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Lloc de celebració: SeU del Parlatnent 

SUMAR. 

I.-Complimentació de l'acord plenari de dia 14 de novembre del 1984 de creació de Ponencia Especial so
bre competencies deIs Consells lnsulars. 

IJ.-Mocions: 
1) R.G.E. núm. 372/85, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), congruent 

a la InterpeHació núm. 20/85, relativa a la política en materia d'esports. 

IIJ.-Dictamen de la Comissió de Cultura i Educació, relatiu al Projecte de Llei de Creació del Consell de la 
Joventut de les Illes Balears (R.G.E. núm. 733/84). 
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IV.-/ nterpel'lacions: 
1) R.C.E. núm. 265/85, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa a la política en materza 

de turisme del Covern Autónom. 
2) R.C.E. núm. 290/85, presentada peZ Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la 

política del Covern en re la ció !l l'ensenyament de i en la llengua catalana a les /lles Balears. 

V.-Proposicions No de Llei: 
1) R.C.E. núm. 250/85, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la 

creació del Consell de Treball de les Illes Balears. 
2) R.C.E. núm. 276/85, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la 

utilització d'herbicides i d'altres productes tóxics a la pagesia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen ocupar el seu lloc? En breus instants co

men~arem ... 
Bones tardes. Comen¡;:a la SessiÓ. Abans d'entrar en 

el primer punt de l'Ordre del Dia, el Grup Esquerra Na
cionalista-PSM m'ha fet arribar escIjt, sota número de 
Registre 382, en el qua! demana que es postposi el punt 
276/85 de l'Orru:e del Dia, per tant, _tenint en compte e l 
que estableix l 'article 67 paragraf p~imer del nos tre Re
glament de la Cambra, p ropos a Vosses U1ustrÍssimes 
que em diguin si accepten aques ta modificació de rOr
dre del Dia. 

S'aprova per assentiment. 
1.-

Passam al primer punto 
Aquesta Cambra, en data 14 de novembre, va pren

dre, entre d'altres, l'acord relatiu a una Moció presen
tada pel Grup Parlamentari Socialista, en aquesta Mo
ció s'establia, en el paragraf 2, que en el cas que el 
Govern no presentas l'esmentat Projecte, i es feia re
ferencia al Projecte de Competencies deIs Consells In
sulars, dins el termini assenyalat, es constituís una Po
nencia amb participació de tots els Grups Parlamenta
ns, encarregada d'elaborar una Proposició conjunta de 
LIei deIs Consells Insulars. En data 4 de mar~ tengué 
entrada al Registre General d'aquest Parlament, escrit 
del Grup Esquerra ;Nacionalista, recordant el compli
ment de l'acol1dat .~ la Moció ~ qu~ JIem fet !Eeferencia. 
Per la meva part, vaig instar del ·President del Govern 
de la Comunitat Autonoma, el qual em contesta acom
panyant Avantprojecte de~ LIe1 ;déCompetencies de Con~ 
sells Insulars. Exposada la tematica a la Mesa del Par
lament i a la Junta de Portaveus, se sotmet a la vostra 
consideració per a la deguda aprovació l'escrit que la 
Secretaria, si li plau, llegira ara mateix. 

Secretaria, vol procedir a la lectura de l'escrit? 

LA SRA. ENSEl'l:AT ENSE&AT: 
El President del Parlament, juntament amb la Mesa 

i la Junta de Portaveus, en reunió celebrada per aques
ta, dia 26 de mar~ del 1985, adopta l'acord de l'aval PIe 
de la Cambra perque l'aprovi, si així períoca, l'escnt 
que transent literaIment diu: R~olució relativa al com
pliment de l'acord plenari de dia 14 de novembre del 
1984 de creació de Ponencia Especial sobre competen
cies deIs Consells Insulars. 

lr.-Per tal de donar compliment a l'acordat pel 
PIe d'aquesta Cambra, en Sessió celebrada dia 14 de 
novembre del 1984, queda constituIda la Ponencia Es-

pecíal a que fa referencia l'apartat b) de l'acord esmen
tat per a l'elaboració de la Proposició de Llei, regula
dora de les competencies deIs Consells Insulars. Podra 
servir de base rus treballs d'aquesta Ponencia l'esbor
rany remes pel Govern de la Cornunitat Autonoma. 

2n.-La Ponencia Especial de referencia quedara 
formada per sis membres, dos per part del Grup Par
lamen1ari Popular, dos per part del Grup Padamentari 
Socialist a, un per part del Grup Parlamentari Regiona
lista de les llles i un altre per part del Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista-PSM, els quals hauran 
d'indicar a la Presidencia de la Cambra els noms deIs 
Diputats respectius en el termini de les 48 hores se
giíents a l'aprovació per part del PIe de la present re
solució. 

3r.-El treball de la Ponencia Especial adoptara la 
forma de Proposició de Llei, i com a tal, quan pertoqui, 
sera tramitada d'acord amb el Reglament p'rovisional 
d'aquesta Cambra. 

4t.-Amb l'acord preví de la Mesa del Parlament, 
adoptat dia 26 de man;: del 1985, queden habilitats 
els dies necessaris fora de període legislatiu fins que la 
Ponencia Especial haura conelos totalment els seus 
treballs. 

Se.-La Ponencia Especial adequara les seves actua
cions, pel que fa a les normes de procediment, a les 
ordinaries, establertes per al funcionament de les po
ne..n.~ies de les CorpissiqD§, com si es tractas d'una 
d'aquestes. S'acordÁ taníbé que aqúesta resolució, un 
cop sotmesa a la consideració del PIe, es publicara en 
el BOPIB. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per tant, aquesta Presidencia sotmet a la seva apro

vació aquesta definitiva r esoludó. Presten vostes els 
seu assentiment ? Aleshores, queda constittüda aquesta 
Comissi6 Especial. 

Té la paraula, per qüestió d'ordre, m'imagin. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sí, per una qiiestió d'ordre. Potser sena conve

nient, ja que segurament els Diputats no n'han tingut 
coneixement encara, si es podria fer lectura del docu
ment que va remetre el President del Govern d'aques
ta Comunitat a la Presidencia d'aquest Parlamento 

EL SR. PRESIDENT: 
El contingut' d'aquest escrit resa del següent tenor, 

i ara en fara lectura la Secretaria. 
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LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Com a resposta a la vostra atenta comunicació de 

6 de mar~ d'enguany, Registre de Sortida 204/85, de 
dia 7 de ma~, aquest Govern que presidesc, es com
plau de comunicar-vos el següent: 

lr.-Que el Consell de Govern que presidesc ha 
elaborat un Avantprojecte de Llei de Regulació de 
Competencies deIs Consells Insulars, perque serveixi 
de base d'esiudi. 

2n.-Que, atesa la Moció 968/84, aprovada pel PIe 
d'aqueixa Cambra dia 14 de novembre del 1984, s'ad
junta l'avantprojecte o esborrany esmentat a l'apartat 
primer que podria ser Llei Reguladora de les Compe
tencies deIs Consells Insulars, per tal que pugui ser
vir de document de treball a la Ponencia a que fa re
ferencia l'apartat segon de la Moció esmeniada. 

3r.-En converses mantengudes amb els represen
tants de tots els Grups Parlamentaris d'aqueixa Cam
bra, es considerara la conveniencia de proposar a V.E. 
que, en el cas que ha consideri pertinent, el nombre 
de membres de la Ponencia esmentada sigui de sis, 
dos pel Grup Popular, dos pel Grup Socialista, un pel 
Regionalista i un alire pel Grup d'Esquerra Naciona
lista, els quals hauran d'indicar a Vossa ExceHencia, 
els noms deIs Diputats respectius, i aixo en el termini 
de les 48 hores següents a l'aprovació per part del 
PIe. EIs Diputats designats només podran ser substi
tuIts per d'altres del mateix Grup. 

4t.-Que pressuposant que el treball de la Ponen
cia Especial, atesa la complicitat i la transcendencia 
de la materia, pugui tenir una llarga durada, quedin 
habilitats els dies necessaris, fora de període regla
mentari de Sessions, fins que s'haura conelos total
ment el treball. 

se.-Que una vegada conelos el treball, sigui ele
vat a aqueixa Presidencia de la Cambra, en forma de 
Proposició de Llei que haura de ser tramitada com a 
tal, d'acord amb les normes reglamentaries d'aqueix 
Parlamento 

. Ens complau de comunicar-vos-ha perque en ten
gueu coneixement i perque se'n derivin els efectes per
tments. 

-EL·SR PRESIDENT: 
. El present escrit va tenir entrada al Registre Ge

neral de la Cámbraen data. 25 de roan; de11985, sota 
-el número de Registre 377/85. 
-lI.-l) 

Passam. al· punt següent. 
Relatiu a Mocions, 'per tractar i debatre la que va 

tenir entrada sota el número de Registre 372, presen
tada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista"PSM, 
congruenta la· IntepeHació· núm. 20/85 i relativa a la 
política en materia d'esports. Secretaria vol procedir 
a la lectura de la Moció presentada? 

-LA SRA. ENSEÑAT ENSE&AT: 
. . El GrupParlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, 

d!acord aníb el' que estableix 1'article 145, apartat 2, 
,del Reglament ' Provisional del Parlament 'deles- Illes 
:Balears', . presenta la Modó 'subsegüent a la InterpeHa
ció 2{)j85, relativa a política en materia d'esports: 

> lr.-Que entre ·la població escolar de les llles Ba
lears, es realitzi un programa de foment de l'esport no 
cOInpetitiu. 
. 2n . ...:.....Que s'incrementin els pressuposts del Pla Ter

ntorial d'InstaHacions Esportives que es realitza entre 

-

el Govern de la Comunitat Autónoma, els Consells In
sulars i els Ajuntaments. 

3r.-Que s'estableixi una coordinació real i efecti
va entre els responsables de política esportiva del Ga-
vern de la Comunitat Autonoma i deIs Consells Insu
lars. 

4t.-Que es ere! un equip tecnic, formai basica
ment per llicenciats en Educació Física, que dugui a 
terme un programa de política esportiva pero a l'esport 
de temps de Heure a totes les Illes Balears. 

se.-Que es realitzi un conveni de cooperació en
tre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del 
Govern de la Comunitat Autonoma i els INEFs de Ma-
drid, Barcelona i Granada. . 

re.-Que en els poliesportius dependents de la Ca-
munitat Autonoma es dugui a terme una planificació 
d'activitats que tendeixí al foment de l'esport de base 
i no competitiu i, al roateix temps, que subsani les de
ficiencies m.aterials, aigua calenta, neteja, etc. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar la Moció, té la paraula el Sr. Joan 

Francese López Casasnovas. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un iemps de deu minuts. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Des

prés de la InterpeHacíó sobre política esportiva, pre
sentada en aquest Parlament fa just una setmana, la 
impressió global de les contestes que va donar el Si". 
Conseller era que en materia de política esportiva el 
Govern de la Comunitat Autonoma o bé tenia una nul
la activitat d'iniciativa propia o bé s'havia deixat arros
segar pels poders factics que dins el iema de l'esport 

·hi ha i que vénen d'estona. Notavem a faltar uns de-
ficits molt grans en esport de participació, en esport 
de base, en esport que significa ocupació de temps de 
lleure, notav~m a faltar uns criteris clars, pedagc)gica
m.ent establerts, en política educativa' dy l'Edu~ció- 'Fí~ 
sica i en el tema .de l'esport escolar; obseryavem tam
bé, amb molta preocupació- CQID els Plans' Terntorials 

'.; i ' j_.' .,. '. ' 

d'Instal:lacions E!?por,tivesJ llwty de creixe.I1.sub~tan,C~fll
ment, a tenor precis~ent del cost de 'la vid;:t, patien 
UDS retalls considerables i augmeniaven, ~o sí, les d~s
.peses d'intervenci,ó dir,epta 4e la Conselleria, les . eles
peses qu,ees .fei~n.c;lirec~~t ;ambpr9m.Hl9rspwi~ 
culars oamb Ajuntaments-sens~ que ~. sigI1.ifica.suna 
atenció a uns criteris prioritaris, 'i semblava, -donava 
la impressíó que eLcUentali.s~ poJític ft,mqionava per
feotament dins aquesta política d/installacions espor
-tives. 

Val a djr, també, que era una gran· p~~ó 
constatable observar com la política esportiva,' per 
lUla banda, es duia a ter.me ambun cert augment de 
burocracia, i en aquest sentít ens podríem' referir' a 
les normatives -que s'han establert, l'any passat, en re
lació al Pla Territorial d'InstaHacions, pero, per l'altra, 
faltava' una capacitat tecnica, un personal tecnic sufi
oient i preparat, perque es _ poguessin 'dur a terme pro
grames, ja ho he dH abans, d'ocupacíó de temps de 
lleure, programes d'esport base,o programes que fessin 
de l'esport un servei real al ciutada. No entraré; per 
tant, ja, en mésanalisis sobre aquestes qüestions, i 
ara sí, a través d'una Moció, cree que és el moment 
en: que aquest Parlament digui d'una manera clara i 
rotunda que la poblaci6 escolar de les Illes Balears 
necessita un esport que fugi deIs purs . critens de les 
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estructures socials capitalistes que tenim, que fomen
ten la competitivitat, i no tant la competició, que fo
menten tot allo que sobrepassa les dirnensians huma
nes per fer saltar uns centímetres més amunt a per 
fer córrer uns segons més rapid als nostres ciutadans, 
també, en edat docent i, en definitiva, per fer de l'es
port escolar un llac, un ambit en que s'eduqui tathom 
i no s'eduquin o es preparin elites, que es preparin els 
millors. 

Aquests criteris, per suposat, no són del Grup Es
querra Nacionalista ni d'aquest Diputat que els parla, 
jo crec que el que fa referencia al cos és un món ric 
que esta sense explotar des de l'escola i, sense cap 
dubte, la Conselleria de Cultura no li dóna, en aquests 
moments, adequada importancia. Nosaltres creim que 
quan es competeix, només juguen els millors, i nos al
tres volem una Educació Física per a tots, i encara 
que pugui sonar malament a les orelles de segons qui, 
val a dir que l'activitat física competitiva pot fomen
tar i de fet fomenta moltes vegades, fins i tot, actituds 
totalitaries i, sense cap dubte, la intolerancia, i dic a<;ó 
a consciencia deIs problemes que es produeixen en
guany dins l'esport escolar, record que hi ha ja un 
tema que implica el Comite de Discip1ina de l'Esport 
Escolar, que s'observa que, per guanyar, per obtenir 
el premi, per ser el millor, per ser el campió, hi ha 
hagut determinats col·legis, sembla ser, tot ru;o esta per 
estudiar, encara, esta en procés d'estudi., sembla ser 
que s'han saltat les propies normatives per aconseguir, 
repetesc, una victoria que no es fa en un pla esportiu, 
sinó en un pla competitiu i per guanyar' punts. Pero si 
ara ens referim a les activitats que, a vegades, ha ge
nerat la Conselleria de Cultura de cara a aquest tema, 
veim, amb preocupació, que una Ponencia alternativa 
per a l'esport escolar que es va presentar aquest estiu, 
aquí, a Palma, sota els auspicis de la Comunitat Au
tonOlIlla, arribava a unes conclusions, que no llegiré 
totes, són moltes, pero en sÍntesi venien a dir que mai 
I'Educació Física no ha: 'de ser substitutiva, sinó com
plemeñt ,hin programa educaliu, aquest programa edu
catiu, 'que ' jo -sapigá, no es téa la: Conseileria de Cul
tura, Un programa que- hade respondre als interessos 
i necessitats deIs infants, els infaIits no participen a 
l'esport escolar per guanyar, per competir, per guanyar 
als aItres, i, en aquest sentit;-crec que hauneffi de des
méntir rotuildament 'i éategOricament 'Íes afirmacions 
del Director ,General, Sr. Nadal, on diu «hay que de
jarse'de ~eritos, ~l nmoéil ed~d ~colar quiere com
petir», -rioseny6rs~rio senyorS, potser que l'infant, sota 
determinats esÍÍinuls i influencies; vúlgui competir, 
pero una tasca pedag&gica i programada no va per 
aquí, en absólut. ' 

No m'estendré més, perque crec que a~o és un 
tema ampliament debatut i que roman dins la cons
ciencia de tots, i, en conseqüehcia, el Parlament no 
pot fer altrament que acceptar, que as sumir allo que 
és un criteri científic, un criteri pedagogic. 

Si aham ara a analitzar que succeeix amb la coor
dinació real í efectiva, que aquí demanam, entre Co
munitat Autónoma i Consells Insulars, constatam, no 
ja amb preócupació, sinó amb alarma, que el conveni 
per al desenvolupament de l'acíivitat esportiva escolar, 
durant el éurs 84-85, s'esta incomplint ' d'una manera 
flagrant, la cHmsula segona diu textualment que abans 
de dia 31 de desembre de l'any 84, la Comunitat Au
tonoma haudt fet l'ingrés als CorilÍtes Insulars de l'Es
port Escolar de 500.000 Pts., i que abans de dia 31 de 

mar<; del 1985, hauran ingressat 500.000 Pts. més del 
total d'1.600.000 que estaven previstes dins el conveni 
per aportar la Comunitat Autónoma. Dones bé, ni día 
31 de desembre es van fer els primers ingressos, ni 
ara, dia 28 de mar~, s'ha fet ni el de dia 31 de de
sembre ni el de dia 31 de mar~, la situació adminis
trativa, jo ja sé que va per aquí la qüestió, és auten
ticament caótica; com podem anar, avui, a cercar mo
nitors que ens programin l'actuació juvenil per a la 
Campanya d'Estiu 1985, quan els monitors de rany 84 
no han cobrat encara les quantitats perceptuals que 
havien de tenir? Tot a<;o és molt greu, molt preocu
pant, perque, tot i que hem de reconeixer que l'espart 
escolar té més participació que aItres anys, perque fo
namentalment hi ha equips de base que l'impulsen, a 
pesar d'a<;ó, tota la bona imatge que es podria acon
seguir, s'esta deteriorant per problemes de tipus, d'ín
dole administratiu que, en últim terme, salvant totes 
les distancies, són, evidentment problemes polítics, i a 
a~o, s'hi ha de posar redre¡;, i a<;o és un punt que vo
lem incorporar a aquesta Moció. 

També volem que, d'una vegada, siguin les Nor
mes Deportives Internacionals les que regesquin els 
Plans d'InstaHacions Esportives, ens preocupa enorme
ment que per una banda s'hagi fet un cataleg de ne
cessitat d'instaHacions, i, per l'altra, les subvencions o 
les promocions per a instaHacions esportives no s'es
tiguin complint amb aquests temes, i per amostra n'hi 
ha prou amb un botó, jo vull dir que dins les Nor
mes NIVE, perdó, dins el cathleg indicatiu figurava 
que a la població d'Alaior, per exemple, hi havia d'ha
ver un pabelló escolar, i el que s'esta fent en aquests 
moments des de la Comunitat Autonoma és insuflar 
1.000.000, un altre milió de pessetes en un pabelló espor
tiu que sobrepassa, tan soIs, no només l'ambit pobla
cional de la població, sinó la capacitat de manteniment 
que pugui tenir l' Ajuntament en aquests aspectes. I 
qui diu a<;o diu la situació ampliament indefinida en 
que es troben les instaHacions dins l'illa de Mallorca, 
'voldfíem que hi hagués una planificació d'activitats 
dilis les instaHacions, ja sabem que el poliesportiu «San 
Fernando» ja ha passat al Consell de Mallorca, hi ha 
els Pnnceps d'Espanya, 'pera es tracta, no que es man
tenguin les instaHacions, només, ,si'riÓ' que hi hagi pro
grames que permetin l'ús; el rendiment més adequat, 
scieialinent parláilt, d'aqueste's instaHacions. Per aquí 
va també la necessitat d'estáblir convenis de coOpera
ció a:mb l'Institut Nacional d'Educació Física, aquí fi
gura Madrid, Barcelona i Granada, perque senzilla
'Inent s6n els tres Instituts Nacionals que hi ha en 
aqti~sts moments, pero, d'aquests centres universitaris, 
podnen sortir assessoraments, ccioperacions de radi
cal importancia, de transcendencia per redr~ar el nos
tre panorama esportiu, basta ja, per tant, senyors 
d'aquest Govern, de fer una política que primi les ne
cessitats privades, que primi les actuacions d'una ma
nera unilateral i sense planificació, i ane-m afer, per 
primera vega da, un esport participatiu, un esport ba
sic que permeti que el ciutada de les IUes Balears, 
que valora l'esport, i a~o ho heIIi de dir més d'una ve
gada, com uns deIs principals punts d'atenció en les 
seves hores de lleure, pugui tenir, repetesc, amb la 
Comunitat Autonoma, un punt de referencia ineludible 
per netendre que la Autonomia és fructífera, que l'Au
tonomía és positiva. 

. Sr. President, em pas del temps, som conscient que 
deix per dir encara moltes coses, pero també som cOn s-
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cients que tots els Srs. Diputats que aquí m'escolten, 
tamoé, Ja coneixen ampliament aquesta problemática 
i taran lOt el posslble, majan~ant el seu vot perque 
es millari, perque es redreci. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
El Conseller Sr. Francesc Gilet té la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. ·i Srs. Diputats. En 

primer lloc, jo em manifestaré sobre els aspectes que 
no vénen directament reflectits a la Moció. Pel que fa 
referencia al Pla Territorial d'InstaHacions Esportives, 
li he de dir que, si no record malament, de l'any 83, 
en els Pressuposts del 83, en els Pressuposts del 84, 
hi va haver un increment de prop de 6.000.000 Pts., 
que naturalment la normativa va haver de canviar, per 
una raó molt senzilla, i és que aquesta partida venia 
pel Fans de Compensaci6 Intertenitorial, la qu.:-u cosa 
obligava que no es fes una jnversi6 de tipus subven
ció, fi6 que havia de tenir una aItra normativa que 
fos possible la despesa d'aquesta quantitat dins els 
pressuposts del 84, i que es pensa, per a aquest Pres
supost 85, en primer lloc, treUl'e el Decret més aviat i, 
en segon lloc, treure'l d'una manera ja glohal per als 
anys successius sense les variacions, una vegada que 
el cens d'instaUacions deportives s'ha publicat amb les 
modíficacions que els Ajuntaments varen estimar que 
s'havien de produir. 

Pel que fa referencia a l'Educació Física, jo la
ment dir-li, Sr. López, perfectament, entene, que l'Edu
cació Física no és competencia de la Comunitat Auto.. 
noma, que no ha estat transferida i que, lamentable
ment, no ha estat transferida. Per tant, totes les ma
nifestacions que voste pugui fer en aqu~ t sentit, les 
comprenc, les pue assumir, tal vegada qualcuna d'elles, 
pero de cap manera les pue acceptar com adjudica-
bIes al Govern. . -

En relació aIs distints punts de la Moció presen
tada, Ji he de dir que, de cáp de les marieres, poden 
ser assumides pel Govem . 

. Pe! ;que ' fa refere-nciá -al primer punt, voste ha 
manifestat una serie de qüestions, i joli he de contes
tar que el que s'esta realitzant entenc que és un pro
grama de depor't escalar tnblt complet, en el -quiil la 
-partieipació i la comp tieió apareix n e 1 ade
quat equilibrio La pal'ticipaci6 és, per suposat, el pri
mer objectru del programa, pero el deport, Sr. López, 
és essencialinent competitiu i pretendre prescindir 
d'aquest factor ésJ com he dit, una idea exce slvament 
simplista. :es que es pot p-racticar el basquet, el futbol 
sense un esperit competitiu? l!s que es pot pensar que 
els aHots no tenen ja, de per si, dins una societat com 
la nostra, una inquietud de guanyar? Jo crec que aixo 
és, senzillament, dir el contrari, és, senzillament, fer 
una pura manifestació d'intencions, pero que la reali
tat és molt diferent. Per tant, en certa manera, les pa
raules del Director General de Deports serien assumi
bIes, tal vegada no en aquests termes, pero sí en l'es
perit i en el fons. 

Evidentment, si li llevam aquest aHicient egonístic, 
l'interes del stibjecte, i més en el cas deIs nins, de
creix notablement. L'enfocament que es dóna al deport 
escolar és molt més realista que tot aixo, i el que es 
persegueix és que no sigui guanyár I'Úllic objectiu del 

practicant, es pretén ensenyar als nins que guanyar i 
perdre és accessori i que molt més important que gua
nyar és combatre amb noblesa, entUSIasme i alegna, i 
li record que, qualque vegada, és més importam saber 
perdre que saber guanyar. 

A la Normativa v.::neral de l'activitat deportiva 
per al curs 84-85, remesa a totes les institucions i cen
tres escolars es pot l1egir: «Objectius, 1.2.-Aconseguir 
un deport escolar participatiu i educatiu. Punt 4.
Principis Generals. Cada Comite potenciara al maxim 
els nivells participatius interns i locals. Fase Insular. 
D'aquesta fase sortiran" dos representant:;; que assisti
ran a la fase territorial, que sera solament confronta
tiva, és a dir, no es fara per aconseguir un campió, 
sinó el dret a activitats posteriors». 

Per una altra part, és sabut que el nostre deport 
escolar estableix la incompatibilitat amb el deport fe
derat, a fi de donar oportunitat de participar a major 
nombre d'aHotes, al-lots i joves. Independentment, exis
teixen una serie de programes coro són els de vela, pi
ragüisme, tir amb arc, tir amb fona, hockey sobre pa
tins, escacs i gimnasia, que són exclusivament par
ticipatius i de difusió, per tot aixo es considera per
fectament cobert per l'actual programa de deport 
escolar l'objectiu que menciona voste en el punt pri
mer de la seva Moció, en la mesura en que aquest pu
gui esser pres en consideraci6. 

Quant al que fa referencia al Pla Territorial d'Ins
taHacions Deportives, jo li he manifestat abans que h~ 
havia hagut un increment i que, endemés, ha d'enten
dre voste que aixo és una quantitat dins el 83-84, que 
va ser transferida no amb caracter finalista per l'Ad
ministració Central, pero sí que, com han fet altres 
Comunitats Autonomes, aquest Govern hagués pogut 
fer desapareixer aquest Pla Territorial i va considerar 
que, d'acord amb les necesitats de les instaH.acions de
portives, havia de continuar amb la promoci6 de la in
versi6 per part d'Ajuntaments i de Consells Insolars. 
Pero, ti he de recordar que la normativa actual esta~ 
bleix el percentatge per part del Govém, pero, de cap 
de les maneres, marca el percentatge per part deIs 
Consells Insulars, els quals 'son ben lliures d'inéremen
tar més enlla del 33 % que ha establert el Gové'rh per 
a eH mateix. Ara, Ji he de dir que el PIa Tetrltorial 
d'InstaHacions Deportives no és l'única acció " del Go
vern en materia d'instaHacions, ja que exiSteiX també 
el Pla d'Ajudes a Assóciacions i t::l Pla d'Obres Direc
tes de la Conselleria, que ·nor.malnient és fan subjec
tes a converus amb Ajuntaments ... cóm és el caOs de 
l'Ajuntament d'Alaior que vo it~ b-aJ manifestat, i que 
el que ha fet el Govem ésanar donant supoÍ't a aques
ta acció ja comem;ada. . I 

La coordinació de que voste m'ha estat parlant, li 
pue assegurar que va ser des de] comen~ament, des de 
la presa de possessi6 del Govern una de les preocu
pacions permanents de la Conselleria, i si voste se 
n 'adona, per a aixo es va crear el Consell Balear de 
la Joventut, al1a on estan representats COilsellers, Con
sells Insulars, Ajuntaments, Federacions, etc., etc. En 
més d'una ocasió, la Conselleria ha reunit els respon
sables de la política deportiva d'aque3ts, m'estic re
ferint a Consells Insulars, i els ha retut compte deIs 
seus projectes i realitzacions, oferint-los l'oportuna col
laboració, s'han signat convenis per al desenvolupa
ment del deport escolar amb el ConselI Insular de Me
norca i Eivissa-Forrnentera, i existeix aquest Pla d'Ins
taHacions Deportives, que es realitza, precisament i 
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conjuntament, amb els Consells Insulars de les altres 
iHes. A uaLes recents, la ConseHena na donar noves 
p asses en aques. sentit, otennc al Consell ln"war de 

l\11í::uOí"Ca una coHaboració quant al deport de temps 
lilllre i quant a medecma deportiva. Ara, jo li he de 
dlr, Sr. López, que no sempre és aCOlllC1a aquesta il1l
ciaciva d 'una manera favorable i que, en certs casos, 
no és facil arribar a aquesta coordinació. Sense anar 
més enfora, i li dic sense cap casta d'acrirud, com vos
te ha manifestat en altres ocasions, a la darrera visita 
de les habituals que realitza el Director General de 
Deport a Menorca, dimars passat, li va ser impossible 
parlar amb voste, encara no sabem per quin motiu, 
esseut així que va ser des de les 9 del matí fins les 
17, 19 hores, perdó, de l'horabaixa i no se li va donar 
cap casta de resposta quan1. al motiu concret de per 
que voste no el va poder rebre. 

Quant al deport de temps lliure, el punt 4, en pri
mer Uoc, li he de dir que existeix un programa de po
lítica deportiva per al deport de temps lliure i li agra
dara o no li agradara, pero aquest programa existeix, 
i els seus objectius són els següents: «Illteressar els 
municipis i associacions a la posta en practica de pro
grames d'acció popular i de recreae,j,ó. Desenvolupar 
programes de deport a les empreses. Popularit~ar i es
tendre la practica de la recreació d~ortiva a tots els 
nivells. Formar animadors esportius ,de temps lliure i 
as sumir les necessitats transferides quant a organitza
ció i control de proves populars». En segon lloc, per 
dur a terme aquest programa o qualsevol altre, no és 
necessari incrementar les despeses de personal que 
voste pretén, o crec que insinua, creant un equip tec
nic de llicenciats en Educació Física, entre altres co
ses, perque ja existeix i esta format pels funcionaris 
de la Conselleria assignats a la Direcció General de 
Deports, nou deIs quals són llicenciats en Educació 
Física. 

Voste m'ha parlat de convenis amb INEF de Gra
nada, Madrid, Barcelona, que no són tots els que hi 
ha, n'hi ha Un altre, .de Lleida, pero li he de mani
festar que, de cap de les maneres, seria possible arri
bar ~ aquests convenis amb INEF, en tot cas. hauríem 
de parlar de convenis runb els ConseUs Superiors de 
Deports o amb la Direcció General de Deports de la 
Generalitat, ara, realment m'agradaria quevoste em 
digués i m'especifidls r~lment quins cOIlveniS vol fer 
o .vol que facerp amb , aquests INEFs; Madrid, Barce
lona, Granada o Lleida. El qUe sí li puc dir és que 
aquesta COIlselleria es troba en peqnanent relació tant 
aInb el Consell Superior de Deports, com amb la Di
recció General de Deports de la Generalitat, concreta
ment, com amb l'INEF de Madrid i de Barcelona i 
que, de fet, existeix una cooperació i una disposició 
d'ajuda per la seva part, d'aquí ve la visita del Direc
tor General, del Director de l'INEF de Madrid, a Pal
ma, en una visita oficial. Cal dir que la ConselIeria ha 
programat i iniciat un curs de preparació per a l'in
grés als INEFs amb la finalitat d'ajudar els joves de 
Balears que desitgin accedir a eIls. Per una altra ban
da, la Conselleria s'ofereix per a gestionar amb l'es
mentat centre qualsevol tema o petició concreta que 
se li ofereixi al signant de la Moció. Cal assenyalar 
també que s'han fet gestions perque eIs INEFs pogues
sin facilitar l'accés als mateixos deIs aspirants de Ba
lears, gestió que, li he de dir, ha tengut un resultat 
negatiu, ja que entenen aquestes institucions que allo 
seria obstaculitzar o impedir la normativa legal, ja que 

establiria una discriminació entre els opositors. 
Voste s'ha manifestat quant als «Príncipes de Es

paña», i li he de dlr que, lamentablement, sembla que 
vosté no ha passat per alla des de fa un any i migo 1 
queda convidat a fer-ho. Al poliesportiu «Principes de 
España», que és l'únic actualment que depen de la Co
municat Autónoma, és a dir, de la ConseHeria, existeix 
una completa planificació d 'activitats, que li llegiré 
posteriorment, i aquesta utilització esta basada, fona
mentalment, en cinc punts. D'una part, la utilització 
deIs seus 3.000 socis i familiars, de totes les edats i 
nivells departius, utilització per a centres escolar, des
envolupament del programa deportiu escolar, funcio
nament d'escoles basiques de gimnasia, judo, tenis, te
nis de taula i natació i utilització per a les federacions 
deportives. El nombre d'usuaris del poliesportiu va ser 
l'any 1984 de 325.663, superant en un 15 % el de 1983. 
Per una altra banda, les deficiencies materíals, quan 
es presenten, són esmenades, com ja s'esta fent, quant 
a l'avaría que sofrien els sistemes de calefacci6 i aigua 
calenta, avaria que, per a,ltra banda, crec que esta suc
ceint a moltes cases, no només a instaHacions depor
tives, a mol tes cases d'aquesta ciutat de Palma, em 
sembla que tots sabem el motiu. El: polideportiu té un 
ben guanyat prestigi quant al seu magnífic estat de 
manteniment, i el fet que voste, Sr. López, parli de 
neteja, com a deficiencia material, em fa suposar que 
no l'ha visitat, li reiter que, amb satisfacció, l'acoffir
panyaré, sense ordre previa, ni avís preví, al Direc
tor, 'Sr. Bascuñana, a visitar el polideportiu «Príncipes 
de España». 

1 quant al Pla d'Activitats, li llegiré bastant aviat, 
de l'any 85, pel que fa referencia als «Príncipes de Es
paña». Li he de dir que com a activitats propies de la 
insta1:lació estan previstes les es coles deportives de 
judo, natació i tenis, les confrontacions inter-clubs, els 
tomejos de tenis, quant a la Diada Social de Sant Se
bastia, el 8eptim Torneig Social de Primavera, el Se
gon Trofeig Comunitat Autonoma, Torneig OPEL de 
juny-juliol, i el vuite, Torneig Social d'Hivern, el mes 
de novembre. Quant a activitats concertad es, concerts 
amb coHegis de LluÍs Vives, Sant Agustí, Sant Felip, 
Nostra Senyora de l'Esperan~a. Quant a deport Un al
tre aspecte de deport escolar, concert que cobreix tota 
la campanya oficial i que abra~a els deports d'escacs, 
atletisme, basquet, baloDIlla, futbet, futbol, nata,ció i 
voleiboI. De futbol i futbol sala, concert amb clubs per 
a l'exercici, ja sigui a afeccionats, a grups o a empre
ses, durant tot l'exercici. Atletisme, un concert amb la 
Federació Balear d'AtIetisme. Deport Universitari, con
cert que abra~a les competicions i activitats deporti
ves de temps lliure durant el curs academic, fins dia 
30 de juny. Deport d'empresa, activitats que vénen do
nades a través del departament de deport escolar i de
port d'empresa. Activitats especials, cursets de moni
tors es colars , a través del departament de deport es
colar, secció de promoció. La programació del segon 
nivelI d'atletisme, gimnasia, durant els mesos d'abril i 
maigo BIs centres d'iniciació i perfeccionament U:cnic 
d'atletisme i tenis, a través de les pertinents federa
cions, aixo és un fundonament continuat i, a part de 
tot aixo, les diferents conferencies, coHoquis, etc., etc. 
Aixo cree que expressa, suficientment, quin és el pro
grama d'utilitzacÍó, concretament, de la instaHació 
«Príncipes de España», que voste manifestava que no 
es tenia. 

Res més i moItíssimes grades. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Di

putat? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

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

des, Sr. Conseller. Hi ha tanta cosa a dir que potser 
per seguir el mateix ordre que voste ha emprat, co
men¡;arem parlant de l'Educació Física. L'Educació Fí· 
sica és la base per a qualsevol programa deportiu, i 
no és una qüestió que sigui transferida {) no trans
ferida la que ha de fer que la Comunitat Autonoma 
tengui un programa d'Educació Física, un programa 
d'Educació Física que no s'entén que sigui l'assignatu
ra d'Educació Física a les escales, cosa que potser 
d'acord amb l'Ajuntament de Palma, d'acord amb el 
Consell Insular de Menorca, d'acord amb els Ajunta
ments podríem dur a terme d'una manera més efec
tiva, encara que sé que la competencia, realment, no 
esta transferida. Pero, quan rallam d'Educació Física, 
rallam de fer possible que el ciutada de les Illes Ba
lears que fa esport, h{) faci en condicions i ha faci, 
endemés, des de la més petita edat fins la tercera edat, 
l'edat adulta i més enlla encara. Perque aquest és el 
programa, la consideració social que una Comunitat 
Autonoma que es precil de ser-ho hauria de tenir i no 
reduir la seva activitat, mitjan¡;ant subvencions a fons 
perdut, la majoria de vegades, sense res més, sense 
cap programa, sense cap criterio 

InstaHacions esportives, ja sabem que de l'any 82 
en~a, els programes d'instaHacions esportives han tin
gut més as signadó , quan nosaltres, dins aquesta Mo
ció, presentam la proposta de creixer la participació, 
ens referim que els diners que s'han utilitzats, d'una 
manera unilateral i de forma directa, i, en gran part, 
a promoeions particulars, vagin, s'integrin dins un Pla 
Territorial que contempli la participació deIs Ajunta
ments i deIs Consells Insulars, d'aquesta manera e] 
33 % que hi posi la Comunitat Autonoma, evident
roent, ob1igara també a creixer les assignacions espor
tives per a instaHacÍons que donin els Consells Insu
lars i els Ajuntaments, i després és un problema deis 
Ajuntaments i deIs Consells Insulars si, a mes, posen, 
superen el 33 % posat inicial'rnent per la Comunitat 
AutOnoma. ~s a 39Ü a que nosaltres ens referíem, i és 
~9 que .un progtania ~obal !lilUria de contemplar. 

Penmeti'm,' ·Sr . Conseller, que cliserepi rotunda
ment ~n la con~ideració del programa escolar,. dient 
que l'esport es essenéialment competitiu, no, el progra
ma ideologic que hi ha darrera, la seva actuació sí que 
es fOnalIIlentalment competitiva i que promou la in
quietud per gttanyar, en efecte, i que promou com a 
objectius importants ensenyar a guanyar i ensenyar 
que perdre, cliu, es necessario Tot a~ es discutible, 
Perque els alumnes, els infants en general, no tenen 
inicialment aquesta preocupació, pero sí que la tenen 
els seu§ professors i els ·seus pares que, mo]tes vega
deS, i d'una ·manera irreflexiva i irracional, impulsen, 
impulsen desastres, i voste ho sap m olt bé, que acon· 
dueixen, ñns i tot, a t raumes, a xocs fisies després 
d'un partit de basquet o d'un partit de f lltbol, perql.le 
l'objectiu, encara que voste ~gui que no. és guanyar. 
1 jo li donaré una alternativa perqu~ es faci UD esport 
escolar no competitiu, mirl, es tracta que no siguin els 
coHegis que presentin equips que competesquin amb 
els aItres, es tracta que les fases insulars siguin tam-

bé confrontatives, que a les fases inslllars es presentin 
coHegis, sí, pero que s'interelacionin, es comuniquin els 
seus jugadors, de manera que l'alumne de Porreres no 
competesqui amb alumnes d'un altre poble, o que 
l'alumne d'Alaior no competesqui amb el de Maó per 
veure qui guanya, sinó que s'inter-mesclin, funcionin 
d'llna manera no competitiva perque hi ha una altra 
consideració que és social de l'espor!, i a<;o, record, 
que és la Ponencia que van discutir i; en gran part, 
aprovar per part de les Jornades de l'Esport Balear, 
de l'Esport Escolar Balear que es van celebrar a Pal
ma, a entrada d'estiu de l'any passat, el mes de juny. 
Apliquin aquest programa perque el tenen, a més. 

És possible que se m'acusi, a mi, persona1ment, 
com s'ha fet aquí, que en una visita concreta del Sr. 
Director General d'Esports, no es pogués reunir amb 
un servidor. Aquest no és el problema de la coopera" 
ció i de la coHaboració amb els Consells Insulars, el 
problema és observar que el Consell Insular de Ma
llorca té uns programes esportius, en gran part, girats 
o fets amb propia iniciativa i sense comptar amb el 
suport del Consell Insular, de la Comunitat Autono
ma. I si aixo és així, algunes causes hi haura, i si nos
altres, fins ara, hem vingut funcionant mitjam .. ant con· 
venis, a<;o és un producte de la bona disponibilitat que 
tants els tecnics com els polítics del Consell Insular 
hem tingut respecte a aquests temes. Pero, miri, que 
si els convenis no es compleixen, el detriment va di
rectament als Consells Insulars, i per aquí, no estam 
disposats a passar-hi, Sr. Conseller, complesquin els 
convenis, paguin d'hora, i tindrem els monitors dispo
sats a fer una bona tasca. 

I vergonya, senyors del Govern, el camp de «San 
;Fernando» és un deIs tants, pero també hi ha l'Esport 
Club de Maó que han acabat de tancar, en aquests mo
ments, per falta d'atencions d'infraestruc1ura, i si en 
els Prínceps d'Espanya hi ha un nombre determinat de 
socis, a~ a mi no em satísfa, potser senzillament_ és 
conthl1llsme d'uris usuaris, jo em deman si és possible 
acollir gent nova, si és possible fer que unes instal'la
cions esportives arribin a tots els ciutadans i no no· 
mes a uns socis, a uns determinats. I, de' pasSada, ' Ji 
dire que hi heestat, als Príneeps d'Espagya, d'aquí 
entre un anY i mig, hi he estat i pens !continuar arumt
hi, ara, a~' sí, sense anunciar la: meya visita. .. 

I acabaré, Srs. Di'putats,per no abuSilr-de la ¿6h~ 
fian<;a de Presidenciá, ]6 cree que hi há nio~tesdifi~ 
cultats, pero que aqu~stes dificiilüits es pod~n sol1J~io~ 
nar si hi ha esperit collabo~dor i si hi h ¡;f ganes'¡ ue 
es solucionin, s'ha parlat ·aqtií de con~etiis amb mede
cina esportiva, 'han sortit- als éliaris temes de medecina 
esportiva, i resulta que quan vas á eirijJrar la· i-etrisió 
de medecina esportiva, ni fitxes hi ha al llac. Tot a'.rÓ 
són realitats constatables, jo deman que amb la ma
jor urgencia se solucionin. 

Moltes grades. 

EL SR. PRE,SIDENT: 
Moltesgracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té la paraula. 

EL SR, GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. J9 la

ment insistir exactament en el mateix, i no és tirar pi
lotes defora., terme que seria molt adequat al tema 
que estatn tractant avui; és dir, que voste m'esta de
manant una acci6 dins l'Educació Física a les escoles, 
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nosaltres entenem que l'acció l'hem de dur mitjan~ant 
el aeport eSCOlar. La resta que puguem ter, la rarem 
en el moment en que se'ns transteresquin les compe
téncles en maten a d'Educacíó, cosa que esperam que, 
d'una manera aetimtiva, s'acursi amb el temps, i Ha
vors ens puguin demanar les responsabilitats corres
ponents. 

Voste m'ha parlat de subvencions, jo li he de dir 
que, efectivament, hi ha un programa de subvencions, 
concretament a fe deracions , és a dír, al que és el de
port federat, que s'ha tret un Decret, es va treure al 
seu moment un Decret, alla on s'estableixen quins són 
els programes, quins són els criteris a subvencionar i 
per subvencionar, hi ha una junta d'avaluació, una 
junta d'estimació que és la que eleva les propostes al 
Conseller, d'acord amb les peticions, que li he de dir 
que aquesta actÍvitat o aquest programa representa, 
referent al programa o al pressupost de deport, no in
clou ni joventut ni instal-lacions, representa el 15 %, 
tenint en compte els despla'.raments, el que nosaltres 
deim despla~ament extra-insular, doblers flnalistes que 
ens lleven, ens arriben de Madrid. 1 aixo és senzilla
ment intentar ajudar aquelles federacions que, sense 
cap dubte, poden tenir una acció dins la promoció de
portiva, i tengui en compte que la política general de 
l'Estat esta no només encaminada qtilant al temps lliu
re, sinó també encaminada mitjan<;ant les federacions. 
Li he de dir, a títol indicatiu, informatiu, que just una 
partida del Consell Superior de Deports, el capítol 4 
a Federacions Espanyoles Deportives, puja 4.425.000.000 
Pts., el qual representa, en un pressupost de 
18.000.000.000 Pts. el 27 % que destina el Consell Su
perior de Deports a subvencions. El dia que nosaltres 
aconseguim que aquesta partida es territorialitzi d'acord 
amb les distintes federacions, pot estar segur que hau
rem donat una passa envant, i per aquest camí mten
tam aconseguir-ho. 

Jo li repetesc, una altra vegada més, que el Decret 
del Pla Territoriai d'InstaHacions Esportives no obsta
culitza, de cap de les maneres, que qualsevol Consell 
Insular incrementi la diferencia o accedesqui amb el 
33 o/Q que marca el Govern, el Govern marca el 33 %, 
perCi els Consells Insulars poden anar més enlla 
4'~quest 33 % ' per ajudar el!j Ajun~ents, tengui en 
compte una cosa, i és que el Consell Insular de Me
norca, c0ncrf)Íflmen~, engua:qy ~ ha destinat ~.OOO.OOO 
J m1g de pessetes, i, fa! vegada, vost~ sap els esforc;os 
que ha haSUt qe fer qualg:ue Ajuntame~t per ¡Joder ac
cedira aixo, i crec qu~ UDfl política bona seria, com 
ha fet el Consel,l de Mallorca, en aquest cas coneret, 
superar aquest3~ % per altres vies, si és que econo.. 
mkament ho ¡>ot fer . . 

Quant al que fa referencia al deport-competieió, és 
dir, al deport escolar, jo 1i repetesc els objectius que 
li he llegit abans i, efectivament, coro voste mateix ha 
dit, a la fase insular, d'aquesta fase sortiran dos re
presentants que assistiran a la fase territorial que sera 
solament confrontativa, és a dir que no es fara per 
aconseguir un campió, sinó el dret a activitats poste
riors, i aixo no és incentivar la no competició, sinó 
la participació, jo no sé que és el que entén voste per 
incentivar la promoció senzilla no competitiva. Jo dis
crep enormement amb el que vos te ha manifestat quant 
als intercanvis de jugadors, jo li puc manifestar que, 
o posar en el seu coneixement, que a Palma, associa
cions de pares s'han queixat, de coHegis, s'han queixat 
precisament d'aquest intercanvi de jugadors, i el que 

s'ha de fer és centralitzar el coHegi sensc mtercanvis, 
perque el que provoquen, en aquest cas, són, precisa
mem, aquestes Huites per veure qui adquireix, i die 
adquireix amb totes les conseqüencies, el jugador mi
llor del coHegi X perque passi al coHegi 1. 

Jo entenc que la creació del Consell Balear de De
ports ha estat un element i ha de ser un element que 
permeti absolutament la coordinació, alla estan repre
sentades tates les forces i totes les institucions depor
tives i alla és on es poden dir les coses, alla on van, 
tíns i tot, els Decrets, els projectes de Decrets, com el 
projecte de Deeret d'eleccions a federacions, alla on 
es Olscuteixen, alla on hi ha els intercanvis i alla on 
les institucions poden fer, fer valer la seva for¡;:a, el 
seu vot i la seva veu per exposar les seves opinions, 
si és que no és aixÍ, si no estan d'acord amb el que 
els presentam, naturalment. 

Quant a l 'esport gimnastic de Maó li he de dir que 
el mes de febrer va acabar un conveni, i voste cree 
que ho sap, amb l'INSALUD, quant al funcionament, 
que hi ha una serie d'obres a fer, que hi ha unes dis
cussions amb la propietat i que, davant d'aquesta si
tuació, i en coneixement d'una altra institució es va 
prendre la decisió de tancar-Io, temporalment i provi
sionalment, mentrestant s'arriba a una solució defini
tiva. 

Jo li he de dir que el crec, que vos te, possible
ment és ver, no tene per que negar o no acceptar la 
seva paraula quant que ha visitat el "Príncipes de Es
paña», pero si l'ha visitat, no comprenc com voste em 
manifesta o m'expressa, en la seva Moció, la qüestió 
de la neteja, quan precisament és UD deIs punts més 
importants del tema deIs "Príncipes de España», per
doni, voste ho ha eserlt, no ho be eserit jo. J.o li he 
dit que hi ha 350.000 í busques d'usuarÍS per 3.000 so
cis al «Príncipes de España», és a dlr, que no s6n tots 
els socis els 300.000 i busques d'usuaris, sinó senzI1la
ment 3.000, cosa que representa que la diferencia és 
molt superior quant a la utilització que no al nombre 
d'usuaris, d'usuaris-socis, millor dit, que estan associats 
a la possible utilització de les installacions del "Prín
cipes de España)). 

Res més i moltíssimes grades. 

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

Volen intervenir els altres Grups Polítics? Grup 
Regionalista, Gru.p Popular. El Grup Regionalista té la 
paraula. . 

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

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

el dialeg sorgit entre l'interpeHant i el Conseller, em 
fa veure que la política esportiva continua essent ma
teria de discrepancies, fins i tot, basta veure el que 
duien els mitjans de comunicació, i també hem de 
reconeixer, honorant la veritat, que si no hi ha un 
canvi amb profunditat, continuara essent polemica. 
Per que? Al nostre criteri per dues raons fonamen
tals. Una, perque les transferencies de competencies 
en materia esportiva han dut com a conseqüencia, 
senzillament, al nostre criteri, un canvi de nom, el que 
es deia Delegació Provincial del Consell Superior d'Es
ports, ara es diu Director General d'Esport de la Con
seIleria de Cultura, pero la política és la mateixa, al
manco pels qui estam duent endavant una política 
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deportiva, notam que és la mateixa. I per una altra 
raó, senzillament perque quasi tothom vol fer política 
deportiva i perque la seva popularitat, per que no ho 
hem de dir? i el gran nombre de personal i entitats 
irnplicats, 1i dóna una gran fon;a de penetració dins 
la socie:at. Pero és que, endemés veim, a la practica 
de cada di a, que cada institució, cada persona amb 
responsabilitat díns el món de l'esport es creu que 
esta en possessió de la veritat, i que el seu programa 
és el millor, cosa que ens du com a conseqüencia que 
cadascú, í bé s'ha dit aquí, fa el seu programa, tot i 
que aixo pot dur com a conseqüencia un no massa 
bo aprofltament dcls mítjans dedicats al deport i, fil1s 
i tot, accions contraries, de les distintes institucions 
que resten en volta de sumar i que sense dubte duen 
a la confusió al practicant de l'esport que són, tot 
ho sabrem, la gran majoria deIs ciutadans del nostre 
poble. 

Pero encara hi ha més, les federac.;ions, els clubs, 
els Ajuntaments, les Associacions de pares d'alumnes 
i de veinats dins la seva desorientació el que fan és 
demanar el mateix per tot, creant una competencia 
per veure qui dóna més, que du un mals resultats tant 
per eIls mateixos, com per una racionalltzació i bon 
aprofitament deIs mitjans públics que es destinen a 
la cosa esportiva. Al nos Ln: c1'lteri, perque mo no 
sigui així, que és el que hauríem de fer? Doncs, esta
blir una autentica coordinació entre les institucions 
implicades, de manera especial entre el Govern i els 
ConseIls Insulars, no dins una Comissió que coordinl 
res, sinó establint i delimitant el camp d'actuació d'uns 
i els altres, i dotant deIs mitjans necessaris al que 
estigui encarregat de dur la política endavant en la 
materia que tengui as signada, per fer-ho més cIar, es
mentaré dos exemples: Si les ajudes i subvencions 
per fer instaHacions esportives és materia deIs ConseIls 
Insulars, que totes les inversions es canalitzin pels 
Consells Insulars, i, si les ajudes a federacions pel seu 
caracter de balear, la q~al cosa vol dir pel seu ambit 
de tota la Comunitat Autonoma, és competencia del 
Govern via Conselleria de Cultura, sapiguen que úni
cament aquí i enlloc m~s seran ateses les sev.es de
mandes. Quedi cIar que és solament un exemple iHus
tratiu i no una crítica, ni una afirmació, pero pen
sam que com a exemples poden Ser bastant aclaridors. 
Perque aquesta dualitat, endemés, campo na, i s'ha dit 
també aquí, un augment de la burocracia, també per 
esmentar un cas, perque els exemples, quasi sempre 
són iHustratius, parlant del Pla d'Inversions Esporti
ves, quan els Consells Insulars feien el mateix Pla, 
pero amb una tercera part proveIda pel Consell Supe
rior d'Esports, presentaven als Ajuntaments una sola 
documentació, ja que el Consell, semblant del que fa 
avui amb el Pla d'Obres i Serveis, enviava únicament 
Una copia del Pla aprovat, perque en poguessin fer el 
seguiment, ara no, ara n'han de fer el doble perque una 
copia o l'original de cada una d'elles, s'ha d'enviar a la 
ConseHeria de Cultura, Direcció d'Esports. I volem fer 
constar, també, que no és una crítica, sinó un argument 
valid per demanar la delimitació de camp d'actuació, 
perque dins ells, administradors i administrats, ho ten
drien bastant més cIar. Nosaltres afirmam, i el nos
tre Grup creu que és així, que seria molt convenient 
que aquests i altres assumptes en relació als Ajunta
ments, siguin els Consells Insulars l'enlla<; natural, 
perque els Consells són els que tenen relaci.ó més dí
recta i estreta amb ells, no cal esmentar exemples, pero 

direm que en materia d'inversions i prestació de ser
veis, tenim com a mostra el Pla d'Obres i Serveis, dis
tribució del canon d'energia, el servei de prevenció j 
extinció d'incendis, el Pla d'lnversions Esportives, el 
Programa de Cases de Cultura, Coordinadora de Bi
blioteques, i un llarg etcetera que no vull ano menar 
per no cansar. Les institucions estan molt per damunt 
les accions polítiques del moment, i el que el poble 
ens demana i vol és que li donín el millor servei i el 
més gran rendiment social deIs mítjans disponibles, 
i que l'eficacia i la r:esponsabilitat sigui la nota do
minant en totes les actuacions, i dins aquesta actuació 
efica~, afalagadora de burocracia, directa i clara esta 
la rendabilitat política deIs grups o partíts responsa
bles a cada momento 

Per aixo creim necessari un canvi dins l'actual 
política esportiva institucional, una situació nova, es
peranc;:adora, fruit del dialeg entre tots els responsa· 
bIes que posi per endavant com fer-Ia més efectiva, 
més clara, més efica<;:, més rendable socialment, més 
agil burocratÍcament, més participativa i més enco
rajadora; en definitiva, com l'Estatut d'Autonomia 
permet, i el nostre poble ens demana. Aquest és un 
camp cIar que necessita un canvi, que l'Autonomia no 
ha vengut per fer el mateix que feiem abans uns altres, 
sinó per fer-ho acoplant la nostra actuació al que el 
nostre poble ens demana i, com hem dit, com l'Esta
tut d'Autonomia permet. 

Per acabar, pero, aquest canvi no s'aconseguira 
amb la Moció presentada, la Moció presentada, hem 
vist aquÍ, que en els sis punts que ha presentat li han 
contestat puntualment pel mateix Conseller, dient-li 
amb aixo s'ha fet aixo, aixo, aixo i aixo altre. Pensam 
que el que falta és fer-ho d'una altra manera, pensam 
que el que falta és que comencem, per ventura, amb 
aquesta materia esportiva a delimitar camps d'actua
ció, i que no hi hagi interferencies, i a sumar Govern 
i Consells i Ajuntaments, i no restar uns als altres, i 
per aixo creim que aquesta Moció no canviaria res, 
continuaríem tenint uns punts de referencia d'acord 
amb una política esportiva del Grup d'Esquerra Nacio
nalista, que no és la política esportiva, indiscutiblement, 
del Grup d'Alian<;a Popular, tampoc no valor quina és 
millor, només die que són distintes, i que, per tant, 
aquesta Moció presentada no ens donaría cap Hum, 
perque analitzant els punts u,n per 1,lD, veim, que no 
és . una política esportiva distinta, sinó que són .p'flll
tuals afirmacions de coses que no es fan bé, el mateix 
conveni amb els Instituts de l'INEF, bé, per q\le?, j 
altres coses que veim que no, no ens agraden. Nosal
tres pensam que el camí és un altre, el camí no és 
aquest, el camí és dialogar entre totes les institucions 
responsables de l'esport, el camí és arribar a acords, 
delimitant camps d'actuació i coordinant per aquesta 
via i no per Comissions Coordinadores, que quasi mai 
no coordinen res, és que tenguem clars els camps d'ac
tuació de cadascun i els recursos, els mitjans que tenim 
els distribuYm en funció d'aquesta delimitació de com
petencies. luna volta arribat a l'acord, la Coml.,sió 
Tecnica Interinsular, encarregada de distribuir les 
competencies és la via a seguir per arribar a bon 
porto Aquest és el nostre criterio 

Per tant, nosaltres no donarem suport i sí agrai'm 
al Grup d'Esquerra Nacionalista que hagi fet actuali
tat un assumpte tan important, l'ha dut perque en 
poguessim parlar, i, tal vegada, per poder-ne parlar, 
podem arribar a aItres tipus de concIusions que real-
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ment vagin a canviar la política esportiva, que canviln 
la manera del quefer de la política esportiva, que ens 
duguin a un dialeg per anar a aquestes solucions de 
delimi!:ació clara de camps d'actuació i, per aixo, a 
pesar, com die, de no donar-li suport a la Moció, sí 
agraYm l'interes i el fet d'haver posat aquest punt d'ac
tualitat. 

Per acabar, volem dir que estarn disposats, aixo 
sí, a iniciar el camí del dialeg, que ens dugui a UILa 
alternativa distinta de política esportiva a [(!s nos tres 
Illes. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Manuel Jaen 

Palacios. 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Gracias, Sr. President. Intervendré del escaño 

porque se trata, simplement, de fijar la postura del 
Grupo Popular al respecto. 

Durante la intervención del señor interpelante, del 
Sr. Diputado interpelante, ha habido .. unas referencias 
a conceptos que nosotros vamos a obviar, por ejemplo 
a los conceptos de la sí competiviclftd, no competivi
dad, porque en definitiva el Sr. Diputado sabe, noso
tros sabernos, que existe detrás, corno viene muy bien 
apuntado, existe una concepción distinta, una ideolo
gía distinta. Existe ese trasfondo ideológico en el que, 
por ejemplo podríamos hablar de individualismo ver
sus colectivismo, por ejemplo, podríamos hablar de 
igualdad versus igualitarismo, y entonces, yo no he 
querido decir que sean posturas, son posturas enfren
tadas, pero indiscutiblemente son posturas, también 
legítimas, pero hay grupos que defienden una postura, 
y grupos que defienden otra. La postura del, Grupo 
Popular, por tanto, en atención a este terna es que, 
ciertamente, existe una problemática que ha sido pla.TJ
teadá desde una perspectiva propia del Grupo de Es
querra NaGÍonaÍista, y que, por tanto, es una postura 
y una visión, desde su perspectiva, puede ser una vi
sión miope, hipenílétrope, puede ser una visión colo
reada, con su color y con su cristal, y legítimamente, 
nosotros también tenemos nuestra visión con nuestro 
cristal. Ha habido una referencia, tambi~n, al Plan ,de 
In~talaciones Deportivas, ' yo 'quisiera aquí recordar 
también, á la Cámara, que existe una Legislación al 
respecto, la Ley de Cultura Física y Deporte, del año 
81, existes la Ley 40/81, también al respecto, donde se 
dice que todos los ingresos que tengan las Diputacio
nes Provinciales, en el caso de nuestra Comunidad, los 
Consejos Insulares, han de ser invertidos en el Plan 
de Instalaciones Deportivas, preferentemente. Aquí 
hay que hacer un examen de conciencia e imponerse 
la penitencia, si correspondiere, a cada una de las ins
tituciones insulares. 

Por tanto, resaltar la postura de nuestro Grupo, 
que no daremos soporte a ninguno de los puntos de 
la Moción, porque entendernos, compartiendo un poco 
la postura del Grupo Regionalista, que habrá que ueli
mitar campos de actuación, pero no solamente en el 
aspecto deportivo, sino otros muchos aspectos depor
tivos, por tanto, hasta cuando esto suceda, el Grupo 
nuestro no, en fin, no dará apoyo a la Moción y soli
citarnos que la Cámara la rechace. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Manuel Palacios. 
y pasarnos, señores, a la votación de esta Moción. 

Por lo tanto, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
de la Moció, es valen posar drets, per favor? 

Secretaria, pot procedir al recompte? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a

ques!a Moció, es volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
Queda rebutjada aquesta Moció que ha tengut 29, 

20 vots a favor i en contra, 27. 
III.-

Passam al punt següent, que és el relatiu al Dicta
men de la Comissió de Cultura i Educació, Projecte 
de LIei de la Creació del Consell de la Joventut de les 
IlIes Balears, i que va entrar sota el Registre núm. 
733 de 1'any 85. 

No se m'ha fet arribar el nom de cap membre 
de la Comissió per defensar el Dictamen, ni se m'ha 
dit que es fes presentació singular, per tant, passa
rem a tractar l'article primer d'aquest Projecte de 
LIei, del Dictamen d'aquest Projecte de LIei. En rela
ció a aquest artide primer, no hi ha cap Esmena viva, 
per tant passarem a la votació de l'artide primer, si 
vos tes consideren que no n'hem de fer lectura, creu 
aquesta Presidencia que en tenen coneixement. 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor de l'artic1e primer, es volen posar drets, per 
favor, del Projecte de LIei de Joventut? 

Queda aprovat per unanimitat. 
L'article dos mantén viva l'Esmena 940/84, presen

tada pel Grup Esquerra Nacionalista, respecte de la 
qual només se m'ha fet arribar que pretén defensar 
l'apartat i) d'aquesta Esmena. 

Té la paraula, pel Grup Esquerra Nacionalista ... 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Pel que vos te consideri més oportú. Jo he de fer 

una manifestació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per qüestió d'ordre, sera. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sí, una qüestió d'ordre, i és que el Grup Parla

mentari Popular admet l'Esmena a l'artic1e 2, presen
tada pel Grup Esquerra Nacionalista, amb entrada 
940/84, apartat i). 

EL SR. PRESIDENT: 
Entén, en conseqüencia, aquesta Presidencia que, 

en relació a aquest article 2, es mantenem tots els 
apartats des de 1'a) fins a la lletra i), i aquesta lletra 
i), el text del Dictamen diu «facilitar la comunicació 
amb els organismes equivalents de les Comunitats 
Autonomes i, de manera especial, amb els que tenguin 
a tot el seu territori o en part, com a propia, la llen
gua catalana». Per tant, aquest article 2, quedaria amb 
un apartat j), que diria «promoure la pau en el món 
mitjan~ant la cooperació juvenil internacional». 

És així? 
En conseqüencia . .. 
És així? 
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El Govern, té res a manifestar? Esta bé? 
En conseqüencia puc sotmetre a votació aquest 

artic1e 2. D'aquesta manera, les Sres. i Srs. Dipu tats 
que votin a favor d'aquest article, es volen posar 
drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Pel que pertoca als articles del 3 al 12 no ten en 

cap Esmena viva, les Dlsposicions Transitories 1 a ~ 
tampoc n o tenen cap Esmena viva, les Disposicions 
Finals a 4, tampoc no tenen cap Esmena viva, per 
tant, sotmetrem en conj unt, articles, DisposicioDS 
Transitories i Disposicions Finals i, per tan.t, les Sres. 
i Srs. iputats que votin a favor, es volen. posar dret 
per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Pel que pertoca a l'Exposició de Motius, sí hi 

havia una Esmena viva que era la 937, pero, abans de 
comen~ar la Sessió, se m'ha fet arribar una Esmena 
de Transacció firmada per tots els Grups Polítics, per 
tant, he d'entendre, tenint en compte l'apartat 3r. de 
l'article 119, que es compleix el requisit essencial de 
l'anuencia de tots els Grups Polítics. Pel que pertoca 
a l'aItre requisit, és dir, ha estat també retirada l'Ex
posició de Motius anterior, per tant, donarem lectura 
a I'Exposició de Motius transaccionada, la Secretaria 
en fara lectura per després sotmetre-la a votació. 

LA SRA. ENSE&AT ENSE&AT: 
Exposició de Motius.-A tota situació democrati

ca nascuda d'un Estat de Dret, els diferents estaments 
que conformen la societat han de gaudir deIs camins 
legals suficients que en permetin la participació en el 
desenvolupament de la mateixa societat. Dins de tal s 
estaments socials es troba la joventut que, com que 
configura el futur d'Espanya i de les nos tres Dles Ba
lears, mereix tota una atenció normativa que com
pleixi en la necessitat d'estimular-ne una participació 
en la vida pública, social i eultural de les Illes Balears 
i, al mateix temps, en faciliti el desenvolupament i la 
incorporació a la vida del poble balear. 
. L'article 48 de la Constitució Espanyola estableix 

que els pbders públics promouran ·les condicions per 
a la participació lliure i efica{: de la joventut. L'Estatut 
d'Autonomia de les' Ille~ Báleats atribueift . a la Corou
nitat Aittonoma competencia exclusiva en materia de 
joventut . . 

Per tot mo, es fa evident la conveniencia de dis
posar d'un organisme que serveix a la joventut de vía 
o ·camí perque sigui escoltada pet les , institucions de 
la Comunitat Autonoma i per l'opinió sobre els seus 
problemes específiCs. 19ualment, aquest organisme 
haura de possibilitar la participació en el seu si d'en
titats, associacions i moviments formatius, tant de ca
racter social CO!:l1 cultural. 

Tot aixo, tant en el seu esperit, com en els seus 
fíns o objectius exigeix que aquest organisme gaudeixi 
d'una plena formalitat jurídica i de caracter autonb
mic que, interessant-se per la problematica de la jo
ventut, eontribueixi a la consecució d'una societat que 
afavoreiXi el desenvolupament integral de la persona. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem, dones, com a darrer punt d'aquest Pro

jecte de Llei, a votació, l'Exposició de Motius. Les 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Expo
sició de Motius, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 

Passam al punt següent. 
Sí ... 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Per explicació de voto 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té voste la paraula. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres, i Srs. Diputats. Hem aprovat 

aquesta Llei que en Comissió va ser, diguem, conse
suada, perque es varen acceptar la gran majoria de les 
Esmenes que es varen presentar, pero, de qualque for
ma, vull que quedi constancia que, arob posterioritat 
de I'aprovació en Comissió, la Taula d'Entitats Socials 
de Joves de Mallorca, integrada per tots els grups de 
joves de Mallorca, Menorca i Eivissa, varen presentar 
un escrit on demanaven que es modificassin uns arti
eles del Consell de la Joventut de les IlIes Balears. 
Aquests articles haguessin pogut, perfectament, ser 
acceptats per tots els Grups, és més, tant les Noves 
Generacions d'Alian<;a Popular, coro loventuts Socia
listes, com loventuts Comunistes, com el Consell de la 
Joventut de Menorca, com la Taula d'Entitats Socials 
de J oves de Mallorca, cOm la Gestor del Consell Local 
de la J oventut de Palma, com la Comissió de segui
ment del Consell de la Joventut de les Illes Balears, 
eom molts d'altres grups de joves l'havien signada i 
l'havien acceptada. En base a aixo, nosaltres hem de
manat al Conseller de Cultura que el Govern retiras 
aquesta Llei, que la tornas a Camissió i que, una ve
gada estudiades les Esmenes que proposava la Taula 
de loves, es tornas dur a l'aprovació del PIe pel tra
'mit d'urgtmcia. Aixo que nosaltres creiem que era bo, 
que era bo perque, de qualque forma, era donar en
trada dins aquesta Cambra a la voluntat de tot un 
gran nombre d'entitats de joves que, de qualque for
ma donaven la seva opinió i donarien el seu suport a 
aques~ Llei, no l1a estat possible, i no ha estat possi
ble per la negativa del Govern cara a retirar aqUesta 
I,Jei. No era una retirada elel Govern perqu~ sí, eta 
una retirada que venia acompanyada pel suport d~ tots 
els Grups, per tant, nosaltres ereiem que el Govern no 
hagués tengut cap trauma políticper retirar aquesfa 
Llei, creim que s'hagués pogutretirar , i crilien;l' que 
aquesta Llei hagués sortit ~illor; , ara, possiblet;nent, 
aquesta Dei, amb molt poc temps, sigui reformada i 
hági de venir aquí per a una nova 'aprovació, NQsaltres 
creiem que era molt més rapida l'altra via, hem donat 
suport a la Llei, perque dins la Comissió li varen do
nar suport, hem donat suport a la -Llei, perque, dins 
la Comissió hi varen fer feina, i les nostres Esmenes 
varen ser acceptades, pero ereiem que s'havia d'haver 
retirat, s'havia d'haver donat suport al que havia de
manat la Taula de Joves i totes les altres entitats de 
joves. 

D'aixo volem que quedi constancia, perque cadas
cú assumesqui la responsabilitat que té en aquest tema. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí. Gracies, Sr. President. Jo, en primer lloc, he de 

dir que no comprenc de cap de les maneres, després 
de l'explieació donada pel Sr. Nadal com el Grup So
cialista ha votat a favor d'aquesta Llei. 

Jo, el que li he de dir és que el sentit de l'escrit 
de la Taula de Joves és, era i continuara essent, sen-
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zillament, tornar al Projecte presentat i aprovat pel 
Govern, i Projecte que, degut a les Esmenes presenta
des, en una part d'elles, al Grup Socialista, ha provo
cat la rectiticació i la modificació i l'actual estat 
d'aquest Projecte, ja Llei, aprovat fa uns moments. Jo 
el que entenc, com a Govern, és que el que s'havia de 
fer avui, precisam.ent avui, tenint en compte que ens 
trobam dins l'Any Internacional de la Joventut, era 
crear aquest organisme, crear l'organisme que doni la 
resposta al que els joves estan demanant, un Consell 
Balear de la J oventut. A partir d'aquí, crec que aixo 
és la passa realment important, que, naturalment, tota 
llei es podra millorar, tota llei és millorable, tota obra 
humana és millorable i, sense cap dubte, la Llei del 
Consell de la Joventut també és millorable, com ho se
ria un aItre Projecte. Ara, el que sí entenc que és real
ment important és que avui, a partir d'aquest moment 
i en aquest dia, s'hagi aprovat una Llei que cre! un 
Consell de la Joventut per a les Balears, que sera un 
forum en el qual tots els joves hi tendran la seva par
ticipació, alla on es podra donar i escoltar la veu 
d'aquests joves, que és el fet, per a mi, més impor
tant; a partir d'aquí, tot, com die, com li he dit abans, 
tot és perfeccionable. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Voldria expressar la protesta del Grup Socialista 

per aquesta intervenció del Govern, absolutament an
tireg\lamentaria, ja que mai del món una fixació de 
posició de vot, una explicació de vot, de qualsevol 
Grup pot donar lloc a un nou debat sobre un tema. 1 
el President ho sap, i cree que hauria d'haver impo
sat la seva autoritat. 

EL SR. GILET GIRART: 
, Moltíssimes grltcies. Jo cree que; preeisament, les 

explieacions, que no eren tals ni han estat tals, del Sr. 
Nadal han provOcat aquest debato Res més. Moltes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Nadal té la paráula. 
Aquesta Presidencia ... 

EL SR. NIDAL AGUtRRE: 
Sr. President, jo lament molt que el representant 

del Govem no hagi consideratque era Una explicació 
de vot, jo crec que he explicat molt bé per que hem 
votat que sí i per que ens hagués agradat que s 'ha
gués retirat la LIei. Jo 1i vull recordar, al Conseller, 
que quan es va dur ja l'Ordre del Dia, aquest, s'havia 
de dur a l'Ordre del Dia aquesta LIei, es va retirar 
perque, i el Conseller es va comprometre a dur-Ia a 
Comissió, a convocar la Comissió de Cultura, no l'ha 
convocada, avui torna a ... 

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

grades de les seves intervencions. 
IV.-l) 

Passam al punt segiient. 
InterpeHacions. La primera és la presentada sota 

el número 2'65, del Registre General, pel Grup Parla-

mentari Socialista i relativa a la política en materia 
de turisme del Govern Autónom. 

Té la paraula el Sr. Antoni Costa. 
Disposa, Sr. Costa, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Bé. Duim aquí un tema, avui, una vega da més, un 

tema que cree, i ho tornaré a repetir una vegada més, 
és de la maxima importancia per a aquesta Comuni
tat Autonoma. 1 vull dír que duim aquest tema aquí 
a debat, no amb ganes de fer veure les equivocacions 
del Govern en aquesta materia, durant el temps que 
ha exercit el poder polític a la nostra Comunitat Au
tonoma, sÍnó amb les ganes que, realment, s'obri un 
debat sobre aquest tema, que creim que és de la ma
xima importancia i que es posin els ponts necessaris, 
perque s'obrí un dialeg sincer i seriós amb totes les 
organitzacions polítiques i cíviques que participen del 
sector turístic que, com diu l'estudi elaborat per la 
mateixa Conselleria fa dos dies, representa un 53 % 
del producte interior brut de les nos tres illes. 

Vull deixar ben cIar que aquesta és la nostra idea 
de dur aquí aquest debat i, una vegada fet aixo, feta 
aquesta consideració, he de dir que la política del Go
vero, durant aquests dos anys, no ha estat tan satis
factoria com s'esperava. 1 no ha estat tan satisfactoria 
com es podía esperar en un tema molt concret, el Sr. 
Conseller de Turisme ens va presentar un programa, 
a u~a Comissió, que nosaltres creiem que resolía pro
blemes pendents durant molts anys en aquesta Comu
rutat Autonoma. Un programa que nosaltres varem dir 
que era un programa al qual es podia donar suport, 
que estava ben elaborat i que nosaltres el que espera
vem era que es dugués a terme. El nostre desig continua 
essent que aquest programa es dugui a terme"amb els 
punts, i tal com l'expressa el Conseller, amb el seu 
programa. S'ha de dir que el programa continua pen
dent, quasi en la seva totalitat, quan ja només falten 
dos anys perque aquest ParIament quedi dissolt per 
unes noves eleccions. 

Li vaig a llegir una part del seu programa. 1 diu 
«Se estima necesario, por esta Conselleria de Turismo 
acometer, por tanto, una decidida y adecuada línea de 
aetuaCióh y política turística que, sirviendo de elemen
to corrector de pasados errores y de desviaciones, al 
mismo tiempó conduzca al citado sector, con visión de 
futuro a un ordenado y racional afianzamiento, junto 
a una necesaria innovación y diversificación de nues
tra oferta, mejorando a su vez su infraestructura y en
torno y, consecuentemente, a una mejor rentabilidad 
de nuestra principal actividad socio-económica». Un al
tte paragraf diu «dicha declaratióndebe llevar. apare
jada una subordinación de las competencias concurren
tes al interés turístico general, excepto nuestra cultu
ra y nuestra ecología, y una coherente dotación eco
nómica en los próximos presupuestos para dar solu
ciones a las necesidades más urgentes que su propia 
dinámica e importancia demanda». 

Cree que amb l'aprovació deIs Pressuposts d'aques
ta Comunitat per a rany 1985, aquests punts han que
dat prou aclarits. Ja varem manifestar que creiem que 
les dotacions economiques que es destinaven al turis
me a la nostra Comunitat eren clarament insuficients, 
continuam pensant que són clarament insuficients i 
que sapiga el ConseIler que té el nostre suport perque 
aqueixes dotacions siguin milIor, a pesar que no va ac
ceptar les esmenes que suposaven un increment subs-
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tandal, sobretot, a la part de promoció turística ex
lt:nOl'. 

l..1uan fa referencIa a l'ordenació de l'oferta turís
tica, UIU coses que nosa1tres contlnuam sIgnan~, «esta 
es la mas ImponanLe de nues~ras compeLencIas, que 
el GobIerno oe la Comunidad Autónoma pIensa eJer
cer ommmodamente, en base a los mecamsmos lega
les hereuaoos y los nuevos dispOSItiVOS que la Comu
nidad pueda legislar en el futuro, para intentar recon
dUCIr nuestra merta turística que tue concebIda y crea
da nace varios lustros a las nuevas necesidades del tu
rismo de hoy y del mañana». Efectivament, s'ha de 
dir que, durant els primers mesos de mandat d'aquest 
Govern, la ConseHeria de Turisme va dur uns aIres 
nous, va fer una serie de propostes, algunes creim que 
encertades, unes altres que creiem que la intenció era 
bona, i alla on tots els Grups varem participar en un 
dialeg obert i fent-hi les aportacions que creiem neces
saries, i em referesc al Decret deIs trenta meLres i a 
la Llei de Legalització d'Apartaments, pero unes actua
cions que, sincerament, i sobretot la referent a la Llei 
d'Apartaments, amb el temps ens estan decepcionant 
profundament; perque quan estavem discutint en Co
missió aquesta Llei, el nostre Grup, Sr. Conseller, ja Ji 
deia, ni importa fer una llei molt dura que mai no 
s'apliqui, l'imporLant de les lleis és que siguin lleis apli
cables, i voste, segurament, recordara aquestes parau
les. Jo li deia, no facem una llei que tanqui un esta
bliment per a sempre, tal volta se'n recordi, facem 
una llei, facem sancions economiques, pero que les 
apliquem, que ens agafin seriosament quan nosaltres 
deim que volem ordenar l'oferta turística de Balears. 

Fa sis mesas que aquesta Llei ja ha complit el 
seu termini d'aplicació, encara no hem sentit, fins fa 
uns dies, que ens hem assabentat per la premsa, que 
hi havia una serie d'establiments que vallen esser san
cionats o tancats, no sabem molt bé per que, quan ja 
havia entrat aquesta InterpeHació al Parlament, que 
s'hagués fet cap actuació pendent a ordenar l'oferta 
turística de Balears, que vostes xifraven amb unes xi
fres que eren, vertaderament, escandalases i que supo
saven uns p~rcentatges molt grossos sobre el total de 
l'oferta turística. 

Sincerament, al nostre Grup li preocupa profunda
ment que vostes no actu'in en una materia que sap que 
perjudica la gent que esta trebanant legalment, que 
vostes tenen tots els instrurríents necessaris per dur a 
terme una política rigorosa en aquest tema, que comp
taven amb el suport de tots els Grups Polítics d'aques
ta Cambra per fer una política seriosa, coro no s'ha
via fet fins ara en aquesta Comunitat. 

És evident que aquestes han estat les mesures de 
signe progressista que a nosaltres ens satisfeia poder 
estalonar, que ens satisfeia que ves sin que el sector 
turístic, realment, agafava uns nous aires, pero, a par
tir d'aquí, el canvi a la Conselleria de Turisme ha es
tat substancial, perque ja em dira voste qmnes han 
estat les actuacÍons posteriors d'aquesta Conselleria, 
tendents a complir, simplement, el programa que vos
te deia. Zones d'infraestructura insuficient, s'han apli
cat algunes; Congrés de Municipis Turístics a les Illes, 
Mallorca, Menorca i Eivissa, se n'ha fet algun? La de
claració de Zona Turística Ideal, que havia de sortir, 
naturalment, d'aquests Congressos, alla on es dirien els 
elements que integrarien aquesta Zona Turística Ideal; 
Congressos de Turisme i Medi Ambient; un estímul a 
l'intercanvi entre cooperatives hoteleres i de consum 

dels sectors agrícoles; una nova oferta amb imagina
cio; aC¡;u.aClOllS soore l'esraclOnalitat. lié, tota una se
rie o'acmaClOllS que, realmo::ni:, en els seu s enunciats, 
és vertaderament positIva, que si s'hagues trebaHat so
bre ella, crelm que sena realment pOSitIVa, que hagués 
donat Hoc a aquest dIáleg que necessita la nostra Ca
munitat, en materia turística, i que el que ha passat 
ha estat que no ha passat res, que la Conselleria ha 
quedat paralItzada, que la Conselleria no ha actuat 
amb els mecamsmes que la L1ei li permetia, i que vos
tes, sembla ser, que durant aquest temps han quedat 
sense idees. 

En promoció exterior vos tes no han fet cap canvi 
ni cap oferta imaginativa, vosU:s han seguit, igual
ment, taxativament, la política de promoció exterior 
que es venia duent en aquesta Comunitat Autónoma 
durant els darrers deu anys, vostes continuen mante
nint que és una situació ideal per al nostre sector tu
rístÍc el fet que la nostra oferta estigui concentrada 
en percentatges altíssims a dos PaISOS de la Comuni
tat Economica Europea, que són Anglaterra i Alema
nya i que, a més, no hi ha altres alternatives. I jo els 
dic, Sr. Conseller, senyors del Govern, que sí hi ha al
tres alternatives, hi ha altres alternatives més conve
nients que les d'aquests paisos i que s'ha de comen
~ar a fer una política turística tendent al fet que nin
gú no ens pugui fer xantatge economic en política tu
rística, i aixo es pot aeonseguir d'altres maneres que 
vostes, ni tan sois, pel que veig, s'hi han posat a pen
sar. És dolent que un país pugui controlar més d'un 
50 % de l'oferta turística d'una zona, és dolent que 
un tour-operador controli una part molt important 
d'un mercat al seu destí, i és dolent perque aixo im
plica que en un moment de dificultat, aquests se
nyors, aquestes institucions tenen totes les armes ne
cessaries per fer canviar una política, com voste bé 
sap que ha passat enguany en aquesta Comunitat Au
tonoma respecte del mercat angles, i cree que les ex
periencies han de servir per aprendre, crec que les ex
periencies han de servir per canviar, i vosres, que ban 
elaborat un estudi que crec de gran interes, donen un 
índex de despesa mitjana per nacionalitat a Balears, 
allit on resulta que l'índex més alt deis prosos que 
vostes posen aquí, en aquest estudi, després del d'Es
panya és el del Benelux, i el del Benelux, especial
ment, i fan una nota, diu que són deguts a les d.espe
ses que fan els holandesos. El turisme holandes, que 
vénen 354.000 persones a Espanya, resulta que d'aques
tes, només vénen a Balears 45.000, ha augmentat un 
26 % a la resta d'Espanya, pero a Balears tot just ha 
augmentat Un 1 %, i voste deu saber quines causes 
tenen; pero també els Prosos Escandinaus, que no te
nen 11.000.000 d'habitants, com diu vosre, sinó 21, són 
una parí Lrnportantíssima del que havia de ser el nos
tre mercat turístie, i ha són per raons economiques, 
ha són per raons geografiques i de clima, i ho són, 
fins i tot, per una possible oferta turística, per millo
rar la possible oferta turística d'hivern a les nostres 
illes. 

Aquí es vol disfressar el fet que es continm aques
ta política, dient que aquesta és l'única possible, i no 
és veritat. Jo cree que tant Anglaterra com Alemanya 
han de mereixer una atenció bona, una atenció, fins i 
tot, preferencial per part d'aquesta Comunitat AutO
noma, pero no cree que sigui de rehut que els res
ponsables de turisme d'aquesta Comunitat diguin que 
quasi elIDO % del Pressupost en Promoció E,.xterior 
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d'aquesta Comunitat es gastara en aquests palsos, per
que aquests són els que ten en, en aquests moments, 
1 orerLa, perqué! aixó es conformar-se amb el que te
nim, 1 no hem de conformar-nos amb el que tenim, 
hem de cercar el millor per a la nostra Comunitat i 
una seguretat per a la nostra Comunitat que depen, 
exclUslvament, del turisme. 

Hi ha al1:res temes que a mi em preocupen, quan 
vostes diuen que els foments de turisme són els bra
<;:os executors de la seva política turística, jo estic 
d'acord o hi puc estar d'acord, el que sí és segur és 
que no estaré d'acord o no puc estar d'acord amb la 
situació que vos tes estan aplicant a aquesta execució 
de la política turística, perque la política turística de 
la Comunitat Autonoma havia de fer la possibilitat, 
la possibilitat real de tots els empresaris turístics, de 
tot aquell que té una oferta turística a fer, de parti
cipar en aquesta promoció, de poder anar a aquests 
viatges en promoció, i ja hem diran vostes, com po
den els empresaris o els promotors d'una zona anar a 
aquesta promoció si, moltes vegades, aquestes institu
cions que són el seu bra~ executor, ni tan soIs els co
muniquen on van, ni quins contactes, quins possibles 
contactes poden fer, ni l'interes turístic que té la zona 
alla on van a viatjar, i crec que, en aquest sentit, s'ha
via d'esmenar. 1 també, naturalment,íi li tornaré a dir, 
és molt important per a aquesta Comunitat que vos
tes facin una política turística per a tota la Comuni
tat Autonoma, amb productes diferencial s, com vostes 
diuen, pero que sigui equitativa de la realitat d'aques
ta Comunitat, que no admeti cap tipus de favoritis
me, que acondueix a enfronta:rnents inútiIs i que no els 
volem, i que pensin bé quines actuacions s'han de fer 
en el futuro 

Jo pens, com he dit ja, que el tema turístic és un 
tema molt important, pens, sincerament, que no hi ha 
hagut el dialeg aquest tan necessari per arranjar zones 
turístiques, per crear aquesta infraestructura de la 
qual vostes parlen, la situació d'infraestructura, en 
aquests moments, és similar a la que hi havia quan 
vostes varen accedir al Govern, a mi, sincerament, 
m'agradaria que fessin aquest esfo~ amb els Ajunta
ments, armb els Consells Insulars, amb els Foments de 
Turisme, que es posassin d'a,<;;ord, senyors del Govern, 
no només el Conseller de Turisme, en quines són les 
inversions priorititries a la nostra Comunitat Autóno
ma, ~n quines són les actuacions que s'han de fer da
munt el sector turístic, 'per poder-ne feIl un sector ren
dable, un, sector que continu'i tenint futur i que no es
tigui condicionat a unes persones concretes, a uns 
tours-operadors massa potents o a uns prosos que do
minen totalment l'oferta i que, per interessos nado
nals, poden voler o els pot interessar desviar aquest 
turisme a altres prosos. 

Moltes de gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Conseller de Turisme té la paraula. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de quinze mi

nuts. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Abans 

de comem;ar, em congratul per l'oportunitat que em 
dóna aquesta InterpeHació que ha presentat el Grup 
Parlamentari Socialista, perque jo crec que un debat 

davant el PIe d'aquesta Cambra, com voste també deia, 
permetra molt be ter un punt i a part i una reflexió 
conjunta sobre el programa de la Conselleria de Tu
risme, que, en el seu dla, va ser presentat i que, com 
voste ha reconegut, bastant acceptaT. Estlc també segur 
que d'aquest debat sortiran idees, sortiran crítiques 
que ens ajudaran a tots a enfocar, amb més precisió, 
la problematica turística que avui ens ocupa i que, 
atesa la seva importancia, passa els interessos de par
tit i incideix, si cap, més que qualsevol altra al benes
tar economic i social de les IHes. També em congratul, 
repetesc, de l'oportunitat d'aquest debat i, al mateix 
temps, em veig obligat, abans d'entrar puniualment a 
les qüesüons de la Interpeuacíó, a fer unes observa
cions sobre uns termes del preambul de la InterpeHa
ció que consider infundats i, fins i tot, temeraris. 

Voste diu o el Grup Socialista diu, en el pream
bul, que fa més d'un any que tenim e1s dispositius per 
posar ordre en el sector turístic, i aixo, efectivament, 
és ver; no fa molt més, fa exactament catorze mesas, 
perque fins el febrer de l'any 84 no es va tenir el De
cret de Transferencies i, sense el Decret, era impos
sible comen~ar a actuar. Per una altra banda, la In
terpeHació no és massa precisa quan xerra de paralit
zació del programa, com intentaré demostrar, quan 
atribueix que hi ha una certa diferencia per part que 
el Govern de la Comunitat Autónoma hagués donat 
suport al programa de la Conselleria en el moment 
que es va presentar a la Comissió. El Conseller de 
Turisme i tot l'equip de la Conselleria hem comptat 
sempre amb el suport total i absolut del Govern Ba
lear i, en aquest moment; des de la perspectiva i ex
periencia que tenim, després d'aquests catorze mesos 
i després de coneixer més a fons els problemes del 
sector, ens reafirmam en les mateixes línies· d'actua
ció política que diu el programa des del primer dia, 
a:mb petits canvis, no substancials que produeix la di
namica turística. 1 quant a una altra observació de 
l'Exposició de Motius de la InterpeHació, em sorpren 
que digui, en el paragraf tercer, que d'un fep.omen de 
mercat eotn el que s'esta produint, concretament en 
el britanic, «debía haber sido previsto en la,s hipóte
sis de la Conselleria». Jo, Sr. Costa, si pogués preven
re si l'any que -ve vendran anglesos o l)Q, li as segur 
que jo no seria aquí, JO ~ria: a Wa1l Street, dirigint 
la borsa de Nova ,York. 1 

Contestant puntualment els termes concrets de la 
InterpeJ:lació, juntaré el primer i el segonp~r la in __ 
terrelació -que, tenen, que es refereixen a l'aplicació 
del programa i a l'efectivitat de les mesures aplica
des per a l'ordenació del sector. Aixo ve imposat per 
un intent de fer una valoració pragmatica d'aquest 
període de gestió des del moment que varem 'comen
<;:ar. Efectivament, com voste deia, al primer full del 
programa, xerra d'una decidida i adequada Hnia d'ac
tuació política que aconduesqui el nostre sector en vi
sió de futur a un afian<;:ament ordenat i racional, jun
tament a una necessaria innovació i diversificació de 
la nostra oferta millorant la infraestructura; i xerra
vem de la possibilitat de presentar un Projecte de Llei 
que qualifidts el turisme com a materia d'interes prio
ritari de la Comunitat Autonoma, amb el consens de 
tates les forces polítiques. Aquesta Llei, tenim un avant
projecte d'aquesta Llei, elaborat per un equip, el pro
blema és que és de molt difícil solució poder dur a 
aquesta Cambra aquesta Llei en l'estat que esta, per
que totes les opinions i tates les informacions tecni-
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ques que tenim ens diuen que és molt difícil dur-Ia a 
la pracuca. .Pero, com a uemostracló de voluntat de 
cO.l:1aOOraCló, la durem a Comlssló, no a nivell d 'una 
aprovacló de Govern, sinó a nivel! de comentari per
que vegm els problemes que té poder dur aquesta Llei 
endavant; i si trobam la solució a la Comissló, jo em 
compromet a dur-Ia al ConseH de Govern per rern.etre
la a aquest Parlamento 

A la segona pagina del nostre programa, com deia 
voste també, aboruavem les competencies roés impor
tants transferides a la Comunitat Autonoma, coro era 
l'ordenació de ¡'oferta turística i les coses que pensa
vem fer. Encara que igui una mica farregós, no em 
queda més r emei que dir-li el que hem feto Aquesta 
Cambra va aprovar la Dei d'Allotjaments, que després 
em referiré a ella, s'han fet una serie de Decrets, so
bre mesures d'establiments hotelrs i turístics, sobre 
ordenació i regim jurídic d'agents d'agencies de viat
ges, coses que no s6n molt populars, pero que tenen 
practica dins el sector ; sobre tramitaci6 de credit es
tatal, sobre concessions i ajudes i subvencions en ma
teria de turisme a petita i mitjana empresa i sobre 
concessions . ajudes i subvenclons a fons perdut, se
gons el Decret de Transferlmcies que tenim del capi
tol 4 i 7. 1, al mateix temps, el Decret de les Mesures 
de Seguretat i Protecció contra Incendis rus es Labli
ments turístics. Evidentment hi ha qualClUl deIs De
crets que no té massa importancia i que no ha estat 
més que 1'0bligaci6 de complimentar una serie de me
sures obligatories. Li voldria dir que algun deIs De
crets si té importancia, el Decret de Prevenció d'In
cendis és fonarmental per entrar en el Mercat Coroú, 
no, perd6, no per entrar en el Mercat Comú, sinó que 
coro a conseqüencia d'haver entrat en el Mercat Coroú, 
de tots aquests establiments que no estiguin en regla, 
segurament, sera aturada la comercialitzaci6 per part 
deIs tou.rs-operadors per no complimentar aquesta le
gislació. 1, per justificar una mica amb el que voste 
no estava d'acord l'altre dia, quant a les mesures de 
suport a la petita i mitjana empresa, nosaltres tenin'l, 
a Balears, aproximadament uns 1.600 es tabliments, 
al10tjaments turístics entre hotels i apartaments lega
litzats, i la mitjana de complimentació del Decret, la 
mitjana economica de complimentació del Decret con
tra incendis és d'uns 3 a 4.000.000 Pts., aixo SltpOSa 
uns 6.000.000.000Pts. d'inversió en el sector turístic 
per acomodar-se a aquesta normativa; cree que és ben 
just que, per tant, s'aprovassin les mesures de suporto 
El Decret d'Ordenacló i Regim. Jurídic de les Agencies 
de Viatges, que passa per la creació d'una Comissió 
Mixta de Vigilancia, ha perroes que d'una vegada ~Is 
contenciosos entre <I!#ncies i clients es tramitassin 
d'una forma rapída i que almenys no donassim una 
mala imatge a aquells clients que havien tengut la 
mala sort de tenir qualque problema en la seva esUm
cia entre nosaltres. En el Decret de Concessió d' Aju
des i Subvencions en materia de Turisme, que aquests 
són a fons perdut, com a conseqüencia del capitol 4 
i 7 de Transferencies Corrents i Transferencies de Ca
pi tal, lliurats pel Ministeri de Transports, Turisme . 
Comunicacions, com a resultes d'aquest concurs s'han 
subvencionat una serie d'empreses públiques i priva
des que després li citaré amb molt de gusto Quant als 
Decrets sobre tramita ció deIs Credits Turístics Esta
tals, és evident que és un Dccret que nOl té cap im
portancia més que reglamentar com s'ha de tramitar. 

El que sí cree que és important, que hero fet, ha 

estat els temes que afecten la competencia d'ordena
ció de la nostra oferta turística i, concretament, les 
dues disposicions que voste ha citades abans, de la 
Llei 2/84, sobre Ordenament d'Establiments Hotelers 
i Allotjaments turístics. Quant a aquesta Llei, ara sí 
li vull explicar el que hem fet, com ho hem fet i quin 
temps ens ha dut tot aixo. Una vegada que va acabar 
el termini únic i improrrogable, com titula la LIei, per 
iniciar els tramits de legalització deIs apartaments tu
rístics, s'esta actuant amb un retard imposat per l'apa
rició deIs fullets d'estiu de 1985, alguns deIs quals en
cara no han estat publicats, coro passa, per exe.mple, 
amb l'oferta espanyola que no treu els fullets, prac
ticament, fins el mes d'abril. 1 s'esta fent el següent: 
s'ha fet un inventari de tots els tours-operadors que, 
en aquest moment, actuen a Balears, que, com a in
forma ció anecdotica per a aquesta Cambra, s6n 220; 
s'ha fet una anhlisi de cada fuIlet d'aquests tours-ope
radors, no hem aconseguit tenir els 220, adualment 
en tenim aprOlximadament 145; s'han fet un rep~ de 
cada un d'aquests fullets; s'ha fet una fitxa d(,! cada 
un d'aquells apartaments que compareixen comercia
litzats en aquests fullets i s'ha mirat a veure si tenien 
la qualificaci6 legal o no, com a apartaments tu!"! tics, 
o si, pel contrari, havien demanat la seva qualificaci6. 
Aulomalicament, s'ha iniciat un expcdiont sanclúnl'\dor 
per saber si aquests apartaments compleixen els requi
sits o si, al contrari, per coses historiques, podía ser 
que estassin dOlnats d'alta i que no constassin a la 
Conselleria de Turisme. 1 jo li assegur que tots aquells 
apartaments detectats i que no puguin acreditar que 
tenen tota l'ordenació OIbligatoria en regla, se'ls apli
cara la Llei que va aprovar aquest Parlament, i jo a 
aixo li as segur, Sr. Costa. 1 tot és una qüestió de 
temps, perque no sé si ens haurem de veure, encara 
en aquesta Cambra, molt de temps o no, pero si ens 
Itero de veure, encara molt de temps, jo li assegur 
que voste tenctra oportunitat de veure-ho. 

Quant al tema de treure un Decret d'Ordenació exi
gint un solar mínim de trenta metres quadrats, amb 
una corresponent piscina, amb unes mesures mínimes, 
i una ofe¡1a complementaria obligatoria pel promotor, 
aixo jo crec que és diversificar l'oferta i crear un altre 
tipus d'oferta. 1 1i assegur que no és senzill treure un 
Decret d'aquests, l'hi assegur. 1 l'únic que m'alegra és 
que tot el sector turístic, i Partits Politics, han donat 
suport a aquest Decret que només ha estat contestat 
per una agrupació empresarial que 1i na po at 
recurso 

A part d'aquestes coses que fins ara s'hau realit
zades, a nivell de nous Decrets, estan en redacció 01 

practicament redactats la Reclassificació Hotelera, rOr
denació de Viven des Turístiques Vacacionals, l'Orde
nació de Ciutat de Vacacions, la de Campill'gs, la de 
Restaurants, Cafeteries i Bars, un Decret sobre AutOlrit
zacions Previes d'InfTaestrucrora en ConstrucciOlns Tu
ristiques, un Decret sobre Seguretats d'Ascensors a Es
tabliments Tunstics i un Decret sobre RegÍID de Re
serves i Preus a Allotjaments i Restaurants. 

Li puc assegutar que tots aquests Decrets, no tOlts, 
molts d'ells, haurien estat publ1cats i estan, COlro li 
repetesc, practicament elaborats i a la seva disposici6, 
si no fas pel respecte al principi de coordinaci6 regla
mentaria que des del primer moment ens hem impa
sat amb la Secretaria General de Turisme i amb l'Ad
ministració Central, i que enS obliga, gustosament, a 
acceptar i a treballar conjuntament, i amb les altres 
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Comunitats Autonornes a fi d'intentar aco.nseguir una 
unitat i una co.herencia amb les disposicio.ns turísti
ques classificatories a nivell nacional, que deixi total
ment salvada, per una altra part, al mateix temps, la 
nostra capacitat legislativa i adaptació de la nostra 
normativa a les característiques peculiars del nostre 
sector. Aixo que li acab de dir, jo li voldria recalcar 
la importancia que té, i li voldria dir més, perque ho 
sapiga, el Partit Socialista ha hagut de cridar a l'ordre 
a to.ts els Consellers de Turisme de totes les Corouni
tats Autonomes pertanyents al PSOE i els ha hagut de 
dir «hauríeu de prendre bona nota de la Conselleria de 
Turisme de Balears». 

Al mateix temps, ja he dit distintes vegades que 
estam elaborant un Pla Directo.r i Ordenador de les 
zones turístiques de Balears, del qual li puc avam;:ar, 
per si li interessa, que es redactara i que ha de conte
nir, almenys, les següents coses, és un avan~ que vol
dria dir que esta obert a qualsevol rectificació: un es
quema raonat de distribució de la utilitat del sol, del 
sol turístic; distribució de la utilitat de la costa; zones 
aptes per a inst.:'tHacions deportives turIstiques j crea
tives i zones no aptes i zones protegides; senyalització i 
localització de les infraestructures basiques a efectes 
turístics; mesures específiques de protecció deIs recur
sos turístics, incloent l'entorn i els ;espais visuals que 
els afectin, mesures de protecció i 'regeneració, en el 
seu cas, i si és possible, del medi ambient natural o. 
urba; mesures d'actualització i revisió; el sOl turístie 
s'ha de diferenciar en urba, urbanitzable i no urbanit
zable ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Recomanacions per delimitacions del sol urba; 

quantificacions superficie, edificabilitat, ocupació del 
sol, tipologia de l'edificació en el sol urbanitzable pro
gramat; 'característiques del Pla d'A'ctuació TUrística 
en el 'sol tirbanitzable ha programat;' acttialitzaeió de 
visió ' o anuHació dels Plans d'Ordenació amb inciden
cia en ~l sol turístic; "mesures d'acomodació de leS ins
taHacions existeiíts á les nec~ssitats futtlres iTotes 
aqúestes c seS, és e~dent, que n0més es poden:. fer con
juntament amb la Cdnselleria d'Otdenació d~l Territá
m, perq1.le peti"- 'dur-Ies a f"terme' passeo: p'er 'rectificar la 
Llei del Sol de les' TIle's Balears i perque cada muni
cipi quan redacti un Pla General o unes NOl1Illes Subsi
cliaries estigui obligat a respectar-les. 

, Fins aquí la reiació .¡ el camelitari, no només so
bre l'oportunitat del que ha legislat el Govern en ma
teria de Turisme, sinó també l'explicació de com hem 
~ctuat des de l'entrada en vigor de cada norma que, 
simultamament, m'ha pennes contestar, com he dit 
des del principi a les preguntes primera i segona. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, li he de demanar de la seva condes

cendencia, perque no es tracta d'enganar-Io, no acabaré 
en dos minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ido, fill meu, disposa de dos minuts i acabi. 
(Rialles). 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Bé, ido em remetré al tercer punt concret, quan 

em demanen sobre les mesures denominades pel Con
seller de Turisme de Promoció Interior. He d'explicar 
que en el lexic turístic hi ha dues accepcions del que 
és promoció interior; promoció interior és, segons el 
Ministeri de Transport, Turisme i Comunicacions i la 
Secretaria General de Turisme, que aixÍ ho fa figurar 
com a partida pressupostaria en els Pressuposts Gene
rals de l'Estat, promoció turística «dirigida al mercado. 
nacional», és a dir la promoció que podem fer de Ba
lears dins la resta del no.stre país. 1 l'altra accepció 
és també un terme acunyat pel Primer Congrés Turís
tic de Mallorca, fet pel Foment de Turisme de Mallor
ca, totes aquelles accions que encaminades a millorar 
la nostra oferta turística en el seu conjunt, aixÍ com la 
seva infraestructura i el seu entorn, és a dir, arreglar 
una mica ca nostra abans que vénguin els convidats. 

Respecte al tema que voste m'ha plantejat de la 
infraestructura, jo. 1i voldria dir que, en el nostre Go
vern, no cadascú tira pel seu vent, hi ha una cosa 
prioritaria dins l'actuació del Govern de la Corounitat 
Autónoma, i és un Pla destinat al Sanejament de tota 
la costa de tots els municipis turístics. 1 que moltes 
Conselleries, amb molt de dolor, hem renunciat a tenir 
un pressupost més alt, per donar suport perque la 
COllselleria d'Obres Públiques, que és la indicada, ten
gués aquesta dotació economica, i enguany ja s'ha co
me.l:1~at a actuar, l'any 84 i l'auy 85 continuara, i si aixQ 
dura fins rauy 87, les partiCles pressupostaries rnhimes 
aniran dirigides prio.ritanament a aquest tema. 

Quant al tema de la promo.ció, jo no sé si l'aItre 
dia em vaig expressar malament, tal vegada ha vaig 
dir, nosaltres no dedicam els úni~s esfor~os ~ mercat 
britamc i al mel-cat alemany, aixó li pue a$segurar, 
perque feWt altres tipu de promoció i tots els ero
presaris que hi continuen anant a comercialitzar el seu 
producte ho saben. El que ~ evident és que destinam 
unes quantitats pressup.os!aries més for~es, i per que? 
per ~nª, ra~ senzilla, perque si u n: ha de venclre un 
pl"04ucte l'ha de ~irigit alla on, en aquests moments, 
hi, ha rpés o.fe,r:ta, aixo np vol diI: fl; cap moment que 
nosaltres descartem cap tipus de mercat i molt manco 
el . m~rcat , nqrqic que ~s un mer<;~t .tradi~io~ :i ,qlle, 
dic de passada, enguapy du el .12 0/0 .• d'augment de 
vendes, mel mercat italla, que també . du lJ]j 10 0/0 
d'auginent de vendes, o:i el mercat de BeIÍeIux ni cap 
deIs altres m~rcaJs. El que li vull dir és que amli una 
q,uauti~t de 70.000.000 Pts., els experts ama marketiÍlg 
diuen que si s'ha de gastar dius un gran mercat una 
quantitat petita, no fa cap efecte, per tant, no ens 
queda més retnei que fer una utilització racional d'a
questes inversions ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Cladera, 1i donam les gracies de la seva inter

venció, co.mprenem que la materia que esta exposant 
és vertaderament transcendental per a l'economía d'a
questes Illes. Si ens pogués resumir amb un parell de 
paraules els darrers arguments sobre promocíó ... 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
No, només aclarir-li el tema aquest d'Alemanya i 

Anglaterra, que li acabava, pero... moItes gracies, Sr. 
President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
A voste. 
Sr. Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Srs. i Sres. Diputats. Bé, jo agrair la 

condescendencia del Sr. President amb el Sr. Cladera, 
perque, efectivament, crec que el tema és important, 
el que tal volta no és tan important és el que ens ha 
dit, perque, arnés, ens ha dit el que ja sabíem. Jo he 
dit que venia aquí amb un esperit de dUlleg, expres
sant la voluntat del nostre Grup, i vull mantenir que 
la nostra voluntat en el tema turístic sera. sempre de 
di~lleg, que creian que la política turística no ha d'estar, 
no ha de ser una política de partit, que ha de ser 
una política que, realment, sigui una raó de ser de la 
Comunitat Autónoma, perque entre altres coses depe
nem d'ella. Pero, quan voste em parla de les mesures 
que ha aplicat, realment, les. que nosaltres hem vist, 
perque nosaltres no podem jutjar les seves voluntats, 
nosaltres creim les seves voluntats, tant avui com el 
día que ens les va presentar en Comissió, pero els 
resultats no díuen el mateix que les seves voluntats. 
La realitat és que els únics dos Decrets, realment im
portants, i que nosaltres els reconeixem com a tals, 
que són el deIs 30 metres i el dc Lcgalització d'Apar
taments i Establiments hotelers, són dos instruments 
que han estat molt poc utilitzats. Voste ara em comu
nica que el tema de legalització que voste el dura a 
terme, que té la voluntat de dur-lo a terme, jo me 
n'alegr i qued eanpla<;at que, quan voste l'hagi acabat, 
jo li reconeixeré la seva feína en aquest sentit, perque 
crec que és una feina prou difícil i així ho vull re
coneixer. 

El que no m'agrada és la forma com duen a terme 
aixo. Li diré ben clarament, a mi no em pareix que 
una Conselleria de Turisme d'una Comunitat Autóno
ma que el seu producte interior brut el 53 % el pro
dueix el turisme, hagi de posar un senyor a una ofici
na, buscant en els fullets del toun¡-oPeradors a v{!ure 
quins establiments són legals o iHegals, jo crec, Sr. Cla
dera, ,que no és aquest el sistema, voste té uns inspec
tors de turisme, voste té una funció inspectora, i do
cuments aportats per voste .J¡D~teix , al nostre Grup, amb 
inspecci<?ns pass,,!-des l'any 84, a l'apartat que parlava 
~e sanció h!. pavía moltes ip.~pecci9ns .que ppsaven ~ 
p~ula magica, «no legalízado», i n'pi havia moltes, 
bé, ja hagu~ssin pogut, llavors, el S d'octubre que aca
bav~ el te~i de l~ LIei, co~en~r a ob,rir expe
p,ients damunt aquest;; establiments que vos es, a tra
Nés de la seva feina inspectora, sabien que no eren 
legals, que no estaven legalitzats; aixO és la docum.en
taci6 que vostes em varen aportar. 

Després, quan jo dic les mesures previsibles que 
podia passar a un tema com el mercat brit~mic, no ho 
ha d'interpretar malament, perque jo no ho dic en 
aquest sentit, voste sap perfectament el que jo li vull 
dir, jo el que li dic és que mai. mai no s'ha de posar 
la política turística de la Comunitat Autónoma a una 
situació alla on pugui passar el que ha passat' en el 
nlercat británic, i mai tampoc no s'ha de rer una 
Política de pegats, a darrera hora, anant afer promoció 
a altres palsos per omplir una oferta que ens ha que
~at buida, perque aixo no és la politica turistica plani
ficada i seriosa que necessita la nostra Comunitat. 

Després, voste ens continua parlant d'intencions 
d'una serie de lleis que nosaltres esperam j que ens 

alegram que voste ens anunci'i aquÍ, davant del Go
vern, i supós que amb el suport del Govern, les dura a 
terme, pero comprengui també els nostres dubtes quan 
ja han passat dos anys i les mesures més importants 
que havia d'haver aplicat no han estat ni comenc;ades, 
voste ha d'entendre aixo, i no ho ha d'entendre com 
una crítica, sinó com anim que tenim nosaltres d'aju
dar-lo. Es queixa, també, de les quantitats de que 
disposa per a promoció exterior, jo li as segur que el 
nostre Grup, i li vaig dir l'altre dia, i estic conven~ut 
que altres Grups d'aquesta Cambra donaran suport 
al fet que la Conselleria de Turisme disposi d'un pres
supost més gros del que té en aquests moments, per
que és absolutament necessari i és incomprensible que 
es vagi amb mesquinesa en una cosa de la qual vivim 
gran part d'aquesta població. 1 d'aixó, no em pot donar 
la culpa a mi, voste és, el responsable d'aquesta Comu
nitat i ha de fer que aquests mitjans estiguin a la seva 
disposició, en primer lloc, i si necessita l'ajuda del 
nostre Grup, que ens ho digui, que nosaltres, sense cap 
dubte, li donarem. 

1 una part molt important de tota l'actuació tu
rística o del que havia de ser l'actuació turística és el 
tema d'infraestructura. El tema d'infraestructura, Sr. 
Cladera, senyors del Govern, perque sincerament jo no 
crec que vostc sigui només el culpable d'aixó, no s'ha 
fet absolutament res fin s ara, i voste ho sap, i fa 
dos anys que estan en aquest Govern, i quan nosaltres 
li demanam que ens donin un pla d'aquesta actuació 
a la Conselleria d'Obres Públiques, a través d'un Dipu
tat del nostre Grup, se'ns contesta que no hi ha cap 
pla. Com pensa voste que nosaltres podem confiar en 
aquesta política? Simplement no podem creure que hi 
hagi una improvisació tan grossa damunt una cosa tan 
important. 

Les actuacions damunt l'oferta, oferta interior, com 
voste la denomina, no són, a més, només temes de 
sanejament, voste ho diu molt bé en el seu programa, 
i nosaltres hi estam abs~lutament d'acord, voste sap 
que hi ha zones turístiques que són absolutament im7 
presentable~ en el seu entorn, que no disposen ni d'pn 
arbrc, que no disposen de caners asfaltats¡ que no !lis
posen d'iHuminació, que no disposen de transportp(t
blic, aquestes actuacions les ha de fer elGove~, d'a
cord ¡¡u;n,b els Ajuntarnents, .amb els Consells ~s~s 
i amb quí faci falta, pero el que, qe cap .de lés ma
neres" no E9t passar és perque .hi hagi Ajl;mtaments 
que no actuen en aquesta materia, i que amb a~ 
estam d'acord" i h:auria de saber' qui són elsct;lIPfj..P!e!J 
que no acttü, és que la .nostra oferta turística .estigui 
condicionada per tanta inesponsabilitat. Cree, sin~e
rament, que roferta que li faig de dihleg, que voste 
la fa també, pero és vos te qui pot provocar aquest 
diaIeg, no jo, no el nostre Grup, és voste qui esta en 
el Govern, és voste qui té els instruments, i nosaltres 
no ens negarem mai a participar en una política que 
sigui seriosa per a la nostra Comunitat. 

Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. Disposa d'un temps de cinc minuts, 

li prec que sigui breu. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sí, senyor. Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Jo li agraesc la seva apertura a la coHaboració, no 
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apertura, perque sempre l'han tenguda, la veritat és 
aquesta, pero, en lloc de tanta apertura el que m'han 
de dur són idees, em duguin un sac d'idees, i jo li 
assegur que cada idea que em duguin i sigui bona per 
a la Comunitat la defensaré amb cos i anima, i li asse
gur, pero no em véngui a llegir el meu programa, em 
dugui coses, perque, estic segur, Sr. Costa, que no 
en té. 

Quant als inspectors, jo no puc enviar els inspec
tors pel carrer, a veure si aquell apartament o l'altre, 
a més a mi no m'interessa si aquel! apartament esta 
donat 'd'alta o no, a mi el que em preocupa és que esti
guí donat d'alta un apartament que es comercialitza, 
perque si no es comerciahtza, el client que hi va, sap a 
que va, a mi el que em preocupa és aquel1 apartament 
que surt darnunt el diari, damunt els fullets, damunt 
allá on sigui i es ven oficialment, aixo és el que em 
preocupa, i a posta he agafat la determinació deIs 
tours-operadors, és de lógica i de sentit comú, el que 
no puc enviar és els inspectors pels carrers a pujar 
pels p isos, arnés, li diré una altra cosaj que hi ha una 
estrategia m olt més senzilla , un inspector puja a un 
apartament de pisos i troba uns turi~es, i basta que 
els tur istes diguin que no són clients d 'alla i no pa
guen, i no hi ha manera de fer-los res¡. Tan senzill com 
aixo, pero si hi estan mercantilitzats i comercialitzats, 
a través d'una oferta pública, a través de mitjans de 
comunicació, sí que se'ls pot sancionar perque ho diu 
qualsevol llei mercantil. 

Quant al mercat britanic, que sembla un mono
tema que tenim voste i jo, jo li vull assegurar que el 
problema del mercat britanic no és un problema nos
tre, és un problema deIs empresaris, són els empresa
ris que produeixen que Menorca 'tengui el 80 '% deIs 
seus llits destinats al mercat brit~mic, no és la Conse
lIeria de Turisme, nosaltres voldríem que no fos aOO, 
i els ho deim i els demanam, per favor, que repartes
quin els llits, pero no podem intervenir dins el que 
és una economia de lliure mercat i, manco avui en dia, 
que tots sabero. com es mou el tema -aquesto 
tanic, no ~s la Conselléría de Turisme, nosaltre's vol
dríem que no fos aOO, i elsho: deim i els demanarn, 
per favor, que repartesquin els llits, pero no 'podem 
intervenir dins él que és una economia de lliure mer
citt i, manco avui en dia, que téts sa1;:JelD¡ com es mou 
el tema aquesto 

Quant a la promoció exterior, jo Ji agraesc l¡:¡. seva 
aportació i el seu suport per poder augmeritar aquestes 
dotacions pressupostaries, si Jo dins el Govern, tal 
volta, no batall més, és perque conec les limitacions 
pressupostaries que té el Govetn, perque enguany hi 
ha 120.000.000. Pts. de promoció, nosaltres tenim ela
borat un programa que esta a la seva disposició, quan 
vulgui, a la Conselleria de Turisme, sobre com s'ha de 
fer una promoció exterior per a totes les Illes, i ens 
surten unes xifres de 1.450.000.000 Pts. J, totes les 
dades que tenim és que anar a un mercat, com el mer
cat alemany o com el mercat britanic, que són els 
grossos, en manco dotacions de 150 o 200.000.000 Pts., 
totes les cases de marketing i publicitat et diuen que 
és fer retxes dins l'aigua, anar a mercats més petits, 
s'hi pot anar, evidentment, amb manco quantitat. 

Quant a la infraestructura, que no hem fet res. Jo 
sent molt no poder-Ji contestar pUiltualment, pero del 
Consell de Govern em sona que esta en marxa la de
puradora de la banda de Cala Millor de Sant Lloren~, 
a la qual la Comunitat Autonoma, em pareix que hi 

participa amb 165.000.000 Pts., la d'Alcúdia, que hi par
ticipa la Comunitat Autónoma amb 170.000.000 Pts., la 
de Pol1en~a, que hi participa la Comunitat Autonoma, 
amb 150.0UO.000 Pts., i perdoni que no en recordi més, 
peró sé, concretament que són set, cree que és un es
for~ gros, per part de la Comunitat Autónoma, el que 
s'esta fent. 

A causa de les limitacions del temps, abans no li 
he pogut explicar una cosa, crec que important, nos
altres en el programa parlavem d'una zona turística 
ideal, fa unes set:manes es va aprovar a un Consell de 
Govern fer uns estudis per dues zones concretes, per 
intentar saber com hauria de ser, no tota una zona 
turística ideal, perque és molt difícil, pero, almanco 
parcialment, un tras d'una zona turística, com hauría 
de ser contemplada des de tots els punts de vista, 
perque tengués els atractius maxims per als nostres 
visitants. J aixo esta aprovat, i hi ha un concurs pú
blic per a professionals i no professionals, amb 
1.000.000 Pts. de premi, perques'hi presentin. Cree 
que és una preocupació que tenim i que, tal vegada, 
voste l'ha esmentada, perque jo no li he pogut expli
car abans. 

J quant als Ajuntaments, voste m'ha entes quan el 
mirava, no podem fer res amb els Ajuntaments, si els 
Ajuntaments no ho volen fer, aixo és un tema dans
sim, per molt que pressionem i per molt que ens m.o
guem i per molt que, jo li contaria anecdotes, que 
hem mUlltat vuit oficines turístiques, que hem donat 
32.000.000 Pts. per a oficines turístiques i que hi ha 
quatre AjuntarnentSl que no han comparegut. A mi, em 
sap molt de greu aixo, pero és que el tema és tan 
trist com aixo. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. ConseIler. EIs a1tres Grups vo

len fixar la seva posi~ió? 
El Sr. Sebastia Serra, del Grup Esquerra Nacio

nalista, té la paraula. 
Els deman, senyors Portaveus, que concretin la fi

xació de posicions, perque només tenen cine minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades, Sr. President, Sres; i Srs. Diputats. La pIj

mera suggerencia que fana Esquerra Nacionalista al 
Govem, i en pla de donar idees positives, com dema
nava el Conseller, és que es presenti en aquest Parla
menl, una comunicació del Govem per fer un debat 
en profunditat, sense temps, sense limitació en el 
temps, sobre política turística, ja que cree que t.;>ts els 
Grups ParIamentaris compartim la preocupació del 
Govem, de la Conselleria, i que el turisme és el sec
tor economic més important i, per tant, creim que, o 
en aquest PIe o en Comissi6, creim que pot ser en el 
PIe directament, i així menys burocracia i més llum i 
més publicitat al tema, i cree que podríem treure mol
tes coses en claro 

Segona qüestió que Esquerra Nacionalista-PSM 
vol plantejar, el tema deIs tours-operadors. Ens va ale
grar saber que aquesta Conselleria tenia, entre els seus 
Alts Carrecs, persones qualificades del sector turístic, 
creim que era oportú, necessari, bo, en definitiva, al 
marge de noms i Ilinatges, continuam pensant que té 
aquestes persones i, per tant, creiem que ja es podria 
haver iniciat una certa política, a partir del coneixe
ment de la realitat de no tanta dependencia respecte 

z::u::¡ 
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. certs tours-operadors. Pensam que el turisme de to
es les iHes esta excessivament condIcionar, sobrerot 
:n l'aspecte promocional, a certs tours-operadors. 

Tercera idea que vOlÍem donar, molt concreta, ins
leccions, no nomes d'allotjaments extrahote1ers, sinó 
nspeccions en general i, en aquest sentit, sabem que 
,e'n fan, que s'llan augmentat el nombre d'inspectors, 
)cro ens demanam un poc si hi ha una coordmació 
~mb altres Conselleries com Sanitat, si els horaris són 
;ufícientment amplis, si no es fa qualque tipus d'ins
Jeccions a horaris no convenients d'acord amb l'acti
litat económica, és a dir, que es fan el matí, quan 
Jotser hauría de ser el capvespre o vespre quan es 
'essin, etc. Lleis d'Allotjaments Extrahotelers, el nos
:re Grup al debat d'aquesta Llei va tenir una actitud 
.lila miea reticent, varem haver d'aguantar l'arruixat, 
lquell dia, amb una certa timidesa i una certa discre
Jancia, no dubtam del Conseller, que és qüestió de 
:emps veure els resuHats d'aquesta Llei d'Allotjaments 
E'.xtrahotelers, pero sí que volem dir que la nostra crí
tica inicial, en aquests moments, es veu, en part, con
¡irmada. 

Dos temes, per acabar, tres, molt telegrafies i pen
,am que sufieientment greus i importants. La Conse
llería Lle Turisme no ha obert cap tipus d'organisme 
::onsultiu amb sindicats i empresaris, és a dir, que no 
ha donat fins ara un marc de dialeg, sí que l'ha do
nat, aixo sí que és cert, pero no ha donat una parti
cipació clara i oberta d'una manera institucional; per 
tant, pensam que seria imprescindible per al millor 
funcionament de l'empresariat i deIs sindicats aquest 
sentit institucional al nostre turisme, a partir d'una 
iniciativa de la Conselleria. 

Per acabar, dues qüestions que creim que també 
són molt importants. No n'és responsable la Conselle
ria en si, sinó tota l'acció de Govern, el turisme, en 
aquestes illes, no arrossega una coordina ció, una efi
cacia cap a altres sectors economics, coro pugui esser 
I'agricultura i, fins i tot, certs sectors industtials, en
cara ID ha cornpartÍlnents estany, totl1om diu, tots 
afirmam que el turisme és molt important, que hem 
de potenciar altres sectors, pero no veim la necessaria 
i convenient íntérrelació, fins i tot, en aspectes de 
consUln, dins el turisme, per part de productes de 
I)agricriltura i . raniadetia de les Illes. 

1 per acabar, la qüestió d'c¡.rdenació territorial. 
Hem . escoltat atentament el Sr. Conseller, hem vist 
que la Conselleria de Turisme, 'fins .í tot, ha amollat 
cert-s aspectes e.ofront de la Conselleria d'Ordenació 
del Territori. ens sembla bé, en una primera fase, pero 
ens demanam pot ser que la Conselleria de Turism.e 
no hagi vist, no hagi plantejat amb tota virulencia 
que no és possible admetre urbanitzacions sectorials a 
Sa Punta de N'Amer, Cala Agulla o Caja Mondragó? 
Nosaltres pensam que esta clar que per l'estructura 
turística de la zona, són tres zones que, de cap de les 
maneres, es podien urbanitzar ni parcialment ni total
ment, i, per aItra banda, un tema també territorial és 
el famós projecte de golf, de camps de golf, nosaItres 
creim que és un esport important, sobretot per la 
qüestió de fugir de l'estacionalitat, pero pensam que 
hi ha certs projectes de camps de golf que hem sen
tit a dir que alguna aItra autoritat de la Conselleria 
de Turisme hi ve abé, com a Sa Punta de N'Amer, 
que cns pareixen cxccssius i, fins i tot, inconvenients. 

-

EL SR. PRESIDENT: 
uracies dt! la seva intervenció. El Sr. Antoni Ro

ses te la paraula. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Ve qum l.emps dlSpOS? 

EL SR. PRESIDENT: 
.iJísposa, ~r. Koses, d'un temps de cinc minuts per 

fixar la seva posíció, no per fíxar qüestlons noves. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Sr. Presldenl, Sres. i Srs. Diputats. Intentaré ajus· 

tar-me únieament i exclusivamem al progr~ma del qual 
el Sr. Cladera ha parlat i a la InterpeHació del Grup 
SocIalista . 

Sobretot, jo vull dir en nom del Grup Regionalis
ta que nosaltres, Sr. Conseller, en aquests moments sí 
li donam suport, si estalonam les seves accion~, per 
dues raons basiques. Una, davant la problematica que 
se'ns ve damunt, de manca de vendes al mercat bri
tanie i, a més, perque tampoc, malgrat faci dos anys, 
més o manco que esta a la Conselleria, tampoc no pot 
haver ultimat les seves línies d'actuació, pot sí haver· 
les posat en marxa. 

Volem recordar al Sr. Conseller que va prometre o 
va oferir el dia que va debatre la Llei d'Allotjaments 
Extrahotelers, realitzar un pla conjunt, un pla d'orde
nació turística, nosaltres varem dir que hi estavem 
d'acord, que ens pareixia molt bé, que quedavem em
pla~ats pel dia i hora, recordam al Sr. Conseller que 
estam esperant que ens avisi per comen~ar a treballar 
sobre aquest assumpte. 

Hi ha un tema molt important, a que em voldría 
referir, sobre la política de la Conselleria de Turisme, 
sobre unes declaracions textuals que va fer el Sr. Con
seller sobre que no es podia aplicar una economia de 
lliure mercat totalitari ni tampoc una econOI;nia inter
vencionista a ultrans;a, sinó una política intennedia, i 
hi estam. totalment d'acord. Dins el marc d'una eco
nomía de lliure mercat i amb uns pilars, estalonant-se 
en el sector privat, en el sector turístic privat, s'ha 
d'anar a intentar no lluitar, és a dir, no qonar supon 
a un -creixement zero, ni tampoc un creixement .indis
criminat, estam totalment d'acord, perQ 'folem cridar. 
l'atenció, perqu.e ens preocupamoÍtíssjm el pecret " "PO:
pulannent i amistos&ment conegut, com a Depret Cla, 
dera, el seu nom quedara per a la irnmortalitat, pero 
que es dira 'sempre Decret Cladera o dell) 30 metres, 
que no sal tres creim que hauria de tornar a sortir da
mUllt del tema una altra vegada, comentar aquest 
tema, parlar-ne, per regular una miqueta, perque pre
cisament esta aplicat de manera massa indiscrimina
da, massa generalitzada. 1 aixó, pot ser una espasa de 
doble fil, pot ser una espasa de Democles, i és molt 
perillós que la nostra hosteleria, el nostre sector ho
teler quedas obsolet, etc. Arnés d'altres complicacioDs 
que, per no allargar-me, no es mentaré, pero sí vol
dríem que aquesta qüestió fos debatuda, sobre la re
gula ció d'aquest pla. 

Allotjaments Extrahotelers, aquí els esperava, se
nyors del Grup Socialista, aquí els esperava, voste, Sr. 
Costa, Portaveu avui, es lamenta que aquesta Llei no 
ha tengut l'eficacia desHjada quan jo record que el 
Portaveu Sr. Nadal, el dia que es va presentar con
sensuada aquesta Llei aquí va fer ostentació de la 
gran satisfacció del Grup Socialista perque aquesta 
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Llei era la vertebració de la Proposta Socialista i s'ha
vien é;u,;ceptal W(.<:;S les seves eSHlenes, praccicarnent la 
Llel ,-!ue es preSemava aquí t:L"U la que wicialment el 
Grup ,:,octahsm navta presencat, paraUles del Sr. Na
dal; per tan!, senyors oel Grup ,:,oClalIsta, no es la
men.u1, és la seva Llei, de vos tes. 

Bn prom oció intenor s'ha parlat poc, el Sr. Con
seller, a les seves ahrmacions, té raó. Uuant a promo
ció imerior es conté perqué eH ha fet actes, accions, 
i nosaltres aprovam i donam suport al que ha dit el 
Sr. Conseller, peró també tengui en compte que la 
primera promoció ve donada pel mantemment i ade
quació d 'una bona infraestructura i un control de la 
qualitat deIs serveis, que es donen dins l'establiment 
hoteler i fora d'ell, serveis públics, transports, etc., 
etc., i aquest marc composa la promoció interior. 

Altres aspectes importants de que s'ha parlat aquí, 
sobre la comercialització del nostre producte o promo
ció exterior, nosaltres comprenerrt la preocupació del 
Conseller d'enfocar, basicament, la promoció exterior 
en els mercats angles i alemany, el que sí, en certa 
manera feim, és una protesta, en certa manera, val
gui l'expressió, perque creim que s'ha deixat obHdat 
una miqueta el mercat del Benelux r-l'escandinau, dar
rerament. Voste sap, Sr. Cladera, ho ha dit molt bé, 
que el mercat escandinau, comport;¡. una població de 
22.000.000 d'habitants, Dinamarca, Noruega i Suecia, 
més els 5.000.000 de Finlandia, un mercat que es com
posa de 25.000.000 d'habitants, amb vols programats 
durant tot l'any a Mallorca, almenys de dos d'aquests 
quatre paisos i que, per tant, és un mercat a tenir en 
compte, i surt al pas per dir-li que ja sé que a tra
vés del Fornent de Turisme es fan unes campanyes de 
promoció molt modestes, de 5.000.000 ' Pts. per a cada 
un d'aquests paisos, pero totaIment insuficient, i dins 
aquesta campanya, obviament, també hi ha 15.000.000 
destinats a Anglaterra i altres 15 a Alemanya, pero. de 
totes maneres creim que, aquests mercats han quedat 
una miqueta oblidats. 

Insistim i recordam al Sr. Conseller, no sabem si 
ho ha posat en marxa, alguns d'ells 'sí, alguns deIs 
plans o lírties d'actuació, que vostes en el seu progra
ma tenen un pIa de lluita contra la contaminadó i 
millora de rentorn, roillora de rentorn, i nosaltres 
deim, impulsam, impulsi aixo, faci aixo, actualitzi, in
volucri les altres Conselleries, de Sanitat, eIs muilici
pis turístits, dugui endavant una caropanya contun
dent, involucrant fins i tot els organismes de rEstat, 
representatius de l'Estat Central i Consells Insulars. 

També ha; parlat d'unes norrnes c1assiticadores per 
a hosteleria i restauració, i estam d'acord a fer-ho, que 
es faci, sobretot tenint en compte la qualitat deIs ser
veis que s'ofereixen als establiments per a la seva pos
terior classificació. 

Vaig acabant, Sr. President. 
Aquestes norrnes han de regular els sectors de res

tauraCÍó i hosteleria, basicament, i estam totalment a 
favor del gabinet d'estudis turístics que, a més d'ela
borar estadístiques d'entrades i sortides de passatgers, 
vigili també la relació paritat/qualitat i preu d'altres 
zones turístiques que sigu.in rivals, competencia nos
tra en Turisme. 

Per acabar, també vull fer aHusió que per favor 
faci una crida d'atenció a la seva Conselleria, quant 
als tramits burocratics, quan un administrat es diri
geix a la Conselleria, les Esmenes Addicionals de la 
Llei d'A1lotjaments Extrahotelers, sabem que han tro-

bat algunes dificultats en alguns deIs adrninistrats quan 
s'nan olnglt a la l"onsel1ena, el que ta n!Íen:ncla a 
l'arncle l'tj de la Llei de t'rocedlment AdmmlStratiu, 
els qUalS .han de presentar Un sol plec. 

':'r. ConseHer, avui per avui, i per acabar, perque 
veig que el temps s'na acabat i no em puc aHargar mes, 
el lirup kegionalista sí li dóna supore, aquí, a é\ques
ta Camora i Umó MaHorqwna l'ni dóna des de les 
nostres arees del Consell Insular, davant uns moments 
difícils que vénen actualment i creim que és el mo
ment, no de posar traves i emperons, sinó de treba
llar conjuntament. 

Res més, Sr. President, Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Aquesta Presidencia ... 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. COSTA COSTA: 
Per aHusions, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
No. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Per al·lusions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Tampoc. 
Es decreten quinze minuts de descanso 

IV.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Recomen~a la Sessió per tractar el punt 290, del 
Registre General, que és la InterpeHació presentada 
pel Grup Parlamentad Esquerra Nacionalista-PSM, r~ 
latiu a la política del Govern en relació a l'ensenya
ment de i en llengua catalana a les Illes Balears. 

Secretaria vol procedir a la lectura? 

LA SRA. ENSE&AT, ENSE&AT: , 
El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, 

interpeHa el Govern sobre les gestions per solucionar 
la problematica qu,e afecta l'ensenyament de ¡en la 
llengua catalana, propia de les Illes Balears, dutes a 
terrne pel Govern de 'la nostra Comunitat Autonoma. 
La política que es pensa seguir en materia de la nor
malltzació lingiHstica i en tot el que afecta l'ús de la 
llengua catalana, segons eIs preceptes i disposicions de 
rEstatut d'AutonoffiÍa de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, té 

la paraula el Sr. J oan Francesc López Casasnovas. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies. Sres. i Srs. Diputats. No discutim ja, per 

sort, la conveniencia de fer l'aprenentatge en la llen
gua propia, és una qüestió ja assumida des de plante
jaments seriosos, 'Constaten, pero, professionals de 
l'ensenyament dins les nostres illes, dins el nostre 
ambit escolar, una situaci6 fo~a preocupant pel que 
fa al futur del catala, de la llengua catalana entre nos
aItres, entre altres coses es detecta que, a les IHes, hi 
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ha moltes es coles ja en que els aHots no tenen, IDa

joritánament, el menorqUÍ. el mallorquí, l'eivissenc, és 
a dlr, la Hengua catalana com a idioma coHoquíal en
tre el1s. Tampoc no el tenen, certament, en relació amb 
els mestres. A~o fa que tard o prest aparesquin dins 
la nostra societat dues Comunitats separades per la 
llengua, separació que pot incidir en aspectes de dí
ferenciació social, economica, cultural, de conseqü(m
cíes disgregadores; resulta absurd i injust que un grup 
de pares que, d'acord amb els professors, es proposa
ven o es proposen aplicar l'ensenyament en catala no 
ha puguin fer si no compten amb l'aprovació un~mime 
de tots, tal com en aquests moments, encara, el Decret, 
mal anomenat, de Bilingüísme contempla. Aquestes crí
tiques raonades i raonables conclouen en una necessi
tat urgent d'una Intervenció institucional clara i refle
xionada en aquests temes. Bé, ido, si en efecte el catala 
és la llengua propia de les Illes Balears, els poders pú
blics estan obligats a impulsar la normalització deIs seus 
usos en tots els camps i, en concret, en l'ensenyament 
de la llengua catalana la nostra Comunitat Autónoma 
gaudeix de competencies plenes, segons marca una LIei 
Organica de l'Estat, que és el nostre Estatut d'Autono
mia. Fins ara, tanmateix, resulta que les Illes Balears 
som l'única Comunitat Autónoma de l'Estat Espanyol 
amb llengua propia díferent de la castelléma que, pri
mer, no tenim competencies en materia educativa, mal
grat que el Parlament de les Illes així ho va sol-licitar al 
Govern de l'Estat, vet aquí una conseqüencia: negativa, 
una de tantes, d'haver-nos obligat a accedír a l'Autono
mia per la vía de l'article 143 de la Constitució. Per 
tant, no podem planificar els temes d'ensenyament des 
d'aquí i segons criteris més harmonics amb la nostra 
realitat cultural. Segon, els professors que ascendeixen 
a la pla~a, a les nostres escoles, de les Balears, no tenen 
ni el compromís de coneixer la llengua propia del país, 
ni tan soIs el compromís d'adquírir-ne els necessaris 
coneixements, alguns professionals ho fan a la vista del 
aesastre pedagogic que representa aquesta anomalía, 
pero-no s6n gaires. Tercer, no tenim en vig(1)r una -Llei 
-de Norma1ització Lingüística imprescindible com a des
envoltlpament deIs preceptes estatiItaris i, ara mateix, 
aquest Estatut d'Autonomia nostre i en aquesta ma
teria, val a dir que, practicament,és lletra morta. Val a 
dir també que aquests tres punts negatius, per a nos
alttes sán positius ,a ' 'Catalunya,aI ,País Base, a GaIícia 
i a la Comunitat Valenciana, per tant, ens hauríem de 
demanar ja, d'una vegada, qui és el responsable d'aques
ta situació. Día 17 de ' febrer de l'any passat, el Conse
lIer de Cultura d'aquesta Comunitat Autonoma anuncia
va, a través de la prernsa, que el Govem Autonom pre
parava un nou Decret de Bilingiiísme, que s'hauria de 
derogar l'acttial Decret, era un punt en que tots hi 
estavem d'acord, almanco aixÍ ho van manifestar en el 
Parlament tots els Grups Polítics arran d'una Interpel
lació que varo formular el Grup d'Esquerra Nacionalis
ta. També el Govem es va comprometre a presentar la 
Llei de Normalització Lingüística dins aquest perlode 
de sessions, quins han estat els motius, perque el curs 
84-85 comen(.:as a les IHes, sense comptar amb cap d'a
quests dos instruments legals? Cal esperar que aquí, en 
aquest Parlament, es doni una resposta a aquests 
temes. 

Mentrestant els sindicats de treballadors d'ense
nyan<;a de les Illes i diverses escoles que tenen conce
dit el permÍs oficial per fer l'ensenyament en llengua 
catalana, han protestat davant les autoritats autonomi-

ques i davant el Ministeri d'Educació i Ciencia, perque 
en el darrer concurs general de trasllats per cobrir 
aquestes places no s'exigeix el títol de mestre de catala 
amb total incongruencia, i el Director Provincial del 
Ministeri, el Sr. Crespí, ha fet pública una nota de 
premsa en que, reiteradament, diu de la bona disposi
ció ministerial, toma la pilota a la Cons'~lleria d'Edu
cació i Cultura i diu «el MEC no puede, no puede 
-repetesc- introducir pruebas ni otro elemento que 
contemple la lengua propia de la Comunidad si no es 
a instancias de ésta». 

Mentrestant, Srs. Diputats, la Comissló Mixta per 
aplicar el Decret de Bilingüisme és bona i morta, de 
fet. el seu Plenari no s'haura reunit, que jo saplga. 
gaire més, i passa el temps; mentrestant el PIe del Par
lament de día 12 d'abril del 84 va debatre una Moció 
d'aquest Grup que en aquests moments interpeHa, en 
que els vots de la majoria refusaren un punt que deia 
«fer leSi gestions polítiques i administratives pertinents 
per tal de donar respostes concretes a la problematica 
de l'ensenyament del catala en el sentit d~ donar, per 
part de la Conselleria d'Educació 1 Cultura de les Illes 
Balears, un major suport metodológic, didactic i, mit
janc;ant els concerts pertinents, economic als centres 
docents que s'hagin plantejat de fer o facin l'ensenya
ment en llengua catalana». Mentrestant, una de les 
Esmenes del Grup d'Esquerra Nacionalista-PSM, a la 
LIei de Pressuposts, feia referencia a la manca d'assig
nació pressupostma destinada a l'ensenyament en la 
nostra llengua, no cal dir que aquesta esmena va ser 
rebutjada. Que fer, per tant? La situació es deteriora, 
el temps passa i, entre un partit de tenis entre el Mi
nisteri d'Educació i la Conselleria de Cultura, els admi
nistrats de les nostres illes contemplam com l'Estatut 
és lletra morta, contemplam com en un aspecte tan 
transcendental per a la vida educativa del nostre poble, 
no hi ha manera de comenc;ar a actuar d'una manera 
decidida. 

Record que hi ha, hi ha hagut, dia 15 de desembre 
del 83, hi va haver ja unes reunions de la Comissió 
per a l'ensenyament i la normalització del catala, día 
14 de gener del 84 se'n va fer una altra, ara, darrer, 
hem sortit, el mes de maig del ·84 van sortir unes eóil
clusions sobre la primera trobada d'eSCbles mallorqui
nes, hi ha cosa que es mou dins " lanostra sociétat, 
pero no tl;"oba resso,nb· traba l'eSpbsta · a les institil.
dons educatives, perdó, a les institucions :p'olítiques, i 
es hora que pa:dem cIar, és ;hora de dir, de -denunCiar 
tot el que faci falta, i tenim com!ixements de ' fálla
des importants per part de la Conselleria d'Educació i 
Cultura i tenirn támbé coneixement de fall'ades lm
portants per part del Ministeri d'Educaci6 i Ciencia, 
no ens val, Sr. Conseller, que voste hagi fet una ges
íió ara, de prop al Ministeri d'Educació per a la qiies
tió de trasllats i la qüestió d'oposicions, no ens val 
perque aquest era un tema que ja s'havia plantejat 
aquí diverses vegades, en anys anteriors, i hem 
hagut d'esperar que el Decret de Trasllat ja estigui fet 
i publicat perque facem la nostra protesta, i hem ha
gut d'esperar que els temaris de les oposicions esti
guin ja preparats perque, diguem que, una vega da més. 
els temes de la llengua i cultura de les Illes Balears 
no figuren entre les possibilitats oposicionals deIs fu
turs mestres funcionaris a les IHes Balears. 

Senyors del Govem, la responsabilitat és grossa, 
és grossa perque si, per una banda, hi ha grups vius 
dins la societat que proposen una millora de la qua-
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litat d'ensenyan;a, n'hem parlat moltes vegades, ens 
constitueixen equips que comencen a fer un ensenya
ment arrelat en el me di, al cap d'un any, aquests 
equips poden ser delmats per l'actuació ministerial 
que, atesa la provisionalitat de les places que sovint 
ocupen aquests funcionaris, són desfets, aquests equips, 
i la realitat és que teIlÍm molts de casos ja de grups 
escolars que han comen~at en catala i no han pogut 
continuar, amb el descredit que a'90 representa. Com 
és possible que encara no tinguem la nostra llengua i 
la nostra literatura estudiada en el Ours d'Orientació 
Universitaria? Que s'ha fet per donar compliment a 
les promeses que aquí dins es van fer, que per a en
guany, curs 84-85, comptaríem amb un nou Decret 
d'Ensenyament de la llengua? Jo voldría interpeHar, 
avui, voldria demanar, amb el millor afany, a veure 
quina denominació tindra aquest Decret que prepara, 
diu el Govern, si és possible que l'ensenyament de la 
nostra llengua i literatura sigui tot el que aquest De
cret contempli, com pensa donar compliment a l'arti
ele 13 de 1'Estatut d'Autonomia aquest Govern, un ar
ticle, per cert, que va molt més enlla de l'ensenyament 
de la nostra llengua, diu «competencia exclusiva res
pecte de la protecció i foment de 1a cultura autocta
na i llegat historie de les Illes Balears». Cultura pro.. 
pia, no només llengua i literatura~ «En el desenvolu
pament d'aquesta competencia, s'hi podran crear els 
organismes adequats». Quins organismes s'han creat? 
Quins s'han fet, perque s'hi participi per part de la 
gent que té inquietuds? Jo diria que cap, i, si cap n'hi 
havia que hagués de funcionar, aquest seria la Comis
sió Mixta, i veim que la situació, realment, és tremen
dament preocupant perque practicament és morta. 

I tenim casos com el Centre Cintat de Mhlaga, amb 
tota la problemfltica que ac;o ha generat, amb la so
lució salomonica que s'ha intentat i, al final, hem vist 
com els pares eren els qui per sort salvaven la situa
ció amb profit de la nostra llengua i la nostra ' cultu
ra. Les vacants que enguany s'hanconvocat a determi
nats coHegis, centres públics, no escobriran, probable
ment, fent referencia explícita que ,aquests centres i 
coHegis públics han comen~at ja uneilsenyament en 
llengua catalana, i entenguin I perfectament el drama 
que .representa per a un professor castellano-parlant, 
arribar a un centre on es fa ja tot en llengua catalana, 
.que són pQ!:!s, pero que ' ja, n'hi ha. 

Senzillament, senyors del Govern,interpeHam avui 
sobre aquesta qüestió, que en principi podria semblar 
que esta desfasada, ateses les notícies qué han sortit 
damunt la ptemsa, pero, ehtenem també que ' l'expe
riencia, la curta experiencia que' tenim ja d'áquest Ga
vern ens diu que no hi ha desfasament possible, que 
un any darrera l'altre, hem de picar ferro fus, hem de 
batre, perque sempre estiguem alla mateix. De tota 
manera, la nostra voluntat en aquests temes i en els 
aItres és incansable, i continuarem picant, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Conseller Sr. Francesc Gilet té la paraula. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de quinze mi-

nuts. 

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

aItra vegada més, aquest Conseller d'Educació i Cul
tura puja a aquesta tribuna per contestar una Inter-

peHació, en aquest cas, sobre, perdó, sobre el tema 
llengua. 

A vui matí, a la Comissió de Cultura hi hem dedi
cat, aproximadament, dues hores, al que feia referen
cia a la Campanya Normalització o per a la Normalit
zació, al que feia referencia a la Llei de Normalització 
i al Decret d'Ensenyament de Llengua Catalana, His
toria i Cultura de les Balears. 1, avui horabaixa, repe
tim, en certa manera, haurem de repetir el que s'ha 
manifestat avui mali. 

Jo li recordaría, el primer que hauria de fer seria 
recordar la situació actual quant a l'existencia del Reial 
Decret 2.193/79, de 7 de setembre, anomenat, mal ano
menat Decret de Bilingüisme, i que va ser posterior
ment desplegat en una serie d'Ordres, i alla on s'esta
blia aquesta famosa, ja, Comissió Mixta, Ministeri 
d'Educació i Ciencia, Consell General Interinsular, 
aleshores, i ara, Comunitat Autónoma. Des del primer 
moment de la presa de possessió, ja es va manifestar 
la necessitat i la intencionalitat d'anar a una deroga
ció del Decret de Bilingüisme i una posterior promuI
gació d''lUl nou decret, en aquest caS, ja anomenat, De
cret d'Ensenyans;a de la Llengua Catalana, Historia i 
Cultura de les Balears. Tal vegada, amb més bona vo
luntat que amb un assentiment a la pura realitat, 
aquest Conseller va entendre que havia de donar una 
serie de passes i que trobarla una res posta per part 
del Govem Central, el Ministeri d'Educació i Ciencia, 
concretament, a les peticions que, senzillament, eren 
un reflex del que figurava a l'Estatut d'Autonomia. 
AixQ, he de dir que, en certs aspectes, ha estat així, és 
dir, les converses amb el Ministeri han tengut una res
posta positiva, pero en altres la resposta no ha estat 
tan positiva, i el diaIeg i, en oeasions, hawan de ser 
discussions, continuara envant. Que és el que pretén 
la Conselleria respecte als dos punts de la Moció? 

En primer 110c, derogar el Decret, que no ha de 
fer ella, ni el Govern, ho ha de fer el Ministeri d'Edu
ca ció i Ciencia, i el Ministeri esta disposat a derogar
lo, amb una redacció, inicialment, convenguda entre el 
Ministeri, millor dit, Direeció General d'Acció Gene
ral de Coordinació i Alta Inspe.cció i Conselleria, i pro
mulgació d:Wl nou Decret d'Ensenyament; ara, la pro
bleinatica es "troba en el mom~nt en que hem d'ápli
car l'Estatut d'~utonomia, en el seu article 14. quant 
al fet que la compellmcia és plena, pero quailt es ten
gpi en corhpte l'hannonia amb els P!an:S d'Es'tudi Es; 
. tatals: Aqui ,és 'a.Ua on bi ha..la divergencia inicial, a 
veure que entenen una de les parts, cada UÍ1a de les 
parts que representa aquesta harmonia i llaplicació 
real de la planificaciá del que és 'el que ha de con
templaIl el Decret i les O¡:dres postenors que el desen
volupin, i el que entén, interpreta el Ministeri que ha 
de ser aqúesta reducció, fixació més que reducció, fi
xació de }'horari escolar. 

A part d'aixo, ens trobam amb una altra situació, 
un altre tema, summament important, que és el tema 
deIs servicis d'inspecció. Actualment, la Comissió Mix
ta té una labor de segitiment, ara, els servicis d'Ins
pecció tenen aquesta, que dept!Il, com vos tes saben de 
la Delegació Provincial d'Educació, té una obligació 
d'inspeccionar el compliment d'aquest Deeret, aquest 
servei escapa, completament, de les compet~mcies de 
la Conselleria i del Govern i, ero pareix que pel cami 
que va, també escapara a les competencies del Delegat 
Provincial d'Educació, i aixo plantejava, des del ca
men~ament, la possibilitat o no de creació d'un servid 
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paraHel, per part de la Conselleria, quant a la ins
p~CC.l\.í G.el l:utm: Decret. Aixó sense tenir les competen
~ies podía crear, de principi, una duphcitat de cost, en 
segoD hOC, un t:ntroIltament entre els servids J'lnspec
ció ele la Delegació Provincial i els propis del Govern 
Autonom i, en tercer lloc, un no coneixement o no as
segurar que, per part deIs Directors deis Centres, es 
pouia donar una resposta positiva a les circulars o les 
instrucClOns que emanassm, bé ae la Consellena, bé de 
les mateixes inspeccions d'aquest servicio Davant aixo, 
es va entendre que el més positiu, seria arribar a un 
acord, a un conveni amb el Ministeri, alla on hi ha
gués WI traspas, en cCrta manera, no transferencia, 
sinó traspas, d'aquestes funcions deIs servicis d'inspec
ció. Aixó requereix una serie de converses i esta re
querint una serie de converses, ja que ens trobam que 
el que realment es pretén i entenem que ha de ser 
així és una concessió de les funcions deIs servicis d'ins
pecció, amb una interCOill1.micació entre servicis d'ins
pecció i Conselleria, que sigui viable, rapida i sense in
terferencies, que poden donar també peu a interferen
cies de caire polític, i que, en aquests moments, es
tam, precisament, en la discussió, a veure quin ha de 
ser aquest tramit administratiu que permeti aquesta 
intercomunicació rapida i directa, sense trastocar, na
turalment, aquestes competencies que són, delega des, 
en aguest cas concret, o exercides pels servicis perife
ríes, és a dir, pel Director Provincial d'Educació. 

Aixo és el que podríem dir la situació general del 
Decret, del nou Decret d'Ensenyament de Llengua Ca
talana i Historia i Cultura de les Balears, a part d'aixo, 
he de dir que la Comissió Assessora en Política Lin
güística ha fet, ha exercit la seva funció, quant a la 
redacció de les bases de la futura o ja Projecte de 
LIei de Normalització, amb la qual cosa entenem que 
hem donat una passa moIt envant, complint amb les 
promeses que va fer el Govern i que, al mateix temps, 
esta fent, per part de la Universitat, l'elaboració del 
material didactic referenta B.U.P. i a Formació Pro
fessional. Naturalment, al Decret, hi ha una altra qües
tió, també fonamental i és la programació d'E;G.B., 
quant que la clw'ada, tenint en compte que les Ordres 
que desenvolupen el Decret 2.193/79 eren unes Ordres 
amb uns pl<ogrames provisionals i que, per desgracia 
o per J sort, jo 'Crec que han complit una part de la 
se va funció, aquesta 'provisionalitat s'esta a:UaJ:gant 
més del que seria necessari i que, per tant, per part 
de la Conselleria, s'estan fent les gestions necessaries 
iencarregant la redacció i eIaboració d'uhs nous pro
grames d'aplicació d'aquest Decret. -Ara, tot aixo té 
una tercera o quarta problemanca, que és la proble
matíea de les plantilles, per l'art de la Conselleria s'ha 
remes al Ministeri una serie de punts que han d'estar 
contemplats dins aquest conveni i, per part del Minis
teri, se'ns ha manifestat quins eren aquells punts que 
consideraven no negociables o inicialment que es po
dien acceptar per les dues parts per firmar el conveni 
1, posteriorment, anar a una segona fase d'un segon 
eonveni. El problema més 'greu amb el qual ens tro
bam i amb el qual el mateix Ministeri es troba és el 
problema de les plantilles de professorat, i quant a la 
petició feta per aquest Conseller que les proves de 
eoncurs, de trasllats i d'oposicions eontemplin, de qual
que manera, i aquí és el quid de la qüestió, de quina 
manera?, i ha de ser una manera practica i efica<;: per 
la rnateixa defensa de la n05tra llengua, de quina ma
nera aquests concursos de trasllats i oposicions, com 

die, han de contemplar aquest requisito El tema és de
licat, jo entenc que s'esta tractant, no BOrnes amb la 
postura taneada, sinó també amb una posmra no ra
dicalitzada, peró sí quc entcnem que el que no po
dem és cedir una part del que ha de ser benefici ab
solut de cara a la utilització normal de la nostra llen
gua a les escoles i que els professors estiguin capad
tats en un nivell mínim de comprensió de la nostra 
llengua. Tot aixo són converses que s'estan duent a 
terme aquests dies, des de fa, aproximadament, sis o 
set mesos, i que no se'm demani a quin moment aca
baran, el nostre desig 'és que el Decret de Bilingüis
me que di derogat en el curs avinent, ara, de cap de 
les maneres, podem dir, d'una manera certa i defini
tiva, que aixo sera així. Aixo és el des~g i, en aquest 
sentit, estam fent feina i treballant, als fins i efectes 
que, dins el curs 85-86, el Decret de Bilingüisme ja no 
existesqui i s'apliqui el nou Decret d'Ensenyan<;a. 

Aixo són les gestions fetes fins avui per solucionar 
aquest problema, naturalment el Projecte de Decret 
hauria de contemplar, no només el tema d'ensenyan¡;:a 
de, sinó, i en, amb les condicions que ja veurem qui
nes seran i, en tot cas, també queda fora de lloc el se
gon punt, quant que entenem que la presentació del 
Projecte de LIei de Normalització Lingüísrica especifi
ca c1arament quina és, que és el que pensa fer en ma
teria de normalització lingüística aquest Govern. Res 
més i moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol replicar, Sr. Diputat? 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sí, .gracies, Sr. President. Mirem, senyors del Go

vern, realment fa pena sentir aquestes coses, i a<;o no 
vol dir que no facin esfo~os. crec que, a poc a pac, 
en van fent., pero també hem de ser clars. Hi ha co
ses que no depenen de Madrid, ni del cel, ni de la 
terra, depenen de nosaltres, els cursos de reciclatge 
no iUncionen, no funcionen bé; el coordinador del 
cursos de recic1atge és, pdl:ctíeament, un perfecte des
conegut dins els centres que fan el recicIatge, els cur
sos de reciclatgc, malgratque hi hem passat una : se
rie de mes tres, no han donat els resultats desitjables, 
respecte á la qualificació que havien de' donar aquests 
cursos, ni' la bUrocracia funciona en aquests curs'ós de 
recic1atge. D'altra banda, em sembla qlle la Consel1e
ría d'Educació i Cultura, a part de tenir competencies 
o no, hauria de tenir voluntat de fer coses en materia 
d'ensenyament en la llengua catalana, no hi ha pro
blema, perque ja. d'ara estant es puguin crear comis
sions a prop de la ConselIeria, evidentment, assesso
res, que puguin preparar materials didactics a posar 
al servei de la nostra escala, de l'escola mallorquina, 
menorquina, eivissenca i, d'aquesta manera, els mes
tres sabran de les inquietuds que té la Conselleria 
d'Educació i Cultura, d'aquesta manera sabrem qui és 
qui en tot aquest contenciós que, en aquest moment, 
és tan envitricollat com la xarxa d'Ariadna. En defi
nitiva, Sr. ConselIer, reconeixem els seus esfo~os, vo
lem que aixo vagi bé, pero esperam també una actitud 
més oberta, més progressiva, més participativa per 
part de la Conselleria d'Educació i, sobretot, que ex
pliquin les coses cIares, perque, tal vegada, el que aquí 
ens diu el Sr. Conseller,. enmig del carrer es diu d'una 
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altra manera i, sobretot, si hi ha un divorci entre els 
grups escolars o els grups educatius progressistes que 
t;;ScClü a t avor de la normalització de la l1engua, han de 
trobar en el Conseller un vetllador, un vetllador capa't;. 
de rualOgar amb el1s i m ai un mur o una paret infran
queJ a ole, com, més d'una vegada, em sembla que ha 
succeú. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. López Casasnovas, jo 

entenc perfectament quina ha de ser la seva postura 
en aquests moments, jo comprenc que no s'esperava, 
tal vegada, una resposta com aquesta, s'esperava sen
zillament que li sortiríem una altra vegada tirant pi
lotes defora, i se n'ha adonat que aquesta Conselleria 
esta fent qualque cosa, que el que estam fent, tal vol
ta, no donara resultats amb el temps que nosaltres 
desitjaríem, perque realment s'estan fent coses, que 
s'esta discutint a Madrid, que s'esta discutint amb un 
Ministeri com el d'Educació i Ciencia, que no és, amb 
tots els respectes, cap al Ministeri de Cultura, és el 
Ministeri de Cultura, que estam discutint unes compe
tencies que encara no són nostres, malgrat l'Estatut 
ho digui, d'una manera no tan clar41 com desitjaríem i 
que, realment, em dóna la impressió, i em perdoni, i 
no ho dic, tampoc amb cap acritu!il, que el que no po
dem fer és convertir les Interpel-1acions en unes ac
cions de cara a la galeria; voste ha de reconeixer, en 
aquest moment, que és el que s'esta fent, i a voste li 
agradara o no li agradara, voste sabra, pero voste sap 
perfectament, perque així li he explicat, quina és la 
intenció i cap on anam, amb tots els problemes que 
aixo representa. 

Li he de dir, ja que m'ha he deixat defora, que 
dins aquest estudi o projecte de conveni hi ha, pred
sament, la solució definitiva als cursos de reciclatge, 
quant a una nova programació, quant, fins i tot, a unes 
noves dotacions i que el conveni, un deJs acords que 
tenim presos dins aques~ fUÍlu- conveni, un delspunts 
que hi ha és que precisament ,el Ministeri d'Edu,cació 
i Ciencia hi posara 6.000.000 Pts., mentre que nosaltres 
·hi posarem, una vega da més, els 8 que fins ara hi po
saino 

La voluntat, Sr. López Casasnovas, hi és, hi ha la 
.voluntat _ perqu~ hi .-ha el sentiment de- responsabilitat, 
i hi ha un sentjment d,e ,.resp~nsabilitat perque la llen
.gua no és~ d'uns d~t~l'.m:inats sectors, la lleugua, la nos
tra llengua és de tots, i amb aixo, amb aquest espe
rit ~stam. tent fema. 

Res més i moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. Volen fixar la seva 

posició els altres Grups? 
Grup Regionalista. Grup Socialista. Grup Popular. 
El Grup Regionalista de les Illes disposa de cinc 

.min'llts per fixar la posició. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Srs. i Sres. Diputats. En realitat. un 

any és, sens dubte, molt de temps per elaborar una 
Propo ició ele Llei de Normalització LingUistica i tam
bé molt de temps per no comptar, encara, amb un De
cret que faci possible que la llen~a catalana s'incor
porí a l'ensenyament d'aquestes illes; desgraciadament, 
la realitat és trista i, molt més trista del Que sembla 
llegir la InterpeHació. Perqu.e, avui, les escoles, incom-

pleixen encara l'horari de catala obligatori, l'ajuda a 
les escoles d'ensenyarnent en catala, per part del Go
vern és inexistent, i hi ha ja escoles unitaries mixtes 
que compten tan soIs arnb un professor i que és, en
demés, castellano-parlant. 1, a més, el coneixement de 
la llengua catalana no es té, per res, en compte a 
l'hora d'un concurs de trasllat de professors. Tot aixo 
vol dir que les gestions de que ens ha parlat el Sr. 
Gilet, i que estic segura que han estat moItes, jo diria 
que han estat insuficients, pero crec que el futur, no 
obstant, és esperani,;ador i no per la declaració de prin
cipis que ens ha fet avui aquí el Sr. Gilet, sinó perque 
crec que el problema de fons no era fer una Llei de 
Normalització Lingüística, ni fer un esbon-any de De
cret de Bilingüisme nou, el pr ob lema e.ra una mica 
més de fons i de clarificació del mateix Govern sobre 
aquest tema. D'acceptació, en una paraula, de l'article 
3 de l'Estatut d'Autonomia, que parlava del cataHI. 
com a llengua propia de les Illes, i, sortadament, ha 
cos tat molt, pero la veritat és que crec que s'esta acon
seguint i sembla que aques ta clarificació ~'ha p rodui:t, 
ja. Per tant, jo crec que, havent ent rat ja, el Projec
te de Llei de Normalització Lingüística a debatre en 
aquest Parlarnent, havent dit el mateix Conseller, avui 
mateix, aquest matí, que el Decret de Bilingilisme, que 
ara sera Decret d'Ensenyament, sera una realitat avíat, 
i que hi haura un possible conveni amb el Ministeri 
d'Educació i Ciencia, que fara que tates aquestes in
tencions es facin possibles, jo demanaria als senyors 
d'Esquerra Nacionalista que treballessin intensament, 
crec que tindran l'oportunitat de fer-ho aviat, sobre 
aquesta materia i que facin totes les millors aporta
cions possibles i dir-los que el Grup Regionalista tam
bé ha fara i que, sens dubte, ajudara que aquesta cIa
rificació si'gui un fet ja. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. 
El Sr. Ildefons Juan Mari té la para.ula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts 

per fixar la posició. 

EL SR. JUAN MAR!: 
Sr. Presid~t, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller 

d'Educació i Cultura. En .les diferents ocasions que en 
aquesta Cambra hem traetat el tema, de la lleIfg'ua, 'el 
Grup Socialista ha manifestat que donaria suport 'a 
totces aquelles activitats que anassin encaminades a 
aconseguir la seva normalització, i, al mateix tempS, 
hem manifestat, otambé, quesería molt convenient acon· 
seguir un ampli consens amb totes les forces polítiques 
per evitar que aquesta es convertís en un mo.tiu d'en
frontament. Conseqüents amb aquesta idea, presenta
rem, a principis de I'any 84, una Proposició No de LIei 
per constituir una Ponencia amb participació de tots 
eIs Grups Parlamentaris presents en aquesta Cambra 
per elaborar una Llei de Normalització Lingiiística, 
pens que no és necessari es mentar que aquesta va ser 
rebuti8dá. 

Dit aÍ..""<o, volem manifestar la nostra preocupació 
davant la política de la Conselleria d'Educació, ja que 
la situació actual, Sr . Conseller, no es diferencia molt 
de la de l'epoca de la pre-autonomia, i així ens tro
bam davant un Decret de Bilingüisme, el qual vost€: 
mateix ha manifestat recentment, avui mateix, que 
s'havia de modificar, nosaltres sempre Ji hem donat la 
raó i ens alegram que avui ens digai que pareix esser 
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que avui alxÓ esta a punt de fer-se, que s'esta incom
plint sistematicament i ara per ara, aquest és l'únic 
instrurnent que tenim perque la nostra llt:ngua tengui, 
bé, es pugui ensenyar; i en els casos en que es com
pleix, en els casos en que es compleix aquest Decret, 
el mal anomenat Decret de Bilingüisme, la nostra llen
gua té un tractament similar, de vegades, fins i tot, 
inferior, del que tenen les llengües estrangeres, i vos
te, Sr. Conselier, té els mitjans per fer-Io complir i 
no ho ha fet, i m'estic referint a la Comissió Mixta 
que, bé, com ja s'ha dit aquÍ, fa massa temps que no 
s'ha reunit. 

També he manifestat, i volem tornar a manifestar, 
la nostra preocupació pels cursets de reciclatge per al 
professorat, el poc ínteres i la informalitat de la Con
selleria fan, sobretot, a les Illes Menors, que sigui molt 
difícil aconseguir el professorat necessari, voste ma
teix coneix, almanco ho pens aixÍ, les dificultats que 
hi ha, que hi ha hagut enguany en aquest aspecte; els 
professors han exigit cobrar per ~ndavant, escalivats 
de l'experiencia del curs anterior i deIs anteriors, i 
aixo ha motivat, primera cosa, els cursets comencen 
amb molt de retard, una serie d'assignatures no es 
poden donar, i s'esta treballant amb professors de 
molt poca experiencia. 

Ja passant a un altre tema i seguint els punts de 
la InterpeHació, podem parlar de la normalització lin
güística. Li hem sentit manifestar, en aquesta Cambra 
i en diverses ocasions, que, abans de redactar la LIei 
de NormaIització Lingüística, era necessaria una cam
panya de mentalització, nosaltres pensam, i aixÍ l'hi 
vam manifestar en el seu moment, que una cosa no 
impedía l'altra, pero ja parlant d'aquesta campanya de 
mentalització, quin tipus és aquest de campanya que 
es fa deixant de banda les institucions que des de fa 
anys van treballant en aquest aspecte, quin tipus de 
campanya és aguest que deixa de banda els Ajunta
ments i que sembla, fins i tot, ignorar els Consells In
sulars, quin tipus de campanya és aquest que es limi
ta a remetre als centres escolars dos o tres cartells i 
una serie d'adhesius, que es pretén amb una campa
nya, a la presentació de la qual sembla que es va fer 
sortir deIs locals on es realitzava el catedratic de llen
gua catalana del lloc on es feia. Sr. Conseller, jo po
dria continuar posant-li exemples, exemples desagrada
'bIes com. aquests, pero pens que són sUficients per 
iHustrar el per que de la nostrapreocupació i el des
acord amb la seva política. 

Moltes grades. 

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

V.-l) -
1 passam al punt egüent, que és el relatiu a la 

Pl'oposició No de Llei, número 250/85, presentada pe! 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, relativa a la 
creació del Consell de TrebaIl de les, Illes Balears. Per 
defensar la Proposici6 No de Llei té la paraula el Di
putat Sr. Joan Franeesc López Casasnovas. 

Disposa, Sr. Diputat, d',UD temps de deu mínuts. 
Es pot llegir la Proposició No de LIei. 
Sra. Secretaria, vol fer lectura d'ella, per favor? 

LA SRA. ENSENAT ENSE&AT: 
Exposíció de Motius.-La creixent conflictivitat la

boral, l'augrnentde l'atur i la necessaria intervenci6 
del Govern de la Comunitat Autónoma, en aquests cob-

flictes, són els elements que ens indueixen a presen
tar la següent Proposició No de Dei de creació del 
Consell de Treball de les Illes Balears. 

El Consell de Treball de les Illes Balears sera 
format peruna representació paritaria de set mem
bres, d'entre les Organitzacions Sindicals en proporció 
a la seva representativitat, i per set membres de les 
Organitzacions Empresarials en proporció al nombre 
de membres de cada una. 

El Consell de Treball estara presidit per un repre
sentant del Govern de la Comunitat Autónoma i per 
un Secretari, ambdós sense dret a voto 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sr. Diputat, com li deia, disposa de 

deu minuts. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres i Srs. Diputats. No sol 

succeir, en aquest Plenari del Parlament, que es trac
tin temes laborals o socio-Iaborals, i a~o és un motiu 
de preocupació per a Esquerra Nacionalista. No és 
motiu tampoc de cap alegria observar que la política 
del Govern de la Comunitat Autonoma no se sol ca
racteritzar per tenir una actitud oberta i participativa 
en els diversos sectors productius que es mouen dins 
l'ambit de les Illes Balears en qualsevol aspecte de 
l'activitat pública, socio-economica que el Govern pro
mou, que el Govern hauria de potenciar d'una mane
ra molt decidida. 

1 el cas és que els moviments laboraIs enregistrats 
dins les nostres illes fins, practicament, ara detecten 
per a les nostres illes uns nivells d'atur com mai no 
s:havien observat en els últims anys. En aquesta situa
ció, preocupant per ella mateixa, s'afegeix una inquie
tant problematica social quan és possible d'observar 
intents patronaIs de submergir determinades empre
ses amb seqüeles de tota mena. Així mateix és obser
vable eom creix el nombre de joves a la recerc.a del 
seu primer lloc de feina, recerca sovint frustrada i 
fru.strant, ja que és l'attn" juvenil un important sector 
de disgregació social en la mesura que tanca horitzgns 
i perspectives. 1 aquest Parlame~t ha estudiat, ha ana
litzat aIgunes vegades temes de política juvtmil i :po 
hem vist, d'una manera clara, com la poJítica Juvenil 
es concretas no' només en, temes de temps d'q.¡:;i. 1;eIIlp~ 
de lleure, sinó que tingués unes derivacions sociQ':Iabo
mIs importants : amb aetuacions decidides. Tot ~ cree 
que fa desitjable que les institucions, a més de ser 
sensibles als problemes de la cIasse treballadora, dei
xin sentir la seva actuació sobre les seves causes, si 
més no proporcionalment a les seves capacitats com
petencials i economiques, i és per a<;o, Sres. í Srs. Di
putats, que avui Esquerra Nacionalista du a conside
ració d'aquesta Cambra una Proposta que hauria de 
ser normal, que hauria de venir funcionant des de la 
constitució de la nostra Autonomía dins una Comuni
tat Autonoma sensible als problemes de les capes tre
balladores. Em referese al Consell de Treball, un or
ganisme que té una importantíssima missió afer dins 
una Comunitat Autonoma, en primer 1I0c i fonamen
talment, la seva funció s'hauria de circunscriure a pro
blemes existents de relacions laboraIs, pero no només 
a a<;ó, sinó que hauria de tenir veu i vot assessOr a 
prop de la Conselleria de Treball en comunicaci6 amb 
la Conselleria de Treball per observar ]a distribució 
del poder economic i social, que genera ja aquesta Co-
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munitat Autónoma i, fonamentalment, per a l'estudi 
del tema de l'atur, de la creació d'ocupació i de les 
possibllltats d'intervenir en eis contlictes que la rea
litat socIal de les nostres illes ocasionen. 

I tenim pautes i temm maneres de tenir exemples. 
No cal esmentar l'Institut CataUI. contra l'atur fon;ós, 
constituit per llei, no cal esmentar els dlversos Consel!s 
de Treballs que no només dins ambits autonómics, sinó 
també dins ambits locals, Ajuntaments i algun Consell 
Insular, el Consell de Menorca, concretament, té i s'ha 
demostrat últimament en situacions difícils la seva efi
cacia mediadora. La Generalitat ha destinat doblers a 
fons d'ocupació, la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears, que jo sapiga, no en destina, peró no parlam 
ara d'aquestes ' coses que haurien de ser primordials 
a un debat futur, que haurem de fer algun dia sobre 
la política de la Conselleria de Treball. Ens referim, 
més aviat, a manaments constitucionals, a principis 
basics, parlem, per exemple, del dret de la participa
ció reconegut a l'artide 23 de la nostra Constitució o, 
com resa l'articIe 131 de la mateixa Constitució, el 
dret que tenen els sectors socials a intervenir, es di
guin empresaris o es diguin trebaJJadors a intervenir 
en la planificació de les activitats económiques públi
ques, el dret a participar en oI1ganismes públics de de
bat, assessoria, d'informació, es tl-acta, s~nyores i se
nyors, que també vigilem que la lletra de l'Estatut 
d'Autonomia diu coses, i coses importants, a l'artide 
9 del nostre Estatut, recoman que es llegesqui, hi ha 
unes referencies explícites, concretes a la presencia 
deIs sectors productius dins els organismes rectors de 
la Comunitat Autónoma; no hi són, en aquests mo
ments, no hi són_ Hi ha elements que fan abrigar es
perances, hem vist que la Llei de Pressuposts Gene
rals de la Comunitat Autónoma ja contemplava algun 
pressupost mínim per comen~ar a encetar aquests 
temes. 

Per a~, Sres. i Srs. Diputats, crec que el Consell 
de Treball és un instrument c1au en el futur econO
mie de la -nostra Comunitat, én en g'han de debatre 
tots els · aspéét'és:-qu~ afecten la J situacio e-con.omica i 
social dé ,les Dles,més enlla, repetesc, fins i tot, deIs 
que són . propis de la Conselleria de TrebaIl, altres 
'Conselleries cOm les d'Indústrla, Economia, Comer~ o 
Presidencia han de tenir-se en cempte en les tasques 
partici,¡jatives, .no és ara subjecte de la Proposició No 
'de Llei d'Esc¡l1eíi:a Nacionalista, sabem que el Partit 
Socialista Ol>ier ESjpanyol té ilitenció de demanar taro
bé un organisme que englobi d'una manera amplia 
totes les activitats economiques de la Comunitat Auto
noma, d'acord, -:Esquerra Nacionalista donara suport, 
també, á. aquesta Proposfa, peró del que es tracta ara, 
'en aquests moments, és d'afavorir des de les institu
cions públiques, des del Govem Autónom una coinci
-dencia b~sica entre les parts, la part laboral, la part 
productiva i la part empresarial amb l'objectiu d'ar. 
ribar a sessions de treball amb un pla d'elaboració i 
presa de desicions que faci que el Consell de TrebaIl 
sigui una eina per fer una bona feina, perdoni'm el 
rodoH, i no un forum de discussi6 sense cap resultat 
practico Es tracta de tenir canals participatius, es trac
ta de fer possible~ que els eslogans, per exerople el de 
Normalització 'LirigiiIstica, que el tenÍlÍl tan fixat, «Ca
municació i Convivencia», sigui una realitat dins tota 
la Comunitat AutOnoma, que hi hagi comunicació dins 
la Conse1leria de Treball, que hi hagi comunicació en
tre els diversos sectors socials del nostre poble. I, da-

vant la situació dramatica d'un augment gravíssim de 
l'atur dms les nostres iHes, hi ha etues sortides possi
bIes, una, senZlllament acceptar la llei salvat:ge de 
l'oferta i la demanda i esperar que hi hagi cada Ve
gada més aturats, més marginats socials, més delin
qüencia, perque record que la delinqüencia té unes 
causes, o bé, comen<;ar ·un debat decidit, solidari en 
que tothom pugui manifestar les seves aportacions, 
amI> la consciencia que el problema de l'atur no s'ar
ranja d'una manera puntual, que exigeix una política 
a llarg abast i no només d'una Comunitat Autónoma, 
a<;o també és evident, pero una política que sensibi
litzi i impliqui tota la xarxa social. En aquest sentit, 
la Comunitat Autónoma té un paper fonamental a ju
gar i en aquest sentit cree que demanar un Consell de 
Treball és demanar una pedra més a un edifici que 
hem d'aixecar, una pedra fonamental per a una polí
tica més solidaria, economicament més preparada i, 
sobretot, oberta a la participació del ciutada. 

Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govem té la paraula el Sr. Font, Conseller de 

Treball. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. López, vos

te hauria d'anar al Parlament de la Nació, perque em 
confón N'Almunia Amán, és dir, aquesta bronca que 
ens pega, perque les coses de trebalI, perque l'atur 
augmenta, crec que no esta ben dirigida. Jo li dernan 
que recapaciti i vegi que nosaltres no tenim ni una 
competencia en materia laboral, ni una, insistesc. I 
crec que en lloc de Ier aquestes proposicions i aquests 
debats, jo crec que seria més interessant que ajudas, 
ens ajudas a tenir aquestes competencies, cosa que 
nosaltres volem, perque pareix insinuar que :nosaltres 
no volem fer aquesta feina. Jo li puc dir que ens preo
cupa, ens preocupa i bastant, fins i tot cns treu fora 
del nostre ambit, com a exemple li diré ,que fa dos 
dies vaxem estar amb un empresari, el Consel1er d'ln
dústria i jo mateix que, per raons que aquí ja es va
ren eieplicár del ZUR, vauen' voler anar a instaHar una 
empresa . . de nova . tecno~ogia i de crea ció d'1lll.a serie 
'de lIocs ae feinaa 'una altra Comunitat Autónoma, i 
l'estam convencent, .i cree que en un futur immediat 
aquesta indústria s'instal-lara¡~qúi .. MxO vol dir que ens 
preocupam, pero ens preocupam amb les nostres ar
mes, no amb les que no tenim, és dir no teniro ni 
una competencia. . 

Anemal Consellde Treball que voste prOpasa. El 
que a mi ero sap greu, i voste parla d'una pedra, és 
que aquesta pedra no estigui ben posada, de veritat 
que ens sap greu., i el que volem és que, precisament, 
quan es cre! un organisme, aquest organisme tengui 
una sang i pugui funcionar i no doni un desprestigi a 
l'Autonomia, i creim que aquest Consen de Treball. en 
aquests moments, no pot encotillar el Govem d'aques
ta manera, perque no tenim competencia, no podem 
crear un orgaillsme per asseure'ns i fer una tertúlia de 
cafe, pot ser constructiva, peró aquesta tertúlia de 
cafe, ja dic pot ser constructiva, no és que ho digui 
amb un ~mim pejoratiu, es pot tenir i, de fet, la te
nim, miri jo he rebut, no fa gaire, encara, visita de les 
CentraIs Sindical s que volien tenir conversacions amb 
nosaltres, die, d'acord, pero les vaig convencer, i ha 
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pot demanar als dirigents, els vaig convencer que 
aquest, en lioc de crear un organisme on ens assegués
Slm, nem fet una roela, hem po.:;ut aconseguir, fa molts 
pocs dies d'aixó, peró s'ha torbat, la cosa no és facil, 
que puguem tenir unes entrevistes, que d'aquestes en
trevistes poden néixer unes actuacions o no, el que 
passa és que no ens volem, com he dit abans, encoti
llar a tenir unes actuacions d'aquest tipus. Volem te
nir un debato I, li puc posar un altre exemple, enca
ra no fa molt que aquest estudi, po es dies abans, que 
quan es debatien els Pressuposts, fent una Central Sin
dical, se'ns va presentar a tres Consellers que teníem 
una actuació sobre aquest camp, reunits, no va fer 
falta res més que demanar una Audiencia, i, a més, 
ens varem comprometre, quan tenguéssim uns nous es
tudis nostres, a continuar una entrevista per ja tenir 
una actuació concreta. Per tant, no ens negam a tenir 
totes aquestes actuacions, només vull que quedi ben 
clara una cosa, que no tenim cap competencia i que, 
per tant, volem fer una cosa per voluntat propia, i s~
gons estimam que de ver no fa cap falta tenir un or
ganisme que ens encotilli. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Conseller. 
Vol replicar, Sr. Diputat? 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Grades, Sr. Presiden!, Sr. Conseller de TrebaU, jo 

sé que la Conselleria de Treball no té grans compe
tendes ni gairebé petites compeUmcies en materia la
boral, en aquests moments, peró em cregui sincera
ment que la Proposta que Esquerra Nacionalista pre
senta no és a Madrid que s'ba de presentar, perque 
té una direcció molt concreta dins la nostra Comuni
tat Autónoma. Em preocupa molt que es digui, per 
'una banda, de l'opertura de la Conselleria a parlar, a 
dialogar amb les Centrals Sindicals, em preocupa per
que cree que o bé no s'entén d'una manera clara que 
,és Un Consell de Treball o bé pensam que hi ha una 
lectura subliminar de les paraules que voste ens aca
ba de fer, ens parla que la Conselleria de Treball. que 
el Govern no vol estar encotillat, i jo entenc que no 
es tracta d'encotillar ningú¡ que un Consell de Treball 
és una representació paritaria i dialogant, assessora 
entre empresaris i treballadors, i tenc por, i així ha 
vull manifestar, que el problema no sigui de la Conse
lleria de Treball, que el problema sigui de veure si és 
possible dins la nostra Comunitat Autonoma de seure 
a una mateixa taula paritariament empresaris 1 treba
lIadors, sindicalment organitzats, no per fer te:rtúlia, 
alerta, sinó per analitzar la situació socio-Jaboral, a¡;:o 
implica evidentment que hi ha d'haver, per part de la 
Conselleria de Treball, un seguiment de }'atur, un se
guiment de la problematica mes a mes, trimest:re a 
trimestre, i, d'aquesta manera, em cregui que no hi 
haura desprestigi cap a la nostra Autonomia, ans el 
contrari, mitjan~ant aquest dialeg, i en tenim, em 
sembla, que exemples prous positius, del que es trac
tara és de mediar, de fer d'intermediari, un papel' im
portant a jugar per part de la Conselleria de TrebaU, 
entre dos sectors de la vida económica de les Illee; que 
tenen interessos, en alguns casos, contraposats, interes
sos socials, pero em cregui també que hi ha molts de 
Punts de confluencia que necessiten d'aquesta actua-

s-

ció. No és una problematica, en definitiva, per encoli
liar 11ll1gU, es tracra ct'agarar la ~onsm:uclo .bSpcwyo
la 1 vu.!>ar-la en pracLlca ues ue les 111SLaJ.1Cles d.e pu
da, éS ai:g,um AJunraments, es dlgum Lonsells lnsu
lars, ara, aqUl, en aquest .t'arlamenc, parlam uel Govern 
de la Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracíes, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, vol intervemr? 

EL SR. FONT QUETGÍ-AS: 
Bé, ara, crec que és més convincent en aquesta 

replica, no obstant li vull dir el mateix, perque quedi 
claro Tenim aquesta voluntat de ter-ho i jo li donaré, 
fins i tot, directament, explicacions d'aquestes reu
nions, que ens ha costat que s'asseguin, com voste 
deia, i per aixo me n'alegr, perque veig que coneix el 
problema, i jo Ji donaré el resultat d'aquestes convcr
sacions que tenim, peró, per favor, he de demanar que 
no vagi endavant aquesta Proposició No ete Llei, degut 
al que he di! abans, per no repetír. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. 
Acabada la qüestió incidental, s'ha presentat dins 

el període habil una Esmena de substitució a aquesta 
Proposidó No de Llei, pel Grup Parlamentari Socia
lista. Secretaria, vol procedír a la lectura d'aquesta es
mena de substitució? Substituir per ... 

LA SRA. ENSE&AT ENSEÑAT: 
Creació d'un Consell de TrebaIl Assessor de la 

Presidencia de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
léars. 

El Govern de la Comunitat Autónoma de les IIles 
Balears creara. en el termini de tres mesos, un Con
sen Assessor de la Presidencia de la Comunitat Auto.. 
noma de les liles Balears, el qual estara format per 
representants d 'OI1ganitzacions Sindicals, Patronals i 
Administració, que actul d'organ consultiu en tots 
aquells temes socio-economícs que afectin la-ilostra Gg
munitat. Del Projecte de Decret regulador del Consell 
Asssesor s'informara, previament, a les Organitzacions 
Sindical s i Patronal s, amb la finalitat d'arribar a ,1l,1l 

acord sobre la seva constitució i funcionament. );::l~ 
Dictamens que realitzi el Consell Assessor seran reme
sos al Parlament per al seu coneixement i eventual 
discussió. Semestralment, el Govern remetra al Parla
ment de les IHes Balears un informe sobre l'actuació 
del Consell. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Per defensar l'Esmena, té la paraula pel Grup So

cialista el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'Esrnena que 

presentam té una finalitat i ve motivada, potser, i aixo 
ho hem de dir previament, per una manca de claredat 
en l'exposició de motius de la Proposició No de LIei 
que ha estat suficienfment aclarida a l'exposició que 
ha fet el Diputat Sr. López Casasnovas. 

Per tant, nosaltres pensam q11e estam presentant 



1176 DJARJ DE SESSIONS / Núm. 34 / 28 de ma~ del 1985 

en aquest moment o defensant una Esmena que no se
na lune cte SUO,;CHUClO, cte"pres ae 1 t:xpucaclU ctel ~r. 
Lopc:z L-asasnovas, com u'auulció ct'un alLre npus d'ur
galllsme, i ens expllcarem perque crec que el cerna val 
la pena. 

.21 Sr. López Casasnovas ens deia, a la seva Pro
POSiClÓ cte Llel ens ha explicar que proposaven un 
Conseil de TrebaH que es reten a basicamE..nt a proble
mes sobre relacions laborals i també com a veu asses
sara dms l'esructi de l'atur, generació d'ocupació, etc. 
La nos[ra Esmena anava mait més enlla i, d'aquí un 
moment, explicaré per que. També ens dei a el Sr. Ló
pez Casasnovas que aquest mateix tipus de ConselI s'ha 
creat a Catalunya a través d'una Llei, l'Institut Cata
la Contra l'Atur, s'ha creat en el Consell de Menorca, 
un Consell de Treball del Consell de Menúrca i també 
s'ha creat a bastants Ajuntaments. De fet, com, si vos
tes llegeixen la Proposició de Llei i l'Esmena veuen 
immediatament, tenen, explicat així, dos ambits dis
tints o, si més no, el primer, el del Consell de TrebaIl 
és un ambit molt més limitat que el de la nostra Es
mena, el que ens ha sorpres, i ho hem de dir així, és 
la intervenció del Conseller de Treball i Transports, 
quan ens ha dit que per falta d'ES'tatuts no podia ac
tuar en aquest camp de treball, quan ens ha dit que 
no, sobretot, quan ens ha dit que ,no volia sentir-se el 
Govern, suposam que la Conselleria de Treball, enco
tillada, nosaltres creim, i ho hem de dir així, i ho 
hem de declarar així, que de cap manera un ConseIl 
Consultiu pot encotillar una Conselleria. sinó tót el 
contrari, li ajudara, creim, i molt. Per tant, l'encoti
llament no el veim enlloco D'altra manera, li hem de 
dir que, si bé no té compettmcies la Comunitat Auter 
noma, en temes de treball, sí en té en temes de fo
ment del desenvolupament economic i, si el foment 
del desenvolupament economic no és actuació dins el 
camp laboral, jo ja no entenc res, per tant, no es trae
ta que li hagin transferit unes competi'mcies regulades, 
sinó que es tracta d'imaginació, per dur endavant unes 
competimcies, més o manco limitades, que té el Go
vern de hi Comunitat Autonoma i aquesta Conselleria 
'de Treball, per altra part, clarament contradictoria 
quan el mateix Govern, el mateix Conseller ens va de
fensar fá quinze dies a la discussió del Pressupost una 
;actuació, un foment en contra de l'atur. Per tant, té 
competimcies <> ~no té compeífmcies? 

J, dit aixo, entrarem en l'Esmena que nosaltres 
proposaveln i que després direm el que farem amb 
ella. Nosaltres proposavem un Consell Assessor de 
:PresidenCia, pero demanavem aixo' perque a la discus
sió del Pressupost, que vostes se'n recorden molt bé, 
se'ns va admetre una Esmena, no dotada economica
ment, ho hem de dir, amb O pessetes, se'ns va adme
tre una Esmena que deia, exactament, Consell Asses
sor de Presidencia, Consell Assessor de Presidencia, 
materia socio-laboral, socio-economica, i com que se'ns 
va admetre aquesta Esmena, nosaltres hem fet una 
Esmena aquí, a aquesta Proposició de Llei, que esta
va presentada, fent una explicació, proposant una ac
tuació determinada del Consell de Govern d'aquesta 
Comunitat Autonoma. J, en que ens basam, que és que 
volem i en que ens basam? Nosaltres volem una cosa, 
volem caminar, Sr. Conseller de Treball, caminar, a 
poc a poquet, pero sense aturar-nos, caminar vol dir 
anar creant les institucions que d'aquí dos, tres, qua
tre anys puguin tenir importancia clins aquesta Comu
nitat Autonoma i , una d'elles, prevista dins la Consti-

-
tució, jo crec que no fa falta que els llegesqui !'arti
ele 131.2 de la Lonstitució, i no ta faHa que recordi a 
aquesL .Parlament que el Govern de la Comunitat Au
tónoma ha de planIticar, l'article 131 de la Constitució 
parla de planificaeió i que, per aixó, fara falta un 
Consell a nivell d'Estat i a nivell de Comunitats Auto
nomes, com ara veurem. No val a dir que el Govern 
de la Comunitat Autónoma ha de planificar, perque el 
Conseller d'Economia i el Conseller de Comer\r, així 
ens ho varen dir a la discussió de Pressuposts, el PER, 
senyors del Govern, Srs. Diputats, és una planificació, 
bé, aquí que una planificació la fara el Govern, d'acord, 
no li queda més remei, ho diu l'Estatut, pero hauran 
participat les forces socials, no hauran participat les 
forces socials. J nosaltres creim que és molt difícil, 
ha varem dir a la discussió deIs Pressuposts, molt di
fícil avui fer una Llei de Consell Economic i Social, 
molt difícil, molt difícil perque, dins aquest país, no 
esta experimentada, hi ha hagut, no vull tornar a re
petir el que vaig dir a la discussió dels pressuposts, 
hi ha hagut molts experiments a altres paIsos, i no
més n'hi ha dos o tres que han sortit bé, i han sortit 
bé perque han tengut una Uei suficientment oberta 
per anar corregint. Nosaltres proposam un carní molt 
més prudent, molt manco llan\rat, gens revolucionari, 
un camí d'anar-hi a poc a poc, de moment, un Consell 
Assessor, a semblan~ de l'AES, que estigui ubicat a 
Presidencia, un Consell Assessor del qual hi forma 
part l'Administració, evidentment l'Administració, que 
és qui ha d'executar les feines, la planificació econó
mica, les organitzacions sindicals i les organitzacions 
patronals, i que ha de fer aquest Consell? Assessorar 
en tata materia de planificació al Govern de la Comu
rutat Autonoma. Per que ha d'assessorar eJ'!. planifica
ció? Primer, perque ho diu la Constitució, segon, per
que ho diu l'Estatut, si em permeten, nornés els He
giré l'article on es fa, els llegiré, no, els esmentaré, 
perque jo supOs que tots vos tes coneixen perfecta
ment l'Estatut, i diu, l'article 28.5, es refereix, preci~ 
sament, a l'apartat 2 de l'article 131 de la Constitució 
on es preveu la creació del Consell Economic. Per 
tant, per planificar l'Estatut i la Constitució ho diuen. 

Hi han de participar les forces socials, qumes són? 
Sindicals i Patronals. En tercer lloc, que prcposam? 
També d'acord amb l'Estatut que aquelts dictaroeils 
que faci aquesta Comissió vénguin al ,Patlament, 
d'acord amb l'Estátut, que és el Parlament ,qui dura 
tot allo que correspongui a fixació de previsions d'ín
dole politica, social i economica. 1, arnés, U11a altra 
cosa, que es reti compte a aquest Parlament de la fei
na que faci. 

Evidentment, quan he escoltat, molt d~tinguda
ment el Sr. López Casasnovas, m'ha paregut que par
lavem de dues coses distintes i, per aixo, jo no li de
man a Esquerra Nacionalista que ens admeti aquesta 
Esmena, i no li deman perque, després de la seva ex
plicació, consider que aquest Consell de Treball no és 
el Consell Assessor que nosaltres proposavem, el Con
seU de TrebaIl té una funció concreta, actuació enfront 
de l'atur, el Consell que nosaltres proposam té una 
actuació molt més ampla: actuació amb planificadó 
economica, amb informes, amb dictaroens, etc. 1 té, 
com a missió fonamental, fer camí, anar caminant de 
cara al fet que a la proxima legislatura es pugui crear 
el Consell Economic í Social en llei per aquest Par
lamento 

Per tant, nosaltres retirarem aquesta Esmena i 
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anunciam, ja ara, que irnmediatament, possiblement 
dema presentem una Proposició No de Llei que dema
ni la creació del Consell Economic i Social i, també, 
anunciam que la Proposició No de Llei d'Esquerra Na
cionalista l'estalonarem, perque és un camp d'actua
ció, que creim que el Conseller de Treball havia d'ha
ver donat les grades a Esquerra Nacionalista per 
aquesta Proposta i que no es tracta, Sr. Conseller de 
Treball, d'asseure's amb les organitzacions, sinó de 
crear uns organismes o unes Comissions dins les quals 
asseure's sigui allo normal, allo habitual i allo regla
mentat o regulat, no asseure's quan el vénen a veure 
o quan vos te té un problema i els crida. 

Sr. Conseller, jo Ii valdria i no ho he de fer, ja sé 
que no ha he de fer, pero li voldria donar un consell, 
vostes estan en el Govern i en saben més que nosaltres, 
pero sempre són molt bons els consells, els assessora
ments deIs factors socials i economics, de les parts 
interessades, són molt bons. i si aquests consells estan 
fets de forma coHectiva, és dir, en representadó de tots 
dos, són inapreciables. Jo li garantesc que si hagués ten
gut aquests consells, coHectivament fets, de forma uni
da Patronals i Sindicals, vos te no ens hagués presentat 
l'actuadó contra l'atur i ens n'hagués presentades d'al
tres, li hagués anat bé, a vos te, per tant, jo li demana
ría que reconsideri la postura i doni suport a la Pro
posta, a la Proposidó No de Llei del Grup d'Esquerra 
Nacionalista. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Retirada l'Esmena de substitució, els altres Grups 

no esmenants, valen intervenir? No. 
En conseqüencia, passam a la votació. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la 

Proposició No de Llei, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, lUoItes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 

d'aquesta Proposició No de Llei? 

ha. 

Poden seure, moltes gracies. 
Silenci, per favor, silencio 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

En conseqütmcia, queda rebutjada aquesta Propo
sició No de Llei per 17 vots a favor i 24 en contra. 

Aquesta Presidencia posa en coneixement deIs Srs. 
Diputats que el proxim PIe, si Déu ha vol, tendra lloc 
dia 11 d'abril a les quatre i mitja de l'horabaixa. Bo
nes tardes. 

Han canviat l'horarí d'avió? Ido, a les cinc de l'ho
rabaixa. 

Dia 11 d'abril, dia 11 d'abril a 'les cinc de l'hora
baixa. 
V.-2) 

(Resposta proxim Pie). 
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