas també, I'esmena del Grup Popular ¡del 
Grup Regionalista a al tres mitjans de comunicació. Per 
que presentam cquesta esmena? Senzillament perque 
deixam de banda consideracions de caire anecdótic 
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com la possibilitat que es podria, tal vegada normalit
zar,o pretendre normalitzar el lexic i la fonetica al mi
llor d'aquests mitjans de comunicació. El sistema de 
subvencions, nosaltres consideram que no és el més 
adequat, que no és el més adient, per intentar norma
litzar la nostra llengua dins els mitjans de comuniea
ció. Pensam que el sistema de subvencions estableix 
una relació o pot establir una relació un tant estranya 
entre qui dóna la subvenció i qui rep aquesta sub ven
ció, sobretot si les subvencions es donen sense con
dicions previes. Per tant, nosaltres seríem partidaris 
que se substituís la paraula «subvenció», la forma de 
sistema de programa de subvencions, per «concert». 
Un altre problema seria després que aquests concerts 
o convenis tal volta no fossin satisfactoris per tots els 
Grups que formen aquest Parlament, després natural
ment per aixo hi ha l'acció parlamentaria, per aixo 
esta el Parlamento el control que ha d'exercir el Par
lament damunt l'acció de Govern i, per tant, aquÍ es 
podria fiscalitzar si fos, si es consideras oportú,el con
tengut d'aquests concerts. La segona esmena, en rea
litat. Bé, abans de passar a la segona es mena sí que 
voldria dir que consideram important aquesta esmena 
de substituir subvencions per concerts. Hi ha una filo
sofia darrera tot aixo i pensam que és important que 
Esquerra Nacionalista accepti aquesta esmena. Quant a 
l'altra esmena, en realitat és una conseqüfmcia de la 
primera part de la Proposició No de llei. Si s'insta el 
Govera a establir concerts amb els mitjans de comu
nicació, perque s'usi la llengua catalana, és evident que_ 
el Govern haura de tenir-ho en compte a l'hora de' fer 
els pressuposts. És a dir, que l'esmena únicament és 
de supressió del segon apartat, sembla necessari, pero 
tampoc no en feim qüestió d'aquesta segona esmena, i 
evidentment si Esquerra Nacionalista no acceptas la 
supressió de la segona part de la Proposició No de 
LIci, com dic, no en faríem qüestió; els nostres, el sen
tit del nostre vot no canviaria en absoluto Moltes gra
cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Enric Ribas. Sr. Damia Ferra. 

Disposa de deu minuts per acceptar o rebutjar les tres 
esmenes que s'han presentades. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Em sembla, 

encara que sigui un fet poc habitual en aquesta Cam
bra, aHa on priva més la confrontació que el consens, 
que podrem arribar a una solució satisfactoria per a 
tots els g'rUps polítics. Estam perfectament d'acord 
amb l'esmena presentada conjuntament pel Grup Re
gionalista i pel Grup Popular, per una raó molt sen
zilla, perque significa una ampliació de la Proposta 
d'Esquerra Nacionalista referida únicament a la qües
tió de les emissores de radio. Si podem fer entrar els 
altres mitjans de comunicació social que tenen també 
la seva gran importancia, moIt millor si els podem fer 
entrar, com dic, dins l'ambit de l'ús del catala i ja fer 
camí, no només amb les emissores de radio, sinó ja 
d'una manera global a nivell de mitjans de comunica
ció. Per tant acceptam l'esmena presentada pel Grup 
Regionalista i pel Grup Popular conjuntament. Quant 
a l'esmena presentada pel Grup Socialista voldria fer 
alguna puntualització. Estam d'acord que el concert 
és millor, implica un grau de control superior que la 
simple subvenció. Ara, no estaríem d'acord perque 

sembla que no s'ha entes, amb la primera esmena que 
vostes presenten, el sentit de la utilització del catala 
dins les emissores. Perque l'esmena presentada pel 
Grup Socialista. a part de la substitució de la parau
la «subvenció" per «concert» amb la qual estam 
d'acord, planteja que faríem concerts amb les emisso
res de radio per la inclusió dins la programació ordi
naria de programes que estimulin la utilització, conei
xement i perfeccionament de la nostra llengua. No es 
tracta d'aixó. No es tracta que les emissores de radio 
o altres mitjans de comunicació, diríem, estimulin la 
utilització, coneixement i perfeccionament de la nos
tra llengua, sinó que senzillament l'usin, 1 l'usin cada 
vegada més, sigui per parlar de deports, sigui per par
lar de modes o sigui per parlar del temps. Un ús nor
malitzat del ca taJa dins les emissores de radio i dins 
els altres mitjans de comunicació social. No es tracta 
d'un programa d'ensenyament de la llengua, sinó un 
programa d'ús de la llengua dins els mitjans de comu
nicació social. Quant a la segona esmena que diuen 
que és innecessari la, instar el Govern perque als pres
suposts general s de la Comunitat Autonoma del 84, hi 
siguin consignades les partides adients destinades als 
concerts amb les emissions de radio en catala i altres 
mitjans de comunicació, em sap greu, pero no la puc 
admetre, aquesta, no la podem admetre, aquesta esme
na de supressió. SenziHament perque no és més que, 
si tan volen, un recordatori, pero un recordatori d'ur
gencia. D'aquÍ a pocs dies ens sembla que el Conseller 
d'Hisenda ens presentara uns pressuposts i ens inte
ressaria que no espehlssin al 85, sinó que al 84, aquest 
punt, que és un punt urgent, com tots els referits a 
la normalització lingüística, a causa de la gravetat en 
que es troba la nostra llengua; que dins aquest pres
supost hi hagi ja aquestes partides. No podem espe
rar i, en conseqüencia, si el Parlament aprova aixo, el 
Govern té una certa obligació moral d'incloure-li. El 
text transaccional que proposaria que fos aprovat, re
coHint les esmenes que s'han plantejades aquÍ, diria 
el següent: El Parlament de les IHes Balears acorda: 
a) Instar el Govern de la Comunitat Autónoma a es
tablir concerts destinats a estimular mitjan~ant el per
tinent suport economic l'emissió de programes en ca
tala a totes les emissores, així com l'ús del catala aJs 
aItres mitjans de comunicació social de les Illes Ba
lears. b) Instar el Govern de les IHes Balears que en 
el pressupost general de la Comunitat Autonoma de 
1984, consigni les partides adients per tal d'impulsar, 
mitjan~ant els concerts pertinents, les emissions de 
radio en catala així com l'ús del cataJa als aItres mit
jans de comunicació social de les I!les Balears. Se 
m'ha demanat si per part d'alguns gmps polítics 
d'aquesta Cambra, si les subvencions anirien destina
des a mitjans de comunicació públics o privats. Els 
púbJics, óbviament, entenem que d'acord amb l'article 
14 de l'Estatut tenen l'obligació immediata perque tre
baIlen amb els nos tres doblers, amb els doblers de 
tota la Comunitat Autonoma, de fer camí pel seu comp
te ele cara a la normalització lingüística d'acord amb 
allo que estableix l'artic1e 14 de l'Estatut. EIs qui han 
d'esser compensats pel sobrecost que les pugui ocasio
nar la introducció del catala dins les seves publica
cions o dins les seves emissores entenem, obviament, 
que han d'esser les empreses privades; perque com 
que estan a un mercat, aBa on han d'esser competi
tius, elel que es tracta és que la competitivitat es man
tengui i que l'ús del catala no sigui un sobrecost i, 
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per tant, una excusa per part deIs titula rs de la pro
pietat d'aq uests mitjans de comunicació i emparats 
amb aquesl sob¡'ecost no facin ús del catala . Per tant, 
jo demanaria un vot unanime per a aquest text transac
cional que h e llegit fa un m oment. Moltes gracies .. 

4.-b) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Damia Ferra. Els Grups Polí
tics estan d'acord amb aquesta esmena transaccional. 
Aleshores, senyors, passarem a la votació. Les Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Proposició 
de L1ei, tal com ha quedat redactada, es poden aixe
car, per favor. Queda aprovada la Proposició No de 
L1ei per unanimitat. Voldra fer arribar el text transac
cional a aquesta Mesa? I passam al punt següent que 
és, també, la Proposició No de L1ei, presentada sota el 
número 161/84 del Registre, pel Grup Parlamentari Es
querra Nacionalista PSM, relativa a la transferencia de 
l'emissora ele Radio Cadena Espanyola a la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears. No s'han presentat es
menes a aquesta Proposició No de L1ci. Per defensar 
aquesta Proposició No de Llei té la paraula el Sr. Ló
pez Casasnovas, Sr. Francesc. Disposa, Sr. Diputat, 
d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LÓPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, Sres. Srs. Diputats. Els Srs. Diputats 

saben ja alió que hem de saber sobre normalització 
lingüís tica, i si no ho saben la seva ignor3ncia, venci
ble, si mai no s'han dignat d'escoltar-nos, no és exi
ment. Per tant obviaré introduccions r1edundants í 
aniré directament a aBó que diu la Proposta No de 
LIei, i que es concretament instar el Govern de les 
Illes Balears a iniciar els tramits pertinents per tal 
que l'emissora Radio Cadena Espanyola sigui transfe
rida a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. r 
en segon lloc, que aquesta emissora transferida sigui 
gestionada per la Comunit:,\t Autonoma com a, amb 
un objectiu fonarnental de contribuir a Ja normalitza
ció lingüística de la llengua catalana i difondre el lle
gat cultural de les Illes Balears. Moltes vegades i, so
bretot, en els inicis de la seva introducció, el catala 
ha estat u~jlitzat a la radio com un element folklo
ric, amb el pitjor sentit de la paraula folklóric: di
glossic. Donant mostres molt estovades de cultura po
pular. Pero hem de reconeixer que, en els últims temps, 
l'aparició d'infonnatius i de programes més seriosos 
han demostrat que es pot emprar el nostre idioma, a 
la radio, sense expressar for~osament beneituries. A 
les nostres emissores en catala, el catala es troba en
cara moIt, pero minoritario AIgunes intenten i es dona
rien per satisfetes, algunes emissores, en arribar a un 
bilin¡riiisme . Nosaltres volem dir elarament que aquest 
bilingüisme no és un reflex fidedigne d'allo que suc
ceeix enmig del earrer, ho hem de tenir molt clar. 
Voldricm que l'Estat, fent eas a allo que diu la Cons
titució Espanyola, descentralitzas al maxim els seus 
mitjans de comunicació, transferint, a.ra, en aquest 
cas, Radio Cadena Espanyola a la Comunitat Autóno
ma; pero no, senzillament, pel fet de transferir, sinó 
perque I'emissora pugui complir una funció diJerent a 
la que esta duent fins a ra. Esdevenir el mitja una eina 
més dins la recuperació cultural del nostre poble . 1 
a<;o es pot fer si l'emissora també actua amb criteris 
descen tralitzats dins la propia Comunitat Autonoma. 
Si l'emissora accepta realitzar una radio amb contin-

guts insulars, solidaris, a partir de la Comunitat Auto
Iloma, peró sobretot a parcir de les localitats, les co
marques, les llles . Així aconseguiríem sense cap dubte 
una major espontaneltat expressiva, per tant, una ma
jor espontaneltat hnguistica; i, gesnonades, democra
ticament, sense cap dubte, dins un pluralisme infor
matiu, vendrien a afegir riquesa, i vendrien a assegu
rar un grau més de lliberiat d'expressió, que cree que 
tots desitjarn o hauríem de desitjar. Ha fet el Govem 
de les IBes Balears una estadistica de les hores de 
programació en mallorquí, en menorquí, en elVlssenc, 
en catala en definitiva, que es fa a les nostres Illes? 
Jo crec que no és facil observar encara el greu deficit 
en que es troba la nostra !lengua dins els mitjans de 
comunicació orals. Tant de bo que es pogués fer una 
programa ció en funció de la distribució lingüística de 
la població de les IUes, sense cap dubte els papers 
s'invertirien. La radio que nosaltres volem ha d'esser 
lliure, democratiea, mallorquina, menorquina, eivissen
ca, de les llles Balears i al servei de les elasses popu
lars ele les IBes . Es troba avui la radio en camí d'acon
seguir aquests objectius? E s facil veure que no. La ra
dio mallorquina, menorquina, eivissenca, popular, en
cara no existeix, malgraL els esfon;os indubtables d'al
guns professionals que dediquen gran ateneió a aques
tes problematiques. Que els poders públics de l'Estat 
tenen el deure de satister aquesta necessiLat imperio
sa, després de tants d'anys d'imposicions imperials o 
imperialistes, crec que és una qüestió tarnbé fora de 
dubtcs, fora de discussions. F,s una obli gació establcr
ta i no establida, com es diu ,molt aquí dins i se sent 
dir, és una obligació establerta per la mateixa Cons
titució Espanyola, ariicle 3 apartat 3 o artiele 20 apar
tat 3. I les Comunitats Autonomes si no es demostra 
el eontrari són estat, creim que són estat, com ho és 
un municipi, com ho som tots els ciutadans, els ciuta
<l.ans que som administrats o a vegades aixafats per la 
maquina de l'Estat. Tenim, doncs, el dret ele r"ivindi
car per a la Comunitat Autonoma un mitja de comu
nicació de l'Estat, Radio Cadena Espanyola. 1, senzi
llament. abundant un poc més en aquesta argumenta
ció voldria dir per acabar, que hi radiacions que ma
ten, que hi ha radiacions que guareixen, que Radio 
Cadena ha d'esser transferida per exercir una funció de 
guarir el cos malalt de la nostra lIengua. No perque 
quedi encadenada Radio Cadena a la banda d'un Go
vern, es digui el Govem de Madrid o es digui el Go
vern de les Illes Balears, sinó perque esdevengui una 
via més de eomunicació, una via oberta ele normalitza
C10 lingüística i a favor de la !libertat d'expressió. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Joan Francesc López Casasno

vas. Volen intervenir els altres Grups Polítics. Sra. Ma
ria Antonia Munar, del Grup Regionalista de les Illes. 
Disposa, Sra. Maria Antonia, de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Re

gionalista esperava saber primer que opinava sobre el 
tema el nostre Govem i les possibilitats posteriors de 
conveni amb aquesta Radio Cadena. Nosaltres creim, 
en principi, que la intenció del Partit Regionalista és 
bona i el que es pretén és aconseguir la norrnalització 
lingüística. Ara bé nosaltres, de qualque manera, no 
estam molt d'aeord amb el sistema i no creim que per 
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aconseguir una normalització s'hagi de fer, de manera 
que ¡es Kadio Cadenes es transferelxin a la Comunitat. 
l\Josaares creiem, de qualque manera, que la Proposi
cio No de Uei que s'ba aprovat amb anterioritat i on 
hem dit que s'establirien convenís amb tots els mit
jans de dlfusió, és suficicnt per aconseguir aquesta 
normalització. I no estam massa d'acord amb tot el 
que sIgui transferencies a la Comunitat Autónoma, en
cara que les intencions siguin molt bones, perque, en
tre altres coses, creirn que no és bo que la Comunitat 
Autonoma es faei amb mitjans de comunicaeió, entre 
al tres ja he clit, per l'elevat que aixo suposa. 1 cree 
que a la normalització s'hi ha d'anar amb molta cal
ma i que el contribuent, el balear, el maIlarquí, me
n orquí , eivissenc, sapiga que sí, en aquest ParIan1ent 
es pretén la normalització; ara bé, cree que és impor
tant que sapiguen que aquesta normalització no ten
dra un cost important. Perque si comen<;am a dir-los 
que la normalització els costa molts diners de la but
xaca, pensaran que la normalització no és una cosa 
bona sinó una cosa dolenta. Per tant, jo cree que no 
és bo que la Comunitat es faci amb mitjans de comu
nicació, perque sempre que passen a esser públics 
després són deficitaris. 1 ara, en aquest moment que 
tots els mitjans de publicació que tenia, «el movimien
to», es desfan i passen a mans privades, seria quasi 
contradictori que aquí es fes a l'inreves. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, moltes graCles Sra . M3ria Antónia 

Munar. Sr. Felix Pons, pel Grup Socialista. Disposa, 
Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. He sentit dir 

moltes vegades que un deIs avanc;os més espectaculars 
redults a le. historia de la civilització es va produir en 
el moment en que els marits enganats no perseguien 
per matar els seus rivals ofensors, sinó que, molt for
malment i cerimoniosament els desafiavo.?n. Crec que, 
efectivament, aquesta classe d'avan<;os espectaculars a 
la historia tenen una importancia superior a la del for
malisme, 1 cree, i acceptara que ha digui amb amable 
ironia, que estam davant una forma educadíssima, cÍ

vilitzadíssima d'assaltar el Palau ... És un gran avanc;. 
L'educació sempre és molt d'agrair. Per que? Nosaltres 
est2,m d'acord amb els plantejaments culturals lingüís
tics que s'han fets i ho hem demostrat aquí amb les nos
tres paraules i amb els nos tres vots, reiteradament, Es
tam d'acord amb el deficit d'hores que hi ha a la pro
gramació de les emissores en cataJa. El que dubtam 
és que aixo es pugui resoldrc, normalment, per meto
des expeditius, pero compartim aquesta preocupació. 
La compartim intensament. Que passa? Que aquí aques
ta preocupació es tradueix en una Proposició difícil, 
per no dir impossible de compartir, Que es demana? 
Invocant el dret a tenir mitjans de comunicació pro
pis, que hi ha a l'Estatut, invocant aquest dret, que 
és innegable, i nosaltres, com és logic el reconeixem i 
li donam suport; el que es demana no és que el Govem 
erel una emissora propia de la Comunitat Autonoma, 
com s'ha fet a altres Comunitats, sinó que havent-hi 
a l'abast una emissora de l'Estat que ens la donin i nos
altres la farem parlar en cataJa. En primer lloc, que 
és el que es demana? Que sigui transferida l'emissora 
Radio Cadena Espanyola. Pero, quin és dins els con
textos Constitucional i Estatutari l'objecte de les trans-

ferencies? Són objecte de transferencies les competen
cies i les maleries, des d'un punt de vista jurídico Radio 
Cadena Espanyola és una competencia o és una ma
teria competencial? No. Ni tan soIs és una emissora. 
Radio Cadena Espanyola és una societat anónima de 
l'Ens Radio Televisió Espanyola. Per que no podem 
acceptar el plantejament tal com ve? Nosaltres ens 
esfors;am sovint per fer esmenes que entenent l'opor
tunitat i la correcció basica del plantejament d'un tema 
puguin millorar aquest plantejament de" del nostre 
punt de vista o el puguin acostar als nostres planteja
ments. Pero aquí és impossible perque l'única esmena 
que podíem fer era l'esmena que aixo no es demanas 
o que no era possible. Per tant, no l'hem plantejada. 
Si es vol una radio própia, el camí per una radio pro
pia és o bé demanar-la dins les quotes de freqücncies 
que, com a competencia exclusiva de l'Estat, s'ha deter
minat dins la divisió de competencies, o té si es ten en 
atribu'ides competencies d'adjudicació, que la mateixa 
COl11unitat Autonoma s'adjudiqui a ella o a un ens creat 
per aquesta ocasió una emissora de freqiiencia modu
lada. 1 aixo és el que entra dins el joc constitucional 
estatutario Si el que es vol, si el que es vol és que les 
emissores que depenen de l'Estat tenguin una progra
mació que sigui més satisfactoria des de la perspec
tiva de la normalització lingüística, el camí no és de
manar l'entrega de l'emissora. L'Estatut de Radio Te
levisió, que estableix que la Radio difusió és un servei 
públic essencial de titularitat estatal i a nosaltres l'Es
tatut només ens dóna capacitat pcr dcscnrotllar, pas
sats cinc anys tendrem aquesta competencia perque és 
de l'article 149, desenrotllar les bases de la legislació 
en aquesta materia; ¡'Estatut die, de Radio Televisió, 
contempla precisament la forma a través de la qual es 
pot incidir a la programació de les emissores de titu
laritat pública, que és a través del Consell de Radio 
Televisió, Consells Territorials d'ambit de Comunitat 
Autonoma, que precisament ha d'esser objecte d'una 
llei que hem de veure en aquest Parlamento 1 en aques
ta llei del Consell Assesscr de Radio Televisió Espa
nyola, que també inclou, logicament, perque Radio Ca
dena esta dins Radio Televisió Espanyola, aquesta 
intervenció a la programació de Radio Televisió Espa
nyola és el vehicle, és el camí per arribar a una polí
tica que pugui de qualque manera fixar criteris i direc
trius de programació. Perque és cert, és cert, que les 
emissares de Radio Cadena Espanyola, en virtut d'un 
Decret de 8 de j uny de 1979, tenen una especial vocació 
per atendre les necessitats d'informació i actualitat lo
cal dins l'esfera cultural de la regió. 1 crec que aquest 
sí que és un mandat que. efectivament, pel conducte 
pertinent s'ha de ten ir en compte. El que entenem que 
no és carrecte és demanar la transferencia, no d'una 
competencia, que és el que pot demanar la Comunitat 
Autonoma, no la competencia d'una materia sobre la 
qual després la Comunitat Autónoma pugui exercir, 
sinó purament i simplement la transferencia d'unes 
instaHacions. Perque aquesta soHicitud és equiparable 
a la que es podria fer demanant que es transferissin 
per exemple. el s Boeing 727 d'IBERIA perque la 
Comunitat Autonoma els pogués destinar a un pont 
aeri interinsular efica<;:; l'exemple pot es ser un poc 
grotesc, pero és practicament semblant . I, efectivament 
la finalitat pot no esser considerada igual d'important, 
que en aquests moments és més greu el problema de 
la normalització lingüística que el problema del t1'ans
port interinsular, no vull esser maniqueu, no és aquest 
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el problema logicament. Pero el que dic és que aquí el 
que es demana és la transferencia de béns material s, 
abstracció feta de la competencia. Quan és així que si 
acceptam el mare constitucional i estatutari, crec que 
per la nostra seguretat i per la nostra tranquiHitat hau
ríem de valer que la influencia que puguem tenir com 
a Parlament, com a Comunitat Autonoma, coro a repre
sentants del poble d'aquestes Illes, com a torces pro
gressistes que valen efectivament que hi hagi una nor
malització lingüística creixent dins les emissores és 
precisament utilitzant les lleis que en aquest moment 
regulen materies, Cap altre motiu pero en aquest mo
ments, lamentant-ho molt, haver-nos d'oposar a una 
petició que entenem que no s'ajusta a les possibilitats 
actuals i que endemés no respon al marc que regula 
aquest fenomen actualment. Moltes gracies 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Fer

nando Saura. Disposa. Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres . Diputados. Estamos 

ante Wla Proposición No de Ley que insta al Gobierno 
de la Comunidad Autónoma para iniciar los trámites 
para la transferencia de una, de la emisora de Radio 
Cadena Española. Bueno, es sabido de todos que la 
competencia de Radio Cadena es exclusiva del Estado 
por el artículo 149.1.27, y que me voy él permitir leerla, 
dice: "Será .competencia exclusiva las normas básicas 
del régimen de prensa, radio y tt::levisión y en general 
de todos los medios de comunicación social, sin per
juicio de las facultades que en su desarrollo y ejecu
clOn correspondan a las Comunidades Autónomas». Ve
mos que este desarrollo sólo podrá venir determinado 
por la elaboración de un converuo entre el Ente PÚ

blico de Radio Televisión Española y la Comunidad 
Autónoma. Pero deben saber los Sres. Diputados que 
las transferencias de sociedades estatales aún no se 
han iniciado con ninguna Comunidad Autónoma. Por 
parte de la Administración Central aún está en estudio 
la fórmula que se utiliu'1rá para la realización o no de 
las transferencias de las sociedades estatales. En el 
caso concreto de Radio Cadena Española, el Ministe
rio de Administración Territorial no tiene constancia 
de que se haya establecido convenio alguno con ningu
na Comunidad Autónoma y, sin embargo, se han esta
blecido con el Principado de Asturias y con la Comu
nidad Valenciana, y no nos cabe la menor duda de 
que también se establecerá por parte de nuestra Co
munidad Autónoma. Es más, desde esta, desde este 
estrado quisiera, quisiera instar al Gobierno si es po
sible, en este sentido, que firme'; si es que lo tiene 
así previsto, un convenio con Radio Televisión Espa
ñola y que en los presupuestos del año 84. ya ponga 
una cantidad suficiente como para que se llegue a es
tablecer. Pero en cualquier caso, la labor del control 
parlamentario sobre esta emisora de Radio Cadena u 
otras que se implanten en la Comunidad Autónoma 
será ejercida por el Consejo Asesor de RTVE, cuyo 
proyecto ha tenido entrada en este Parlamento y que 
en su día será debatido. Puestos a pedir, podemos so
lid tar la transferencia de otras sociedades estatales 
como pudieran ser AVIACO, IBERIA, BANCO DE ES
PAÑA, GALERIAS PRECIADOS y otras muchas, y por 
supuesto cualquiera que se les ocurra a cualquiera de 
los Diputados que estamos aquí. Si todas estas socie-

dades esta tales fuesen t ran sferidas, no les quepa la 
m enor duda que nuestro Grupo las apoyaría con toda 
su, con todo su m áximo apoyo. Pero estos momentos, 
de la forma como está establecida la reglamentación, 
tenemos que votar que no. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, muchas gracias Sr. Saura. Por con

tradicciones, quiere intervenir Sr. López Casasnovas! 
Dispone de cinco minutos. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Srs. Diputats, no és bo que la Comunitat Autono

ma es faci amb els costos alts de rnitjans de comwü
cació. Per qui ha de dir aquesta raó. Per les persones 
que esperam que d'una vegada el Govern Autonom 
actw amb mitjans economics en materia de normalit
zació lingüística. Em sembla que el tema no és qüestió 
que es pugui reduir a xifres econorniques, només. Som 
conscient que és molt dificil davant aquesta Cambra 
exposar les raons que mouen un Grup Políti<;:, Esquer
ra Nacionalista en aquest cas, a dir amb veu alta, allo 
que és una necessitat sentida i allo que l'article ter
cer de la Constitució deixa desprendre com a primer 
principi jurídico El dret a la protecció a la propia llen
gua i el seu exercici per part dels ciutadans, pero tam
bé la protecció a cadascuna de les llengües com a tals 
en el seu caracter coHectiu o de grupo Confirma aques
ta posició l'article 20 apartat 3 de la Constitució, que 
garanteix l'accés als mitjans de comunicació social de
pendent de l'Estat o de qualsevol entitat pública, ga
ranteix l'accés de grups socials i pobtics significatius, 
respectant el pluralisme de la societat i de les dife
rents llengües d'Espanya, Aquesta mateixa disposició 
confirma l'obligació constitucional de no respectar sim
plement, sinó protegir de fet les distintes modalitats 
lingüístiques, ja que el respecte del qual parla l'arti
ele 20 apartat 3, no es refereix a l'ús personal, sinó al 
principi que ha de presidir l'accés deIs grups socials 
als mitjans de comunicació espanyola. Aixo és un prin
cipi ampli, un principi, la juridicitat del qual pot es
ser després, pot entrar en conflicte amb allo que diu 
expressament una Proposta No de Llei; una Propostá 
No de Llei no és més que una Moció, que un crit 
d'atenció a un Govern perque actw decididament amb 
una política clara en materia de mitjans de comunica
ció. Jo vull dir que ja seria molt positiu que compar
tir la preocupació, com ha dit el Portaveu del Grup 
Socialista en aquesta Cambra. compartir la preocupa
ció per arribar a una normalització lingüística deIs mit
jans de comunicació sigui una: cosa un~lllimement as
sumida per la Cambra. Perque veuríem actuacions con
cretes. El propi Portaveu del Grup Socialista ha asse
nyalat diverses possibilitats que tenim com a Comunitat 
Autonoma per incidir a canviar la propia programa
ció d'un Ens Estatal, d'una Societat Anonima que per
tany a un Ens Estatal i, en definitiva, posar-la, a aques
ta Societat Anonima, concretament Radio Cadena, a 
un servei més directe cap a la normalització cultural 
del nostre poble. Esperam, per tant, Pro postes no de 
Llei o Propostes de Llei del Grup Socialista que no
saltres també poguem votar d'una manera inequívoca. 
Volem dir que moltes vegades s'ha dit que el Grup 
d'Esquerra Nacionalista en materia cultural reivindica 
massa, demana massa. Jurídicament pot esser i hem 
d'acceptar moltes coses perque seria demagogic no ac
ceptar-ho, demanam un impossible legal. Jo em dona-
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ria per satisfet que aquesta proposta encara que no fos 
votada i evidentment no ho sera pels Srs. Diputats ma
jorititriament, servís com a punta de llau'!(a perque es
peronassin propostes concretes, servís perque dema
nant l'impossible, com diu En Uuís Uach, arribem a 
alló que en aquests moments és possible. 

4.-c) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Joan Francesc López Casasno
vas. EIs altres grups volen intervenir, no. Aleshores 
passarem a la votació. Les Sres. i els Srs. Diputats 
que votin a favor d'aquesta Proposició No de Llei es 
volen posar drets, per favor. Quatre, poden seure. Les 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 
Proposició No de Uei es volen posar drets, per favor. 
Poden seure. 45. Queda rebutjada aquesta Proposició 
No de Uei i passam a la següent, que és la Proposició 
número de LIei, perdó, Proposició No de LIei, presen
tada sota el número 164/84, pel Grup Parlarnentari So
cialista i relativa a la creació d'una Ponencia per a 
l'elaboració d'una Proposició de Uei de normalització 
lingüística. Per defensar aquesta Proposició No de Llei 
té la paraula el Sr. Josep Moll Marques. No s'ha pre
sentat cap esmena, disposa voste de deu minuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Els 

motius pels quals el Grup ParIamentari Socialista va 
presentar la Proposició No de Llei objecte d'aquest 
debat poden semblar obvis: resulta evident, que ia nos
tra intenció és que aquest ParIament elabori una Pro
posició de Llei de normalització lingüística que compti 
amb el suport unanime de tots els Grups Polítics re
presentats a la Cambra. Hauria estat ben fkil, tant pel 
Grup Socialista com per qualsevol deIs altres Grups 
Parlamentaris aquí presents, redactar una Proposició 
de LIei de normalització lingüística, i fins i tot és ben 
probable que el text que haguessin pogut redactar re
sultas assumible amb pocs retocs i modificacions pel 
conjunt de la Cambra. Si no ho hem fet així ha estat 
perque pensam que el tema de la normalització de 
l'ús de la nostra llengua no és apte per protagonismes, 
ni és bo que ningú pensi que un altre planteja el tema 
per afany de protagonisme i que, per tant, s'ha d'im
pedir el seu tractament per impossibilitar que tal pro
tagonisme es faci efectiu. Per aixo, sense intenció de 
criticar actuacions precedents ni de cap Grup Parla
mentari ni del Govern, amb renúncia expressa a tot 
afany de protagonisme a un tema que ha d'esser ins
titucional, el Grup Parlamentari Socialista planteja a 
aquest Parlament la conveniencia de cercar tots junts 
la solució més adient a un problema transcendental 
pel nostre poble, el problema del recobrament de la 
nostra llengua. De la necessitat de recobrar la nostra 
.llengua, jp hi estam tots unanimement convenyuts\' 
Pero aquesta és només una primera passa modestíssi
ma al caITÚ que hem de recórrer cap a una situació de 
normalitat. La llengua catalana a les Illes Balears, quan 
feia quasi 270 anys que havia perdut la condició de 
llengua oficial del nostre poble, es trobava, es troba en 
una situació tal de postració que no resulta exagerat 
parlar de la possibilitat de la seva desaparició. Durant 
més de 200 anys el nostre poble es va mantenir fidel 
a la seva llengua a pesar de totes les prohibicions i 
coaccions exercides des del poder centralista. Així ens 
ho demostren els repetits decrets publicats contra la 

nostra llengua i els constants anuncis de castig i re
presalia contra els infractors de tals decrets de que 
tenim constancia. Durant més de 200 anys també el 
nostre poble va mantenir amb tota naturalitat un ús 
normalÍlzat de la nostra llengua a pesar de la manca 
de contactes culturals amb les altres terres de llengua 
catalana i de la manca d'institucions normatives det 
catala. Així ens ho demostren els documents notarial s 
que s'han conservat fins i tot deIs períodes de maxima 
opressió i decadencia del catala. Ha estat als darrers 
70 anys quan s'ha prodlÜt la incidencia d'una serie de 
factors que han potenciat l'acció destructora del patri
moni cultural que és la nostra llengua catalana. Ja 
s'han esmentat massa vegades la prolíferació de mit
jans de comunicació exclusivament en castella i en es
pecial, i darrerament, la televisió, i la irnmigració de 
gran s contingents de ciutadans de parla castellana que 
arribaven a les nostres llles sense una noció i, per tant, 
sense una comprensió del fet cultural diferenciat que 
aquí havien de trobar i sense uns mecanismes institu
cionals d'integració dins aquest fet cultural, cosa que 
els convertía en un element des integrador de la nostra 
cultura. Jo, per tant, sense deixar de banda aquestes 
dues circumstancies voldria posar-ne en relleu una ter
cera, que em sembla a la vegada decisiva i simptoma
tica. Em referesc al fet que el maxim nivell d'obscu
rantisme i de confusió entorn a la nostra llengua s'ha 
assolit al moment en que, practicament eliminat l'anal
fabetisme, el nostre poble aprenia a manejar els ins
truments d'accés a la cultura pero sense que, al ma
teix temps, se li donas possibilitat d'accés a la seva 
propia cultura. El resultat d'aquesta maquiavelica com
binació ha estat que el nostre poble ha pogut es ser 
víctima d'una monstruosa manipulació que l'ha arribat 
afer dubtar sobre la identitat de la seva propia llen
gua i, en logica conseqüencia, ha creat una situació en 
que ni tan sois hi ha unanimitat de criteri sobre que 
hem d'entendre per normalització lingüística. Els so
cialistes volem deixar ben dar que per a nosaltres, 
normalització lingüísticament el nostre poble vol dir 
fer normal, fer usual, fer consuetudinari l'ús de la nos
tra llengua catalana a tots els nivells i a tots els am
bits de l'activitat humana i social. Absolutament a tots 
els ambits, fins i tot, també, fins a l'ambit de l'educa
ció. Sr. President de la Comunitat Autonoma, que ara 
veig que és a la Sala en aquest moment, dic aixo, per
que recentment he llegit una entrevista seva publicada 
a una revista de premsa forana on deia que no volia 
sentir parlar d'ensenyan~a en catala, sinó únicament 
d'ensenyan~a del catala, i aquest és un punt de vista 
que nosaltres no podem compartir. Una llengua que 
no s'utilitza com a vehicle d'ensenyan~a no pot esser 
mai una Hengua normalitzada. Com ho pot esser una 
llengua que no és normal a l'activitat basica de for
mació deIs futurs ciutadans? Per aixó, Sr. Conseller de 
Cultura i Educació de la Comunitat Autonoma de les 
lIles Balears, no podem compartir de cap manera la 
seva concepció de normali tzació lingüística exposada a 
l'entrevista que es va publicar dissabte passat al diari 
«Baleares», quan deia que entenia la normalització 
lingüística com una normalització fonetica i de lexic. 
Aixo no és entendre la normalització lingüística en un 
sentit ampli, com voste deia a l'entrevista, sinó en un 
sentit restringit, esquifit i pansit. Els socialistes ente
nem que la normalització lingüística té uns objectius 
molt clars que deriven de la nostra realitat social i le
gal. Som una Comunitat Autónoma amb una llengua 
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propia i dues llengües oficials; per tant, del que es 
trac[a en lln procés de normahtzacló lingüística és d'ar
ribar a la plena iguahat de les dues Uengües oticials. 
liem de situar les dues llengües en un pla d'absoluta 
¡gualtat legal respectant sempre els drets individuals 
de tots els ciutadans. I quan dic tots, vull dir tant elS 
illencs d'origen COm els castellano-parlants. Perque 
moltes vegades, quan parlam deIs drets lingüíslics deIs 
ciutadans, s'entén que parlan. del dret dels castellano
parlants a que es respecti el seu idioma i s'oblida que 
també els illencs tenim el dret que hem d'exigir que 
es respecti el nostre idioma catala. I quan dic drets, 
dic tots els drets individuaJs, perque els ciuladans de 
llengua no catalana que vénen a viure a les nostres 
mes tenen entre altres el dret d'adquirir els instru
ments necessaris per integrar-se dins la nostra socie
tat i, entre ells, i sobretot, el dret d'aprendre el catala. 
Moltes vegades sembla que es vulgui fer veure que els 
hem d'imposar l'obligació d'aprendre el catala; en rea
Jitat ells haurien d'esser els primers a adonar-se que 
aquest és un dret que tenen . Amb una paraula, per a 
nosaltres, els socialistes, la normalilzació lingüística 
no és ni més ni pus que I'eliminació, que di ben clar, 
l'elimin<lció, no la inversió deIs termes, de la reIació 
llengua opressora-llengua oprimida, que hem estat pa
tint tants d'anys per vergonya deIs qui ens l'han im
posada. Aquests són, al nos tre entendre, ds objectius 
que ha de tenir la Llei de Normalització Lingüística. 
Creim que són uns objectius que poden esser assumits 
per tots els Gl'UpS Polílics presents a la Cambra, pero 
creim lambé que pot esser no tots e[s han assumit en
cara. 1 perdoni, Sr. Gilet, jo em vull felicitar i el vull 
felicitar a voste que sigui un neoconvers a l'autentica 
realitat lingüística del nostre poble. Com em vull fe
licitar que aItres membres ülustres d'aquesta Cambra 
ja utilitzin amb tota naturalitat paraules com «escó», 
en lloc d'«escany» que encara ha havien dit no fa 
massa temps, o «abocador de fems» en !loc de «verte
dero de basuras» com encara hi ha massa gent que 
diu. Pero crec que voste podra comprendre que hi 
hagi una certa desconfiaw;:a respecte de la possibilitat 
que un neoconvers pugui copsar tota la gama de ma
tisos d'una materia tan complexa com la normalitza
ció d'una realitat que acaba de descobrir. Per altra ban
da, tampoc nosaltres no pretenem dominar la materia 
fins al punt de no necessitar suggeá:ncies de níngú. És 
perfectament possible que hi hagi altres objectius que 
nosaltres en aquests moments no contemplam i que 
bellament podríem assumiL El lloc més adient per a 
I'articulació de tals propostes i l'aclariment deIs dife
rents conceptes que hí pugui haver de normalització 
lingüística, és, al nostre entendre, la Ponencia que pro
posam, i en tot cas, la sC'va formula ció concreta i la 
seva inclusió dins el text legal és la tasca que hauria 
de dur a terme aquesta Ponencia. Tots aquests motius 
han fet que considerassim convenient que una llei de 
tan gran transcendencia i tanta importancia institucio
nal sigui tramitada com a Proposició conjunta de tots 
els Grups Parlamentaris. L'ideal seria que d'aquesta 
manera arribassim a una formulació de la Llei de Nor
rnalització Lingüística que permeti la seva aprovació 
per unanimitat. Jo els convit que donin suport a la 
Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialis
ta, iniciant aixi un caIDÍ que fara possible que entre 
tots donem aquesta gran lli<;:ó de seny illenc. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESID.E;NT: < 

Moltes grácles, Sr. Josep Moll Marques. Grups que 
vulguln, com a llovern, pOL illLervenlr. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. PresIdent, Sres. i Srs. Diputats. Jo es

tic molt satistet de tates les ajudes amb titulacions 
que se'm dóna avui, i en ocasions antenors. estic molt 
satisfet que s'aconsella que esser neoconvers és una 
passa envant; i entenc que, com a Conseller, aquesta 
es la meva responsabilitat, com a Conseller responsa
ble d'w1a area concreta. Jo li he de dir, Sr. Moll, amb 
tots els respectes, que jo no record exactament la 
meya entreV1sta, el contingut escrit; el que sí record 
són les meves paraules. 1 a mi no m'agradaria que es 
pogués manifestar una necessitat de normalització lin
güística de la interpretació del castella, que estava es
crit en castella. Quan em referia a una normalització 
en sentit ampli, era una normalització lingüística am
pla amb inclusions de les modalitats fonctiques insu
lars i lexiques insulars. Aixü és el sentit de la res pos
ta, que supos, estic quasi segur que el periodista va 
agafar escarida, pero realment. Evidentment el tema 
de nonnalització lingüística, el tema de !lengua és un 
tema que es repeteix dins aquesta Cambra perque hi 
ha una preocupació; ara bé aquesta preocupació no 
només és deis grups que' estan a l'oposició sinó que 
també és una preocupació i una responsabilitat per 
part del Govern. 1 és una responsabilitat i una preo
cupaciú que ja s'ha manifestat des· dd comcu((ament 
de la presa de possessió del· G6vern i d'aquest ~onse
ller que li parla. Que es va manifestar dins la Comis
sió d'Educació i Cultura alla on, a aquest progra
ma que es va posar de manifest es va establir clara
ment que hi hauria una Llei de Norrnalització Lingüís
tica. 1 dins aquesta mateixa entrevista que voste ha 
manifestat fa uns moments que havia llegit, també es 
manifesta el termini al qual es presenta, es pensa que 
es dura a aquesta Cambra per discussió aquest Projec
te de L1ei. I abans, en altres ocasions, també s'ha ten
gut coneixement perque ha sortit publicat en el But
Hetí Oficial de la Comunitat Autónoma, la creació d'una 
Comissió Assessora que assessori aquest neoconvers en 
un problema, en una qüestió com és la normalització, 
com és el Projecte de Llei. 1 aquesta Comissió Asses
sara esta fent feína, no d'avui ni de fa dos dies, ni de 
dissabte, sinó de fa un parell de mesos, i esta. fent pre~ 
cisament en una qüestió, en una funció d'assessora
ment a la Conselleria de cara a aquest Projecte de Llei, 
fent unes bases inicials. I aquesta Comissió Assessora 
establint un calendari, aquest calendari estableix que 
a final de mes han d'estar cobertes aquesta primera 
etapa de redacció de les bases. A quins fins i eft;ctes? 
A fins i efectes que, i aquí ja hi va la paraula del" Con
seller d'Educació i Cultura, una vegada eliminats, mi
llar dit, una vegada coberts tots els tramits necessaris 
perque aquestes bases es converteixin en avantprojec
te i projecte arribi a aquesta Cambra dins el segon 
període de sessions d'enguany; aquesta és la intenció, 
aquest és el desig i estic ben segur que així es dura 
a terme. Moltíssimes gracies, ara bé, perdó, d'aquí ve 
el que per part del Govern jo entenc que no hi ha lloc 
a prendre en consideració aquesta Proposició No de 
L1ei. Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Francesc Gilet, gracies. Sr. Jo-
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sep lVioll vol replicar al Govern. Disposa d'un temps 
de cmc illlllUtS. 

EL :j.t{. MOLL MARQUES: 
vracIes, ~r. .t'reswent. Sres. i Srs. Diputats, Sr. 

Conseller, JO estic mOl[ coment, i ho hem l1eglt to.s 
al mari no (anra seva emrevista, sinó també aquestes 
altres coses. que s'esügUl senosament pensant que hi 
haura un .t'rojecte de Llei sobre Normalltzació Lmgüís
tica en aquesLa Cambra en el segon període de seSSlOns. 
De totes mane res jo vull posar en relleu que la in ten
ció del Grup SocIalista quan va presemar aquesta Pro
posició No de Llei, no era, i ho he dit ja a la meya in
ter venció, peró potser ara ho puc dir més dar, fer 
la competencia a ningú, ni al Govern ni a cap altre 
Grup Parlamentario Hem posat molt darament de re
lleu que consideram lmportant que una Ilei d'aquesta 
importancia, d'aquesta transcendencia sigui una llei re
sultat de la deliberació conjunta de tots els Grups Par
lamentaris d'aquesta Cambra. Jo crec que és perfc cta
ment possible que si el Govern i el Grup que 1i dóna 
suport té la voluntat també que aques ta llei sigui re
sultat de l'esfore;: de tots, aquesta tasca que dur a ter
me el document que pugui elaborar aquesta Comissió 
Assessora, passi com a material de treball a la Ponen
cia que nosaltres proposam que es cons titueixi dins la 
Comissió d 'Educació i Cultura. He d'insistir molt per
que és el decisiu de la nostra Proposició no de LIei en 
que la nostra in ten ció és que ens posem d'acord abans 
de venir a debatre aqui una P'roposiciu o un Projecte 
de LIei concret de normaIització lingüística, perque 
l'experiencia deIs aItres ens ha de servir d'exempIe. 1 
si hi ha un tema que ha estat objecte d'elaboració en 
Ponencia conjunta ha estat precisament les Lleis de nor
malització lingüística de Catalunya i Galícia que són 
les que més ens interessen. Jo no dubt que, si el Go
vern presenta un projecte de !lei, estara disposat a ac
ceptar en ponencia i comissió les es menes i modifica
cions que se li puguin fer, fins i tot, tíns al punt que 
tots els Grups la poguem acceptar. Pero repetesc, in
sistesc, i perdó, seria per a nosaltres molt millor que 
aquesta proposició vengués ja des d'abaix, si em per
meten l'expressió, de tots els Grups Parlamentaris i 
que pogués succeir el que va succeir al Parlament de 
Catalunya: que la Llei es va aproyar per unanimitat. 
Aquest crec que seria l'exemple que nosaltres hauríem 
de donar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Josep Moll. EIs altres grups po

lítics volen intervenir. Té la paraula el Sr. Joan López 
Casasnovas del Grup Esquerra Nacionalista-PSM. Sr, 
Joan Francesc, disposa de deu minuts. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Gracies. Srs. Diputats . El Grup d'Esquerra Nacio

nalista vol dir d'entrada qu"!, en principi, esta d'acord 
en donar suport a l'elaboració d'una llei fonamental i 
fonamentant de la Comunitat Autonom3 com és la LIei 
de Normalització Lingüística a partir d'una Ponencia 
on tots els grups hi siguin presents. Pero esta d'acord 
amb a<;o a la vista de la indiferencia que, per part del 
Govern, hi ha hagut respecte a una proposta de llei, 
la primera que es va presentar en aquesta Cambra per 
part d'Esquerra Nacionalista, amb un caracter absolu
tament positiu, per tal que fos tinguda en considera
ció, la qual cosa no vol dir que [os la llei d' Esquerra 

Nacionalista la que hagués sortit després en el Parla
ment, smó que servís per comene;:ar les tasques parla
memanes, les tasques legisla uves, preclsament, la Uei 
de Normalització LingüístIca; i en el moment en que 
un clarn popular empés per entitals ciutadanes recla
mava Llei de Normalltzació Lingüística ara perque som 
conscients, almanco nosaItres, que o ara o probable
ment mai. Si aquesta Autonomia no serveix per posar 
o per refrenar el procés de degrada ció que pateix la 
nostra llengua, per guarir, com he dit abans el cos ma
lalt de la nostra llengua ja no hi serem a temps. Per 
ae;:o nosaltres sense cap afany de protagonisme, sinó 
amb la responsabilitat que tenim davant el poble o el 
sector del poble que ens va donar suport, tal com 
havíem promes als nostres programes electorals, vam 
dur a consideració d'aquesta Cambra un Projecte de 
Llei de Normalització Lingüística. No es va tenir en 
compte, per tant, tornem-ne a parlar. Si és una llei tan 
important, si és una llei fonamentant de la COl11unitat 
Autonoma, d'acord, ccmencem ja des ti 'a ra, fcm-Ia ara 
m ateix, a partir d'una ponencia, a partir d 'allo que si
gui, pero fem-la. No dormin, Srs. Dipulats . Altres Co
munitats, Catalunya, sense més eufernismes, han fet la 
lIei per consens després de m esos i mesos de treball i 
surt aproyada per unanimitat i és recorreguda pel Go
vern de Madrid, no ho oblidem també, a~o, i etc . etc. 
La llei és aquí? La llei no basta per nonnaJitzar la llen
gua, la llei és l'instnlment que amb els mitjans ade
quats pot fer reversible el camí empres de degradació. 
Ens felicitan1, ens sentim molt contenLs ti'observar C0111 

un grup polític que en el moment que es parlava de 
la Llei de Normalització Lingüística ara, va dir que no, 
encara no, que no era el momento Potser ara sí, han 
passat pocs mesos des de l'inici de la legislatura, ara 
potser ja és el moment de comen<;ar aquestes tasques. 
J a n'hi ha més que diuen que és el moment de comen
c;ar aquestes tasques. Esperam que n'hi hagi molts, 
que tots diguem avui és el moment d'elaborar la LIei 
de NormaIització Lingüística en Ponencia. Senzillament, 
jo voldría dir que em felicit també, i deman excuses 
davant aquesta Cambra, si el Conseller de Cultura de 
les Illes Balears es va poder sentir ofes perque jo el 
vaig anomenar neoconvers. Em sembla que no ho vaig 
dir amb cap esperit d 'insolencia, ho vaig dir precisa
ment amb la felicitació que comporta que persones que 
un temps em;a eren insensibles a una problematica, ara 
actuln en conseqüencia. Esperam que aquesta conse
qüencia s'extengui a tots els grups poIítics i a tots els 
Srs. Diputats, i elaborem aquella LIei de Normalització 
Lingüística que dins els maxims que permet la nostra 
Constitució, dins els maxims que fixa l'Estatut d'Auto
nomia surti unimimement aproyada i no sigui recorre
guda per ningú. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Joan Francesc López Casas novas. 

El Sr. Jeroni Albertí, del Grup Regionalista de les Illes, 
té la paraula. Disposa, Sr. Albertí, de deu minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Realment hi ha 

moments en que el nostre grup es troba en situacions 
difícils de prendre la milIor solució. Jo vl111 confessar 
avuL aquí, als Srs. Diputats que aquest és un d'ells. 
Perque estam clins dos dubtes importants. Un, el pri
m er és, a pesar que a Catalunya hagi es tat possible, 
aquí és el millar camí per arribar a la unanimitat en 
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un tema tan important, el que ID hagl una ponenCIa 
que lal.:l el proJCCle ae He!! .t:,S a vegaut:s tI ac::ihJaUle 
pO::i::iWlt!! JO pellS que elS aebals qut: nI na nague a la 

L,amora soore aljueslS temes en::i cuutn que Ull1CHmcnC 
en punt!nCla pout!m arnoar a una SOlUClO que SIgUi sus
cepllOle u 'arnoar al t'le una t'ropoSla o una rl'UpU:>l
ClO uc Llel que venglu acct!pmaa pcr unanmu.al. 1't!r
que el que no poacru ter es oOlluar el ljue m na oe 
ver, 1 que en aquesta Hel i que en la norrualltzaclO lÍn
gwsLlca 111 11a una canega polÍtlca lmponanr uarrera, 
no velm a caaa una ae les lnrervenClOns que 111 na en 
aquesta Camora. 1 no 110 vulguem aesconelXer si real
mene volem responsablement arnbar aL que jo crec 
que es Wl senument i deslg de totnom. Arnoar que a 
les noSlres lHes lu bagi una total i aosolu,a normalit
zaclO Lll1güístlca. Aquest és el primer dubte. El segon 
dubte és, corrent més amb la !leí de normaJització lih
guisLica n rmalitz.."Irem aban s lingüislicamenl aquestes 
lllcs? Una aUra pregunta que nosaltres ens feim i q ue 
pcnsam qu nurmalització lingüísLica ara ~ j, i os p lan
lcjam si la 11'¡ pcr ter-la mes aviat lendra m s p055i. 
bililals de ~orlil- una bOlla llei, qu pe!' esS runa bona 
llei acunsegllesqui la unanimitat de tots els parlamenta
ris d'aquesta Cambra. Perque és ver que Catalunya, 
despr¿s de molt de temps, no oblidem que es va apro
var la llei, em. pareix que després de tres anys de dis
cutir i de [el', no lli llavia la problematica que hi ha 
aquí, per consensuar una Llei de NOl-malització Lin
güística. Que a Catalunya cap Grup Polític qüestionava 
sí o no, re3lmcnt era impc'rtant anar a aquesta llei. si 
es qüestiunava- era com hi llavien d'arribar per tenir 
W1a !lei que [os acceptada per lotllom. I aquesl és el 
punt cabdal que a nosaltres ens preocupa. I hi ha un 
exemple cIar que, per ventura, sense grans presses po
dem anar normalitzant lingüísticament les nostres Illes 
i, quan arribem al moment en que si és el segon pe
ríode de sessions arribi aquí la Proposició de Llei del 
Govern, hi hagi més sentimE:nt, més responsabilitat co
mW1a entre tots per arribar a fer aquesta llei, que si
gui consensuada per lotbom i reta per lOlhom. Un 
exemple cIar és que tOls l:.\cceptam i el mateix Conse
ller, que el Cons ·Uer va canviant, V" a mesura que té 
re púnsabili'lalS va sentinL- e més la nustra lI engua dins. 
Si e l ConseJler, eU ha acceptat i ha felicital quj 1'ha 
qualificat de neo no-sé·que, tots hem acceptat que sí, 
que ha fet un avan<;, bé. pero 3D.em afer tots un avan<; 
perque facem aquesta llei acceptada per 10thom, una 
bona llei per a les Illes. Balear-s . Quan jo vaig tenir res
ponsabilitats al temps preaulonomic, hi havia un pro
blema, hi havia el problema de la lIengua, que jo pens 
que varem anar resolent a satisfacció de molta gent, 
pero bi havia una cosa que jo sempre els deia, a la 
gent que veni3 a veure'm i tenia els seu':> dubtes, per
que n'hi ha, de sí o no havierl' de pensar molt en la 
llengua. Jo li dei a és una !lengua que jo estim tant 
que em sabría mo11 de greu que voste l'hagués de par
lar per for¡;:a. Una llengua a que jo estim tant el que 
jo he de fer i el que han de fer les institucions és que 
voste l'estimi tant com jo i la vulgui parlar. Jo crec 
que aquest és un sentit de la Campanya de Normalit
zació Lingüística previ a la Llei, que la gent es vagi 
conscienciant que una cosa tan bona, tan nostra, fins i 
tot deIs qui vénen aquí a compartir alIo nostre, que 
també compartes quin la nostra llengua, que ells la vul
guin aprendre. que ells la vulguin parlar i que ells la 
vulguin usar. Perque jo entenc que qui no vol una cosa 
tan estimada, una cosa tan important, i la feim usar 

miljan~ant una llei, no aconseguirem mai que aquest 
senyor es normalltZl, perque sempre no tara per lor~a. 
Per alxo, nosaures pensam que es imponant Our Cam
panyes de NormalHzacló Lmgliística que arnbm a la 
gene Vue la gent es comenCl a consensuar que aixó 
es qualque cosa tan noscra que l'l1an de voler parlar 
amb nosaltres, i que la gent que avuÍ en certa aelrbe
racló posa, i repetesc, no obllaem que aquesta no és 
una llei tecnica, aquesta és una !lel, clarament, amb 
una carrega política dan-era important, difícllment la 
treurem amb una Ponencia en que bi siguem tots perque 
ningú no variara la postura quant a SI no esta maaur 
el clUtada i el parlamentari per aprovar i per consen
suar aquesta !lei. La gran preocupació del Grup Re
gionalista és que les presses ens fassin en certa manera 
dificultar la normalització lingüística de les nostres 
IHes. Que hi ha altres camins per anar preparant la 
gent perque aquesta llei sigui ben rebuda. I que els 
altres camins, hi ha institucions que estan posant en 
practica, a Menorca ja ho esta fent el Consell Insular 
de Menorca, al Consell Insular de Mallorca estam 
dUCIlL t:ndavan¡ p r eonsens una Campanya perque arri
bi al 'iutadil, i p r quan v 'ngui la lIei la gent digui 
benvclIguda ía, perque jo l'accepl no me la acin fer 
per (Oi a, perque 1 r for a de lotes ma neres no I'ae
cepl. Aquc 1 es el gran dubte qu' te) im J1 aqucsl 
momcnl. En primer lLoe I que he lit, aqu s ta lle i que 
no és tilla 1I -i lecnica, que és una 11 j am b dn-rega 
poJilica, és pos, ible avui fel' més via amb una Ponen
cia integrada p r tOlhom? ' Jo pcns que no. jo p n qu 
n c Lam maclurs pel- fer una Pone ncia c In a Cnlalu
nya que ens dugui a apro ar la Lki p 1- unanimilol. 
Pens que avui ti és possible, pens quc a\' ui , hu cím 
amb tole le inlervencions i són m !tes, i amb aixo 
sí, jo felicit el Grup d'Esquerra Nacionalista per dur-les 
a aquesta Cambra, que no estam madurs per~ arribar a 
un consens en un tema tan delicat. Que hi ha distintes 
po tures i hi ón i aficar e l cap davall l'ala no cria 
més que dificulLar encara més aqu s l tema. Que és 
qües tió d~ p r la vía del fets anar-nos normalilzanl 
LOls, fins i tot, que quan par! m de la n sll'a !lengua 
no hi hagi uns contra cls allres i no diguel11 'V tes 
estan en con lra i nosaltres es tam a favor. perque hem 
d'anibar a que Lots e tigu ro a favor j volem fer 
una II i que realmcnl sigui acceptada. 1 aixo és 1 nos
tre problema que ten.im avui i realmenl creim qu és 
moll més impoJ"tant seguü- amb la via d'intentar nor
malilzar, i eoincidesc 8mb el GnlJ d'E$querra r a io
nalis ta que n rmaliLzar és fer normal J'ús igual de 
les dllcs llengi.ius posant pe l- davanl quc la nost1'a és 
la primcra, que nO intentar per [el' una !le i aviat obli
gar qui no vol a es timar e l que no e limara mai si h 
ha tI'esLimar p r for~a. Per aixo no altres. arribals a 
aquestes conc1usions que jo els die pensam que en 
aquest moment creim que aquesta Ponencia no seria 
fer més facil alTibar al consens que ens dugués a apro
var per unanimitat aquesta llei. Pensam que hem de 
continuar treballant normalitzant, perque semhla que 
ens oblidam que sense la llei també podem normalit
zar. Anem normalit:zant, anem canviant, i perdoni Sr. 
Conseller, gent en aquest sentit, com l'exemple que 
hem posat tan tes vegades, anem tots per aquest camí i 
aribarem a fer una llei que a Catalunya, que no hi 
havia la calTega política que hi ha aquí clarrera, va 
durar molt de temps fer-la, i no per aixo deixaren de 
normalitzar abans que hi hagués la lIei . La llei és ne
cessúia, repetesc que nosaltres volem la llei, pero la 
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llei és necessana després que tots arribem a la cons
ciencia que la nostra llengua no la volem imposar per 
fon,;a a ningú i que tots farem tots els posslbles per
qué tots l'estimin tant com l'estimam nosaltres i real
ment la llei ha d'esser l 'instrument perque llavors pu
guin complir aquest objectiu, puguin parlar una llen
gua que estimen i no, no, per voler tenir presses 
caiguem a l'error d'obligar a parlar una llengua que 
no l'estimaran mai perque l'hauran hagut d'aprendre 
a parlar i a escriure per for~a. Per aixo, nosaltres, 
sentint-ho mol!, no donarem suport a aquesta Propo
sició perque pensarn que n'hem de parlar, pensam que 
hem d'anar normalitzant i que en el mament en que 
aixo estigui, i no és qüestió de molt de temps. Quan 
anem per la via del fet, quan anem per la via de donar 
abast al poble que la conegui, quan ancm per la via 
que els que han vengut aquí vegin que els acceptam, 
pero que si es vol en integrar amb nosaltres no es poden 
mai integrar a un poble on no puguin anibar dins la 
seva anima de la cultura i que no hi arribaran maí, 
més que a través de la nostra llengua, que ells diguin, 
jo em vull integrar, i, com que em vul! integrar, jo 
vull parlar aquesta llengua, jo vui! aprendre aquesta 
llengua i jo vull que aquesta llengu3 també sigui pri
mer la meya que no l'altra. Aquest és el sentiment del 
Grup Regiona lis ta, aquest és el que cns fa dur avui, 
saben que aixó, com sempre les nostres deósions solen 
esser objecte de controversia perque es tam en una si
tuació delicada acceptant la responsabilitat, deim, nor
malització lingüística, des d'a" lti lIei, uncm u poc u 
poc perque sigui una conseqüencia que aquesta TIor
malització lingüística hagi fet possibl~ que tots po
guem fer una llei que realment sigui aprovada per una
nimitat en aquesta Cambra. Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. Té la paraula el Sr. Ga

briel Godino Busquets, del Grup Popular. Disposa, Sr. 
Godino, de deu minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre Gmp 

Parlamentari evidentment no té tants de problemes 
com el Grup Regionalista sobre aquestes situacions per
que tots sabem on som i el que volem. No obstant, 
hem de manifestar que sí esto.m d'acord amb l'arlide 
3 de ¡'Estatut on es fixa el dret de tots els ciutadans 
de la Comunitat Autónoma de coneixer i usar la nostra 
llengua. 1 també, evidentment, a l'artide 14 disposa 
que la normalització d'aques ta sera un objectiu deIs 
poders públics de la Comuni tat Autonoma. 1 aixó és el 
que ha fet el Conseller d'Educació i Cultura quan ja 
va sortir damunt la premsa i ha manifestat aquí en 
altres ocasions ele la creació d'una Comissió Assessora 
per posar en marxa immediatament aques ta llei de nor
malització lingüística. Aixo, segons sembla, ha estat mal 
interpretat o no s'ha volgut donar a entendre el que 
aixó significava, i aquest Grup Parlamentari Popular 
que dóno. suport al Govern d'aquesta Comunitat Autó
noma, també vol donar la confian<;a suficient com ha 
adquirit el comp roITÚS , el Conseller d'Educació i Cul
tura, de, al próxim mandat, o a la próxima sessió de 
períodes, període de sessions parlamentari s'ha com
prome s a dur un Projecte de Llei de Normalització Lin
güística . Com he manifestat abans, el Grup Parlamen
tari Popular també vol demostrar aquesta confianya i 
per tant no veu la conveniencia de creació d'una Po-

nencia. També vull manifestar que a Catalunya dins 
ponencia es va tardar dos anys i mig per dur-se a ter
me i posar-se d'acord. Nosaltres no posam ja abans de 
dur-se a terme que aquesta llei no pugui sortir del 
Parlament totalment consensuada i que tOLS els Grups 
Parlamentaris estiguin d'acord en el seu moment. Mol
tes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Godino. Sr. Pep MolI. Sr. Josep 

Moll. Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President ,i gracles per utilitzar Josep 

en lloc de Pep que reconesc que m'agrada més. Jo no
més voldria molt breument, comentar una mica la in
tervenció del Sr. Alber tí, fent de totes maneres abans, 
abans una referencia a la impugnació de que ha estat 
objecte, de que han estat objecte alguns articles de la 
Llei de Normalització Lingüística per part del Gove rn 
Central, Llei de Normalització Lingüística de Catalu
nya. A nivell anecdotic vull fer constar que el que ha 
impugnat el Govern Central eren artides esmenats pel 
Grup Socialista del Parlament de Catalunya, que aixó 
quecli ben dar. Amb aixo vull dir, també molt dar, 
que el que importa no és si el Govren Central 11o.vors 
considerara en exercici de la seva obligació que ha d'im
pugnar un artide o altre, sinó que l'important és la 
unanimitat a que arribem aquí. Respecte de la inter
vcnció elel Sr. Albertí, jo he de recüncixer que em faig 
molt de carrec de la situació que ens ha exposat en que 
es traba el seu Grup, pero he de posar també molt 
darament de manifest que aquí ningú, cap gmp no ha 
dit que estigui en contra i que no reconegui la necessitat 
de la normalització lingüística; tots hem dit darament. 
inclos el. Sr. Godino ara mateix, que acceptam, com és 
evident i lógic, els imperatius que ens imposa l'Estatut 
d'Autonomia, i acceptam la necessitat de normalitzar 
la nostra llengua. Per tant, no comprenc com des d'una 
situació d'unanimitat en aquest punt s'ha de poder 1la
vors condoure i deduir que, en aquests moments, no 
poelríem arribar a una solució consensuada. Jo estic 
conven<;ut que sí que hi podríem arribar i que, insis
tesc, aquest seria un esfore; polític molt profitós, moIt 
profitós per a la vida parlamentaria d'aquesta Cambra. 
Estic d'acord que s'ha de tenir prudencia, massa n'hem 
tenguda ja. Pero si la prudencia es converteix en deixar 
perelre un temps que s'esta convertint en preciós estam 
fent deixada de la nostra responsabilitat. 1 no es tracta 
tampoc de fer més via, en cap moment nosaltres hem 
plantejat que es tractas de fer via, es tracta, que la llei 
sigui una llei que tengui, ho he dit ja tantes vegades, 
des del primer moment el suport de tata aquesta Cam
bra. E fe'ctivament hi ha. aixo sí , una diferencia entre 
aques ta Proposició No de Llei d 'avui i el que va succeir 
a la Generalitat de Catalunya o al Parlament de Cata
lunya; alla la iniciativa de la ponencia va venir del Go
vem, va esser el Govem, el que conscient de la impor
tancia a pesar que potser el problema, si és que hi ha 
cap problema, no era aIla tan greu com aquí, de la 
importancia que allo fos una Ilei consensuada, va fer 
els contactes pertinents entre eIs diferents Grups Par
Iamentaris perque es fes la ponencia i es fes la Ilei a 
través de la ponencia. Pero és que aquí el Govem no 
ha fe t aquest esfor<;. A nosaltres ens sap molt de greu 
i, per tant, i a la meva intervenció cree. que ha quedat 
ben cIar, perque no he estat en absolut agressiu, re-
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nunciant a tot tipus de protagonisme, el que hem vol
gut ha estat substituir, en aquest cas sí, la iniciativa 
del Govern. 1 sobretot i per acabar, Sr. Albertí, de cap 
manera no es tracta d'obligar ningú a parlar la nostra 
llengua.! Aixó tarnbé ho he dit ben clararnent, no volem 
invertir els termes de la situació actual: llengua opres
sora-llengua oprimida; no volem oprimir cap llengua 
perque sabem el greu i el desastrós que és que s'inten
ti oprimir una llengua perque s'ha estat oprimint fins 
ara la nostra; volem, repetesc, donar igualtat total a 
les dues llengües, la castellana i la catalana. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Mollo Sr. Joan López Casasno

vas. Disposa vosLe de cinc minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Aquesta vegada seré breu i, senzillament, vull 

deixar consUmcla d'una serie de coses que s'han dit 
aquí dins. Potser, s'ha dit que no estam madurs per 
arribar a un consenso Jo em sembla que la maduresa 
o no maduresa deIs Grups Polítics aquí dins presents, 
s'ha de veure amb les actuacions i amb els tets. El con
sens s'ha de produir quan hi ha uns mínims possibles; 
si no hi són, possiblement aquest consens tampoc no 
podra esdevenir-se. S'ha de normalitzar per la via deis 
fets, i s'ha dit aquí dins; efectivament, els fets ens 
indiquél1 que no anam en camí de nonnalització, pre
cisament. els fets ens indiquen que el retrocés pot 
esser inalterable. S'ha dit que la llei no ha d'imposar 
res per forx;:a, i hi estarn el Grup d'Esquerra Naciona
lista completament d'acord. S'ha dit i s'ha reiterat que 
no es tracta d'intervenir els tennes de llengua opres
sora-llengua oprimida, del que es tracta és d'invertir 
els termes de degradació sí o degradació no. 1 en aquest 
sentit, a l'únic que la Llei de Normalització Lingüística 
podria imposar unes oblígacions més cIares que les 
que l'Estatut preveu, és al Govern, i tal vega da per a~o 
el Govern no vol una Llei de Normalització Lingüística 
ara. La prudencia que aquí s'ha esgrimit moltes vega
des respecte a aquest tema, tampoc no ens ha de fer 
obviar que retardar l'assumpte, que deixar passar el 
temps no és una prudencia, és una traldoria respecte 
a l'obligació que tenim tots aquí dins. 1 finalment, vol
dria dir que estimar la llengua i estimar el país, se
nyors de la dreta aquí presents, no s'aconsegueix evi
dentment per U11a llei, ni s'aconsegueix per uns fets 
només lingüístics, per estimar la llengua i per estimar 
el país, aquells que no se l'estimen. aquells que són 
aquí immigrats de fora i es troben amb una llengua 
distinta a la seva perque se l'estimin han de poder viu
re, i viure bé, i sentir-se a gust dins aquest país, i 
a<;o passa per uns plantejaments economics i no, evi
dentment, per uns plantejaments ligüístics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr López Casasnovas. Té la paraula 

el Sr. Jeroni Albertí . Disposa voste de cinc minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Jo també intentaré esser breu, Sr. President, Srs. 

Diputats . Jo no he dit, no he dit que haguéssim de per
dre temps. Aquí tots sembla que oblidam el que esta 
present amb tothom, el que passa en aquesta Cambra, 
és a dir, que perque avui tots hem dit que volem la 

normalització lingüística, tots estam .d'acord que la 
volem. Entenem 10ts el mate ix o no? Bé, primer punt, 
que es contesti cadascun. En1enem tots que és nor
malitzar lingüísticamen1 aquest país? És el mateix? Pri
mer punto Avui estam tots d'acord pero el que no po
dem oblidar que és en aquesta Cambra cls grans, les 
grans confrontacions per no dir els gran s insults han 
estat sempre motíu de temes cuIturals i tema de llen
gua. Ara al meu concepte, al concepte del nostre grup, 
no estam en condicions d'intentar un consens avui en 
un tema com aquest i ho dic, no basant-me en aprecia
cions meves, en el que passa en aquesta Carnbra, en 
el que passa en aquesta Cambra. 1 acaba de passar 
en aquest moment, perque sapiga l'Esquerra, els que 
estan asseguts a l'esquerra que no l'estimen només 
ells, la nostra llengua i la nostra terra i que, en defi
nitiva, els nos tres electürs, que són qui han de triar, 
qui els han de representar demostren que qualcú també 
els estima, que exc1ussives no n'hi ha. Per tanto quan 
diguin despectivament la dreta, la dreta esta disposada 
a assumir la seva responsabilitat i no llevant a ningú 
el que és patrimoni de tots, estimar la nostra terra, 
estimar la nostra llengua i dur endavant les nos tres 
postures, en un tema d'intentar per damunt de tot, mai 
l'enfrontament i sempre la concordia; és a dir, al nos
tre concepte es guanyaria temps i es guanyara temps 
fent actuacions com s'han fet al Consell de Menorca i 
fent actuacions com es faran, si hi ha consens, al Con
sell de Mallorca, fent arribar a la gent, no per la via 
deIs fets, per si mateixa no es pormalitza res, sinó per 
donar facilitats, perque la gent conegui la llengua. per
que vagi endavant i perque per aquest camí hi podem 
arribar; si a Catalunya han estat tres anys és perdre 
temps que als set mesos o vuit ja demanem que estí
guí aprovada una llei que té més díficultats aquí, no 
oblidem, de les que va tenir a Catalunya. Llavors, jo 
vull dir ben ciar que aquí no es tracta de perdre temps 
i es tracta de fer camí, i fer camí al nostre concepte, 
no es faria en aquest moment, fent una ponencia on es 
repetissin les discussions que hi ha hagut, on seria 
molt difícil arribar a un consens, siguem tots sincers 
en aquest punto 1 que per ventura damunt un paper 
cscrit hi poguem arribar més aviat. Per aixo, nosaltres 
no deim que no s'hagi de normalitzar, deim que nOrn1a
litzar és fer cada dia camí i que la !lei és conseqüencia 
d'aquesta normalització per després als organs oficial s, 
al Govern i quí sigui tengui unes pautes a seguir de 
manera que la llei l'obligl.1i a fer-ho. Per aíxo nosaItres 
acceptam tots els arguments que hi ha en aquesta sala, 
nosaltres no donam suport a aquesta Proposició no de 
Llei per fer una ponencia que dugui endavant el Pro
j ecte de Llei, perque creim que hi ha altres camins 
mjJlors i. almanco, demanam que se'ns respecti ~l nos
tre criteri de la mateixa manera que nosaltres som res
pectuosos sempre amb els criteris de tothom. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Albertí. 1 acabat el debat passa

rem a la votació. Les Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor d'aquesta Proposició No de Llei es volen posar 
drets, per favor? 23. Poden seure, per favor . Les Sres. 
i Srs. Díputats que votin en contra es volen posar drets, 
per favor? Poden seure. Les Sres. i Srs. Diputats que 
s 'abstenguin? Queda rebutjada la proposició No de Llei 
p er 23 vots a favor i 26 en contra. 



474 DIARI DE SESSIONS / Núm. 15 /28 de ma~ del 1984 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
El nostre Grup Parlamentari, per una qüestió d'or

dre, vol manifestar que a cap moment hem fet cap 
aHusió despectiva, o aixo era la nostra intenció, cap a 
cap altre Grup Parlamentari d'aquesta Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia ho ha entes així, si no, hagués 

cridat l'atenció. Moltes gracies i bon vespre a tots. 
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