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SUMARI 

l.-PREGUNTES. 
1) R.G.E. núm. 635/85, presentada peZ Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, amb la formulaci6 següent: 

"Quin ha estat el cost de la participació del Creuer Illes Balears a la Copa del Món de Vela, organit
zada pel Pool Harbour Yatch Club,,? 

2) R.G.E. núm. 863/85, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, amb la formulació se
güent: 
"Dóna suport el President de la Comunitat Autónoma a les declaracions del Director General de la 
Presidpncia, Sr. Lozano, publicades al "Diario de Mallorca" del passat dia 13 de: setcmbre, a les 
quals basava la defensa de l'esborrany de Llei Electoral del Govern en argumentacions tan provo
catives com que «amb un sistema proporcional, la població flotant de Mallorca produeix una des
viació de l'essencialment mallorquí)} i que «l'essencia de la mallorquinitat resideix a la Part Fora
na,,? 
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3) R.G.E. núm. 864/85, presentada pel Diputat Sr. Tirs Pons Pons, amb la formulació següent: 
"Per quin motiu la Conselleria de Cultura re tarda tant els pagaments en les accions dutes a ter
me a l'iIla de Menorca»? 

4) R.G.E. núm. 865/85, presentada pel Diputat :ir. Josep Alfonso Villanueva, amb la formulació següent: 
«Quines accions i amb quin resultat ha -empres el Govern de la Comunitat Autonoma, de suspendre 
i, si pertoca, de sancionar els responsables de les obres de carregament d'arena i destrucció massi
va i iHegal de pins a Son Serra de Marina al terme municipal de Santa Margalida»? 

5) R.G.E. núm. 866/85, presentada pel lJiputat Sr. José Luis Martín Peregrín, amb la formulació se
güent: 
({Quines mesures ha pres i pensa de prendre la Conselleria d'Obres Públiques i Urbanisme de la 
C.A., per tal d'evitar els greus accidents que reiteradament s'han produ'it en les obres de reforma, 
ampliació i millora de la calr;ada i rectificació de corbes a la carretera de Felanitx a Porto Colom»? 

6) R.G.E. núm. 867/85, presentada pel Diputat Sr. Ildefons luan Marí, amb la formulació següent: 
"Quina ajuda economica ha destinat, enguany, la Conselleria d'Educació i Cultura a la celebració de 
les Escoles d'Estiu a les nos tres iIles»? 

7) R.G.E. núnl. 868/85, presentada pel Diputat Sr. loan March Noguera, amb la fonnulació següent: 
«Quines són les causes per les quals el Govern de la Comunitat Autonoma no ha empres cap me
sura sancionadora contra l'enfitat suposadal11ent responsable de la rei te rada contaminació de la zona 
del llac d'Alcúdia, del terme municipal de M w'o»? 

8) R.G.E. núm. 870/ 85, presentada pel Diputat Sr. E/1ric Ribas Marí, amb la fonnulació següent: 
"Conz valora el Sr. President de la C.A. les mal1itestacions fetes pel Conseller de Cultura, Sr. Ci
let, en el darrer PIe, de dia 25, a la Interpe z,zació sobre Política LÍ/1güística d'aquest Govan, se
g 0l15 les quals desautoritzava expressament el Sr. President, dient que les seves declaracions no 
tenen validesa, llevat del tet que. figurin en el B.O.C.A.l.B.»? 

':}) KG.B. núm. 873/85, presentada peZ lJiputat Sr. loan Francesc López Casasnovas, amb la formula
ció següent: 
"Per que el Govern de la C.A. no ha donat resposta a l'acord del Patronat del Centre Associat de 
la UNED? 
Quan pensa el Govern de liquidar aquesta responsabilitat contreto»? 

10) R .G.E. núm. 653/85, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, amb la formulació se
giient: 
«Quins criteris ha seguit el Govan de la C.A. a l'hora de convidar alguns informadors esportius de 
les Illes Balears per a desplar;ar-se a Anglaterra, amb motiu de la celebració de la Copa del Món de 
Vela, organitzada pel Pool Harbour Yatch Club»? 

lI.-MOCIó. 
1) R.G.E. núm. 718/85, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, subsegiient a la Interpez,zació 

R.G.E. núm. 665/85, relativa a Política Lingü ística. 

111.-1 NT ERP EL.LACI Ó . 

1) R.G.E. núm. 409/85, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Política de Personal 
Funció Pública. 

IV.-PROPOSICló NO DE LLEI. 
1) R.C.E. núm. 410/85, presentada pel Crup Parlamentad Socialista, relativa a la creació d'un Consell 

Economico-Laboral assessor de la Presidencia de la Comunitat Autonoma. 

1.-1) 

EL SR. PRESIDENT: 
Comen<;a la Sessió. 
En primer lloc, benvinguts, Srs. Diputats. El pri

mer punt de l'Ordre del Dia és el relatiu a Preguntes, 
comen<;am per la núm. 635, formulada pel Diputat Sr. 
Sebastia Serra Busquets, en relació al Creuer rHes 
Balears . 

El Sr. Sebastia Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Cultura i 

Esports, la pregunta concreta és : quin ha estat el cost 
de participació del Creuer Illes Balears a la Copa del 
Món de Vela, organitzada pe l Pool Harbour Yatch 

'. Club. Aquesta pregunta va referida naturalment al 
pla d'actuació del Creuer Illes Balears i a si aquesta 
despesa es fa a part del pressupost ordinari del pla 
d'actuació del Creuer. 

EL SR. GILET GIRART : 
Sí, gracies, Sr. President. El cost de la participa

ció del Creuer Illes Balears a Pool, és a dir, de la seva 
assistencia en el Campiona t Mundial va ser exactament 
de 2.630.205,- Pts., sense comptabilitzar el material, 
que no és conseqüencia de l'anada a Pool, concreta
mento Queda, com jo. ho hem parIat avui matí, foro. del 
p'ressupost del programa Illes Balears, que es conté 
dins el pressupost de la Conselleria d'Educació i Cul
tura. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 43 / 10 octubre 1985 1339 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Ates que el cost, fins ara, del Creuer havia estat 

de gairebé 24.000.000,- Pts., i ara ja anam sumant 
3.000.000 aproximadament per anar a Pool, més altres 
despeses derivades de cada participació a competicions 
internacionals, creim que s'hauria de replantejar a 
quina competició s'ha de presentar el Creuer Illes Ba
lears, i també quina ha de ser la seva funció. Creim 
que cal una recapacitació, perque creim que el cost és 
superior al que s'hauria de tenir per a un Creuer de 
promoció deis esports nautics. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Jo li record i li reiter que 

la quantitat total de 25.000.000,- Pts. inclou, no només 
les despeses de manteniment, sinó també el cost de 
la producció, de la ... del vaixcll, íntegr:1ment, i cor
respon aquesta quantitat a Pressupost 84 i a Pressu
post 85. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies Sr. Diputat i Sr. Conseller. 

1.-2) 
La pregunta següent és la núm. 863, que formula 

el Sr. Joan Francesc Triay Llopis, en relació a unes 
declaracions del Director General de la Presiel·encia, 
Sr. Lozano. 

Té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. Presielent. 
Sr. President, dia 13 de setembre, el Director Ge

neral de la Presidencia, parlant a un diari local i ex
plicant el Projecte de Llei Electoral que el Govern 
esta estudiant, ens obria el flascó de les essencies de 
la mallorquinitat, essencies que, segons ell, es donen a 
la Part Forana i no a Ciutat. A les mateixes declara
cions ens iHustrava sobre la raó que Palma sigui una 
ciutat gran, una ciutat molt poblada, una ciutat que 
té el 55 % de tota la població de l'illa de Mallorca, i 
dei a que és perque s'hi empadronen gents que cer
quen únicament lucrar-se elel 25 % de descompte de 
transport aeri i ITlarítim. Sr. President, com a Cap del 
Govern, dóna suport a totes aquestes bestieses? 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Govern, té la paraula el Vice-president. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Bé, aquesta pregunta ana

va, molt directament, dirigida al Cap del Govern, pero 
crec que el Cap del Goven1 esta per complir funcions 
molt més importants i no per respondre a certs qua
lificatius que no haurien de ten ir lloc en Clquesta CClm
bra. 

Dir, primer de tot, que efectivament cia 13 es van 
produir unes declaracions, pero vuIl recordar al Grup 
Socialista que 24 b.ares després, abans, el mateix Di
rector General feia uns aclariments i unes matisacions 
a la mala interpretació que havien donat certs mem
bres del Grup Socialista a les seves declétracions, per 
tant, no és una interpretació d'aquest Govern, sinó 
que, en tot cas, seria una mala interpretació del Grup 
Socialista entorn a unes declaracions que va fer el Di
rector GenerClI, i que van ser matisades en manco de 
vint-i-quatre horcs. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies. Ja que, a pesar d'haver formulat la pre

gunta al President del (jovern i tenir dret reglamenta
nament que fos el membre del Govern preguntat el 
que m'hagués de donar contestació, i ja que el Presi
dent li ha donat la paraula al Sr. Vice-president del 
Govern, Sr. Vice-president, cap aclariment ni cap ma
tisació, sinó conhrmació i ratifica ció és el que van su
posar les paraules posteriors del Sr. Lozano, per tant, 
i endemés, cap desautorització, per part del Govern, 
elel contengut el'aquestes paraules. Vos tes són lliures, 
molt lliures, legítimament, d'enviar al Parlament el Pro
jecte de Llei Electoral que considerin més convenient, 
pero creim que avalant argumentacions djsbaratades i 
abelTants, realment, no fan cap favor a la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, estan propiciant un en
frontament entre CiuLat i Part Forana i entre immi
grants o descendents d'immigrants i mallorquins de 
naixement; i creim que aquestes actuaciol1s no són en 
absolut constructivcs, quc són més bé negatives, més 
bé subversives per l'estabilitat i la construcció de la 
nostra Comunitat. Són decl3racions propies d'aprenent 
de bruixot que una vegada fetes no saben controlar 
ds n:sulLats i les conseq üencies d'aques les cleGÍara
cions, i si tot ac,;o és molt lamentable, encara ho és 
més que aquí se'ns vengui dient que el President de 
la Comunitat A1,ltonoma esta per coses mr::s importants 
que per contestar al Portaveu de l'oposició al Parla
ment. El President de la Comunitat Autonoma si per 
qualque cosa es caracteritza en aquests darrers temps 
és per fer expressions i ter afirmacions des de qual
sevol punt de vista molt més degradades i molt més 
injustificades que la pregunta que aquest Diputat, en 
nom del seu Grup, ha feto 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govern. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Jo crec, en primer 110c, que 

el Portaveu del Grup Socialista s'esta equivocant una 
vega da més, a cap moment he dit que el President 
del Govern estigués per qüestions més importants que 
contestar al Portaveu del Grup Socialista, a<;o no ho 
he dit, he dit que estava per tasques més importants 
que contestar aquesta pregunta concreta i qua n s'usen 
qualificatius que nosaltres consideram inadmissibles. 
L'enfrontament d'aquestes declaracions, vu11 recordar, 
que no va ser precisament el Director General de Pre
sidencia que el V:1 provocar, sinó<. la reacció i111l11ediata 
i desaforada que va fer el batle de Ciutat, convocant 
una roela de premsa per matisar i per posar-se en con
tra el'aquestes elec1aracions, i 1i torn a repetir el ma
teix, que J'endema mateix va ser quan el Director Ge
neral va matisar, a<;o en primer lloc. 

En segon 110c, clir-li que aquesta Cambra tendra 
coneixement dar i oportú de quins són els arguments 
que inspiren el Projecte de Llei Electoral, perque 
aquests arguments es donaran en aquesta Cambra i 
s'explicaran en aquesta tribuna. 

Moltes grilcies. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Una qüestió d'ordre, Sr. President. 
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Si em permet, només perque consti la protesta del 
nostre Grup per la intervenció del Portaveu del Grup 
Socialista, ja que ha invocat el Reglament, i en lloc 
d'una pregunta ha fet una intervenció que no tenia 
res a veure amb una pregunta, sinó amb acusacions i 
amb, en fi, una cosa completament fora de lloc, i no 
una pregunta precisament que és el que hi ha a l'Or
dre del Dia. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
En primer lloc, vull fer constar la protesta del 

Grup Socialista perqu'e, d'acord amb l'article que re
gula les preguntes orals, no ha estat el membre del 
Govern interpeHat o preguntat qui ha respost. 1, en se
gon tlac, dir que he fet valoracions polítiques, a cap 
moment no he intentat faltar al respecte a cap persona. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquest President ha escoltat una paremIa que s'ha 

dit: «bestÍeses». Interpreta aquesta paraula, que en 
mallorquí valen ser «bajanades». A part d'aixo, quan 
es fa una pregunla, es fa la pregunta al Govern, no a 
un membre concret del Govern. Així ho interpreta 
aquesta Presidencia. 

l passam al punt següent ... 
En aquest mament ... vol fer el favor de llegir l'ar

tick? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Diu: «Els Diputats poelran formular preguntes al 

Govern de la Comunitat Autonoma i a cadascun deIs 
membres d'aquest». 

EL SR. PRESIDENT: 
Crec que, és a dir, no hi ha peu a aquesta discus

sió, aquesta Presiclencia es manté en el seu criterio 
1.-3) 

l passam al punt 864/85, que és una pregunta que 
formula el Sr. Tirs Pons, en relació a determinats re
tards de pagaments dins Menorca. 

Té la paraula el Sr. Tirs Pons. 

EL SR. PONS PONS (Tirs): 
Gracies, Sr. President. Aquesta pregunta que esta 

reduIda, com diu, «per quins motius la Conselleria de 
Cultura retarda tant els pagaments en les accions du
tes a terme a l'illa de Menorca», no s'estén a les al
tres illes per falta de dades. Suposam que aquest fun
cionament és dolent per a la Comunitat Autonoma, no 
tenim per que creure que només és a Menorca, pero 
ens agradaria saber l'explicació que dóna el Sr. Con
seller de Cultura, justificant aquest retard en els pa
gaments. 

Gracies 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govern, té la paraula el Conseller, Sr. 

Francesc Gilet. 

EL SR. GlLET GIRART: 
Gracies, Sr. President. SOl1Jrenetment, una vegada 

més el Grup Socialista modifica les preguntes, unes 
vegades ha fa quan demana, i d'altres, a les repliques. 
Jo li he de dir, Sr. Tirs Pons, que per part de la Con
selleria d'Educació i Cultura, quant a les ordres de pa
gament, no hi ha cap casta d'actuació discriminatoria 
ni a favor ni en contra deIs possibles pagaments que 

ordeni la Conselleria d'Educació i Cultura; una vega
da fet l'ordenament de pagament, es distribuelx direc
tament a la Conselleria d'~conomia i Hlsenda que és 
la que tramita, una vegada passada per intervenció i 
duta a Tresoreria. Per tant, no comprenc el sentit de 
la seva pregunta, i la resposta meya és aquesta, i torn 
a insistir que no hi ha cap casta de discriminacions, 
ni positives, ni negatives. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. PONS PONS (Tirs): 
Perdoni, Sr. Consel1er, pero encara no sabem per 

que és que retarda els pagaments. Estam parlant d'ac
cions dutes a tenne l'estiu del 84, que poden ascenüir, 
per cxemple en el campament de Biniparratx a 
1.600.000 i busques de pesseles, i que encara no s'han 
pagal. Ens podem referir, per exemple, als monitors 
que varen participar a una promoció espúrtiva a 1'illa 
de Menorca, l'estiu del 84, i que estam en el mes d'oc
tubre del 85 i que encara no han cobral. Estam xer
rant de manques de pagament de beques, per cxem
pIe, a l'illa d'Eivissa, per assistir a certs cursets orga
nitzats. EstaITl clavant aquesles coses que coneixem, i 
de les quals n'hi han parlat, al Sr. Cons211er, i n'han 
parlaL al Dirt:cLul- General, i hu han clemanat P"T ac
tiva i per passiva, i aquesta gent encara no ha cobrat. 
Estam rallant d'una actuació, per exelnple, en l'edició 
d'un disc amb el Sr. Enric Barbat, no sé si ha co
brat ara, pero fa un parell de mesos, encara no 'havia 
cobrat; estam rallant d'actuacions del 84 que a octu
bre del 85 no han cobrat. Ayo dóna una mala imalge 
de la Comunitat Aut6noma, la Comunitat Autunoma 
no només és el Govern, sinó que hi ha <lItres institu
cions implicades, i a les illes petites els Consells In
sulars n'estan molt directament perjudicats el'aquesta 
imatge que es dóna de manca de seriositat. Em cre
guí, que la intervenció és absolutament positiva, pero 
una vegada que s'ha demanat, s'ha consultat, i em 
consta que el Sr. Conseller sap que per telefon també 
se li ha insistit, i que el mes d'octubre encara no s'ha
gi fet aquest pagament, és per a'c,:o que creim que ha 
hem de dur a aquest Parlament, per veure si vost~s 
reaccionen, i no es produeixen aquests retarels que 
fan que els proveedors que té la Comunitat Autono
ma comencin a alyar les orelles quan rallen de fer 
serveis. Ac,:o és dolent, ayo és dolent, hi posi un re
mei. 

EL SR. GlLET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo he d'insistir que la 

Conselleria d'Educació i Cultura, ja que la pregunta 
hi va dirigida, va ser la primera Conselleria que va 
muntar una unital de gestió economica, que esta do
nant sortida als expeelients una vegaela complimentats, 
amb un ritme aproximat de 15 dies des que s'ha clo
nat compliment a tata la documentació, i a partir 
d'aquí la ConseUeria d'Educació i Cultura entén que 
ha elonat compliment al que ha de fer: ordenar el pa
gament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat i Sr. Conseller. 

I.-4) 
La pregunta segiient és la que formula el Diputat 

Sr. Josep Alfonso Villanueva, en relació a certes obres 
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de carregament d 'arena i destrucció de pins a Son 
Serra de Ma rina. 

Té la p ar aula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. La pregunta nosaltres creim que 

l'hauria de contestar el Conseller d 'Agricultura, com a 
responsable de SECONA, i no és present, no sabem 
si ['ha de contestar un altre membre del Govem, si 
1'ha de contestar un altre membre del Govem, bé. 

Resulta que, des de fa aproximadament quatre 
mesas, s'estan fent unes obres de destrucció de pins 
a un deIs pinars, pocs pinars, macos i extensos, que 
resten a Mallorca, d'extracció de pins que, com a con
seqüencia d'un intent o d'una explotació de canteres 
d'arena, no són canteres d'arena normals, sinó des
trucció de pins i destrucció d'unes dunes. En aquests 
moments aproximadament s'han destruit uns 100.000 
1112 d'aquest pinar, i la cosa continua. Ja aquest estiu 
hi va ha ver quatre, cinc conats d'incendi a la mateixa 
zona que anaven, lógicamcnt, o semblava que ana ven 
dirigits a evitar haver de destruir pins i haver de te
nil' permís per a aixo de SECONA o del Ministeri 
d' Agl'icul tura. 

Nosaltres demanaríem, o volíem demanar al Con
seIler, responsable de S ECONA, o al que contcsti qui
nes accions ha fetes per aturar-ho, ates que, segons les 
nosLres informacions, no té pcrmís del Ministeri d'Agri
eultUl-a, la Consclleria d'Agricultura, ni de SECONA 
per arrabassar cap pi. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govern, té la paraula el Conseller, Sr. 

J eroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. En ausencia del Conseller de 

Agricultura y Pesca, que es quicn tenía que haber con
testado a esta pregunta, por encontrarse fuera de la 
ciudad, con mucho gusto intentaré contestar al Sr. AL
fonso la pregunta que ha real iúído. 

Resulta que, efectivamente, esta tala de pinos que 
se está realizando no tiene autorización de SECO NA, 
ni de la Conselleria de Agricultura, puesto que dicha 
autorización fue solicitada en marzo de 1984, pidiendo 
la corta a mata rasa de pinar para transrormación en 
cultivo de higueras, dicha autorización, naturalmente, 
fue denegada por la ConseIleria de Agricultura, des
pués de haber solicitado un informe al Aywll.amiento 
ele Santa Margarita, informe que no llegó, por cierto. 
Posteriormente, en diciembre del mismo año, 1984, el 
agente forestal de aquella zona presentó una denuncia 
porque se estaba realizando la tala no autorizada de 
pinos. Incoado el expediente al propietario de dicho 
terreno, resultó ser D. Mateo Massanet Zaforteza, y 
en e l transcurso del expediente, se demostró que ha
bía falleciclo, y que la tala se estaba realizanc.lo a nomo 
bre de otros señores, concretamente, los hermanos 
Llinás. Bien, incoado el correspondiente expediente a 
los hermanos Llinás, como responsables de la corta , 
resulta que presentaron una Resolución de la Dirección 
Provincial en Baleares del Ministerio de Industria, de 
fecha exactam ente 7 de enero del 85, por la que se les 
autorizaba para una autorización de explotación de 
arena en aquel lugar; concretamente estaban autoriza
dos para la extracción ele 96.000, rerito, 96.000 m3 
anuales de arena a extraer en este lugar. Curiosamen-

te, dicha autorización fue concedida sin que mediase 
el informe previo de la Conselleria de Agricultura que 
exige el artículo 4 del Real Decreto 2994 de 15 de oc
tubre del 82, sobre restauración de esp2.cio natural 
afectado por actividades mineras. 

A pesar de ello, ya que no estava autorizado, el 
agente forestal se negó a autorizar y a señalar los pi
nos que debían de ser talados para dicha extracción. 
Nuevamente, fue requerida la Conselleria de Agricultu
ra, por el titular de la autorización minera, en base a 
que, teniendo esta autorización y teniendo además li
cencia del correspondiente Ayuntamiento, de Santa 
Margarita, exigía que se le fuesen señalados los pinos 
que necesitaba talar para poder proceder a la extrac
ción que estaba autorizada; en vista de lo cual, la Con
selleria de Agricultura puso en conocimiento del Excm. 
Sr. Delegado del Gobierno lo que estaba ocurriendo, 
pidiendo que con las fuerzas a sus órden es hiciese 
efectiva la paralización de la tala de pinos que había 
ordenado la Conselleria, hasta tanto se resolvía el ex
pecliente que se había incoado. 

Quiere decirse que por parte de la Conselleria de 
Agricultura se han puesto todos los medios que se 
consideraban necesarios para detener una tala de pi
nos que, repito, está amparada por una Delegación, 
por una autorización de la Delegación Provin cia l del 
Ministerio de Industria, de fecha 7 de enero del 85. 

Muchas gracias. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, ens ha contat una historia, Sr. Conselle r, que, 

com voste sap, jo ja coneixia, pero el que resulta és 
que voste també ens ha dit que per Llei no es podia 
tallar cap pi, per tant, l'explotació minera no es podia 
fel'. Vostes tenen un agent forestal, que és un agent 
de l'autoritat, que varen intentar aturar aixó, mentre 
es feia l'expedient 100.000 m2, 12, 14 quarterades de 
pinar han desaparegut, se n'han dut les tones d'arena 
necessaries, s'han fet unes barranca des increibles, i el 
pinar va desapareixent. Jo li voldria dir, Sr. Conseller, 
que no és al Governador Civil o al Delegat de Govern 
que una auloritat s'ha de dirigir quan no li fan cas, 
aixo ha hagués volgut dir al Sr. Simarro, que és el 
responsable, sinó que és al Jutjat; les autoritats, quan 
un ciutada no actua, és a dir, no creu el que li diuen, 
es dirigeixen al Jutjat perque el Jutjat actu'i, i no la 
Guardia Civil. Jo li demanaria a vostc que trasmeti al 
Sr. Simarro que, per favor, si vol aturar aixó, es diri
geixin al Jutjat, i despl'és, quan estigui acabat I'expe
dient, haurem evitat que 200.000, 300 ó 400.000 1l1. de 
pinar hagin desaparegut. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Yo, Sr. Alfonso, no vaya discutir cuál es el pro

cedimiento exacto en estos momentos porque, induda
blemente, lo desconozco. Lo que sí es cierto es que la 
COll1unitat Autónoma no tiene fuerzas de orden públi
co, y cuando se trata de que se ordene la efectividad 
de una orden, el único que dispone de es tas fuerzas 
de orden público es el Delegado del Gobierno , y es 
quien puede, si quiere, ordenar a estas fuerzas que 
materialicen la paralización de las obras o de la tala, 
porque, indudablemente, si tenemos que esperar a que 
sea la actuación del Juzgado la que la paralice, habrán 
desaparecido 100 ó 200 ó 300.000 pinos. De todas for
mas, yo le sugeriría como procedimiento mucho más 
efectivo que, a través de alguno ele sus 202 Diput:lclos, 
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pidiese al Gobierno Central que diese orden a la Di
rección Provincial, que es su Ministerio, para que anu
lase una autorización que, según usted acaba de decir, 
no deberían haber concedido nunca. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat i Sr. Conseller. 
Secretaria, vol fer el favor de procedir a la lectu

ra de l'apartat primer del paragraf tercer de l'article 
149? Perque s'esta provocant una confusió, i convé 
que que di perfectarnent dar el criteri d'aquesta Pre
sidencia. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Article 149.3.- «En el debat, després de la formu

lació escarida de la pregunta per part del Diputat, con
testara un membre del Govern». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

l.-S) 
Pregunta 866 del Registre General, relativa a la 

possibílitat d'evitar accidents a la carretera de Fela
nitx a Porto Colom, que formula el Diputat Sr. Josep 
Uuís Martín Peregrín, que té la paraula. 

EL SR. MARTíN PEREGRfN: 
Gracias, Sr. Presidente. Es notoria la grave preo

cupación que hay en la coman;a de Felanitx, sobre rei
terados accidentes que se han venido produciendo' en 
los últimos meses, en el tramo de obras de ampliación 
de la carretera entre Felanitx y Porto Colom. Interesa 
por parte del Gobierno se nos diga cuáles han sido 
las medidas que se han tomado y se piensan tomar 
para evitar, precisamente, el que se produzcan estos 
hechos que, en algunos casos, han tenido consecuen
cias fatales. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente. Sr. Martín. Indudablemente las me

didas que ha adoptado la Conselleria del Territorio a 
través de un servicio de carreteras son las adecuadas 
en estos casos, que ya estaban adoptadas antes de 
que se produjesen los desgraciados accidentes, cuatro, 
en total, que se han producido, uno de ellos, lamenta
blemente, con muertos, efectivamente. Bueno, las úni
cas medidas son adoptar la señalización adecuada y 
prescrita por el Código de Circulación, y que es la que 
existe, lo que pasa es que desgraciadamente muchos 
conductores no hacen caso y no conducen con la pre
caución que debieran en una zona que está en obras 
y que, además, está debidamente señalizada como tal. 

EL SR. MARTíN PEREGRfN: 
No son, desde luego, éstas las noticias que tiene 

este Diputado. Entendemos que, a.parte de que no han 
sido cuatro, sino seis accidentes con dos muertos y va
rios heridos los que se han producido, no existen su
ficientes señales luminosas, las señales cle obras tam
bién son insuficientes, se han tomado a la ligera algu
nas precauciones elementales, como son las de evitar 
que los arcenes o los desniveles que se producen como 
consecuencia de la construcción estén debidamente se
ñalizados, por los que los patinazos que se han produ
cido han sido algunas de las causas de los accidentes, 
y, en definitiva, creemos que no han sido precisamen-

te las medidas adoptadas las adecuadas para que es
tos accidentes hubieran sido evitados. Ten.ga usted en 
cuenta que esto se ha producido en un plazo de tres 
meses, desde mayo a agosto, en un tiempo seco y en 
donde los posibles accidentes prácticamente no se pro
ducen como consecuencia del tiempo. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente. Sr. Martín. Yo no creo haber di

cho en ningún momento que los accidentes se hayan 
producido como consecuencia del tiempo, yo he dicho 
que se han producido como consecuencia de no haber 
circulado COI). la precaución que procede en el tramo 
de obras, que está perfectamente señalizado. Si usted, 
naturalmente, considera que no está debidamente se
ñalizado, pues yo le agradecería que usted me hicie
ra una relación exhaustiva, o una denuncia concreta y 
exacta, de cuáles son las medidas que debieran haber
se adoptado y no se han adoptado, porque, natural
mente, el término, es decir, «son insuficientes», es un 
término harto subjetivo, y yo creo que no nos corres
ponde a los políticos el calificar si son ü no son su
ficientes las medidas. de precaución ordenadas por el 
Código en caso de obras, creo que para esto existen 
los servicios técnicos, y yo, muy gustosamente, aten
deré cualquier otro informe técnico que diga lo con
trario. 

Gracias. 

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

1.-6) 
La pregunta següent és la que formula el Sr. 11-

defons Juan Marí, relativa a ajudes economiques a les 
Escales d'Estiu. 

Té la paraula el Sr. Ildefons Juan. 

EL SR. JUAN MARf: 
Sr. President. Demanam al Govern que ens vulgui 

explicar quina ajuda ha concedit enguany la Conselle
ria d'Educació i Cultura a la celebració d'Escoles d'Es
tiu a les nos tres Illes. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. L'ajuda ha estat de 

5.000.000 Pts. a les Escales d'Estiu de Mallorca, i 
150.000 Pts. a ],'Escola d'Estiu d'Eivissa. 

EL SR. JUAN MARI: 
Sr. Conseller, ]'any 84 es formaren Escales d'Estiu, 

com voste sap molt bé, a Menorca, a Eivissa i a Pal
ma; l'Escola de Palma va tenir una mbvenció de 
5.000.000, la d'Eivissa va tenir una subven6ó de 150.000 
Pts., que per cert en aquest moment encara no s'han 
cobrat, i la de Menorca no en va tenir cap. Davant 
aquest fet, quin motiu, d'una pregunta que li va fer el 
nostre Grup, voste per escrit ens contestava que la 
Conselleria, clavant el fet que hi hagi d'haver Escales 
d'Estiu a totes les illes, es replantejava el sistema de 
repartir les subvencions. Passam a l'any 1985, i tenim 
que es celebren les mateixes Escales, la de Palma té 
una subvenció superior als 5.000.000, la d'Eivissa, ens 
consta que no té subvenció, i la de Menorca tampoco 
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Pensam que aquesta és una situació discriminatoria, i 
des d'aquí li demanam que les accions de la Conselle
ria vagin encaminades a possibilitar que ta tes les IHes, 
tata la nostra Comunitat rebi l'ajuda del Govern. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. El tema és rnolt més COffi

plex que les seves manifestacions, hem de tenir en 
compte que l'Escola d'Estiu, el Patronat de l'Escola 
d'Estiu, en un primer principi, contemplava diferents 
Escales, tant a Menorca com a Eivissa, ,l Menorca hi 
va haver, segons les meves notícies, abans del 83 ja, 
un deslligamcnt del Patronat de l'Escola d'Estiu, i Me
norca no ha fet cap peti ció cuncreta, ni l'any 84, si no 
record malament, ni l'any 85, segur; ara, de tates ma
neres, amb el conveni firmat ja, per part el'aquest Con
seller amb el Ministeri d"Educació i Ciencia, el lracta
ment que es donara a les Escales d'EstiLl, a l'any 86, 
se¡-a diferent al de l'any 85. 

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

1.-7) 
La pregunta següent és la que formula el Diputat 

Sr. Joan March Noguera, en relació a les mesures de 
contaminació de la zona del llac d'Alcúdia. Té la pa
raula el Sr. Joan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sres. i Srs. Diputats. La nostra preocupació en fer 

aquesta pregunta és que una autoritat administrativa 
del Govern Autonom, el Director de Salut, va fer unes 
declaracions en el sentit que, a pesar del que tots els 
informes que hi havia i les analisis que s'estaven fent 
de la contaminació del llac d'Alcúdia, de la zona con
creta, devora la urbanització de «Las Gaviotas», indica
ven que no hi hauria cap tipus de sanció perque en
cara era recuperable aquella zona, donava a entendre 
que l'imporlant era que, tal vegada, fen t una serie 
d'actuacions es podria recuperar la zon::l i no tenint 
en compte tata la degradació que s'havia prodult fin s 
a aquell momento 

Volíem saber si efectivament, i lamentam que el 
Conseller de Sanitat no sigui aquí per corroborar a 
veure si era la postura ele la Conselleria, no s'ha do
nat cap tipus de sanció per aquestes actuacions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí. Sr. Presidente. Yo quisiera contestar a la pre

gunta que con exactitud se había formulado, y es el 
por qué no se había emprendido ninguna acción san
cionadora contra la entidad supuestamente responsa
ble de la reiterada contaminación de la zona. Y claro, 
resulta que el Sr. March no ha hecho ninguna men
ción a cuál es esta entidad supuestamente responsable 
de la reiterada contaminación. Yo no recuerdo con 
exactitud las declaraciones que hizo el Director de la 
Comelleria de Sanidad, pero indudablemente lo que es 
cierto es que si hasta ahora no se ha concluido nin
gún expediente sancionZldor, es porque hasta este mo-

mento no ha aparecido ninguna persona claramente 
responsable de la contaminación que se ha producido 
y de los peces que han aparecido muertos. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
És realment, com ja he dit, lamentable que aquí 

no hi sigui el Conseller de Sanitat, perque és respon
sable de la vigilancia, que aquesta zona lengui la sa
lubritat necessaria; per tant, clar, com que contesta 
per fotocopia el Sr. Conseller d'Orc!enació del Territo
ri del Govern Autonom, dar, és i-gual que si no fes 
cap tipus de contestació. Efectivament, hi ha una en
titat, que, segons cls mitjuns ele comunicació, era la 
més implicada, si no he fet menció d'ella és perqué, 
efeclivament, cra un:1 labor de la Conselleria de SanÍ
tal, c!e qualque forma, trabar aquesta entitat, entitat 
quc per un cert respecte no mencion, pero que tata la 
gent, eIs habitants de la zona saben exactament quina 
éso Pcr tant, la veritat és que estanl fent aquÍ un dia
leg ele sords, perque vosLe no té cap tipus de respos
ta per clonar-me, pcrque no entén la materia, i que, 
per tant, és a dir, és molt lamentable, i voldria que 
constas en acta, que, potser que tal vegada pugui res
pondre qualsevol membre del Govern a determinades 
preguntes, pero si resulta que els membres del Govern, 
que són aquí presents, no tenen ni idea de la pregun
ta dcclLlada, cree que ':::5 il101t la.mentable, i que és un 
desaire per a aquesta Cambra. 

Gracies. 

EL SR .. SAiz GOMILA: 
Sr. Presidente. Yo quisiera matizar un par de co

sas a las expresiones del Sr. March. Lamtnto que me 
considere un analfabeto, puede que 10 sea, no lo sé, en 
cualquier caso seguramente es que rige todavía aque
lla ley que decía que los Concejales no tenían obliga
ción más que de saber leer y escribir, yo, en definiti
va, puedo garantizarle al Sr. March, que esto, por 10 
menos, lo sé y me da derecho a estar sentado en este 
escaño. No creo ser acreedor de que se me califique 
de analfabeto y de no tener ni idea de las cosas de 
las que hablo. 

Desde luego no estoy hablando por fotocopia, la 
única fotocopia que tengo delante es la de su pregun
ta, y claro, ahora entiendo por qué no la ha repetido, 
es que resulta que la entidad es supuestamente res
ponsable porque lo dieen los medios de comunicación. 
Sr. March, yo tengo mucho respeto a los medios de 
comunicación y creo que, además, alguna vez lo he te
nielo que manifestar aquí, públicamente, en esta Cá
mara, precisamente, ante estas acusaciones que se me 
han hecho, pero claro este respeto que yo tengo por 
ellos no me lleva a pensar qJ}e es un motivo suficien
te, el que lo di¡ran los medios de comunicación, para 
aplicar una sanción a un determinado establecimiento 
o entidad, por una supuesta contaminación o Un su
puesto desastre ecológico. 

En segundo lugar, estoy contestando, no en nom
bre del Conseller de Sani.dad, sino en nombre propio, 
la pregunta no iba dirigi.da, en absoluto, a la Conselle
ria de Sanidad, iba dirigida al Gobierno. y da la ca
sualidad que nrecisamen1e porque los temas ecológi
cos y de medio ambiente pueden afectar a diversas 
ConseJlerias, por acuerdo de Conseio de Gohierno, se 
creó una Comisión de Medio Ambiente, de la cual yo 
soy el Vicepresidente y, por lo tanto, en función de 
tal puedo estarle contestando. Y le contésto así, por-
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que hay una Comisión que está estudiando el teme/, 
concretamente este tema de la contaminación, y está 
compuesta por Personal Técnico de la Conselleria de 
Samdad, de la de Agricultura y de la de Medio Am
biente; y resulta que de los estudios que se están rea
lizando por esta Comisión no se ha llegado todavía a 
nmguna conclusión definitiva sobre el tema, y voy a 
decIrle por qué. Durante estos días, según informe del 
ServIcio Meteorológico, resulta que cuando se produ
jo esta especial mortandad, que por cierto se viene rei
tETando cada aüo por estas mismas fechas, aunque no 
en una cuantía tan fuerte como este año, resulta, digo, 
que aqucllos días coincidieron con unas épocas de pre
sienes que habían provocado una marea extremada
mente alta, con lo cual una entrada extraordinaria de 
agua de mar, a través de los canales, dentro de la Al
bufera, que había provocado una salinidad superior a 
la natural. Punto primero. 

En segundo lugar, resulta que ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. 
Sr. March, tengui present que constara en acta la 

seva expressió, i tal11bé tenguin vostes present que tot 
es recull en el Diari de Sessions d'aquesla Cambra. A 
part d'aixo, prec als Srs. Diputats que s'atenguin a la 
cortcsia p8.rl:J.111cntJ.ria, pcrque s'est:lil escoltJ.nt ccrtes 
expressions que no agraden a aquesta Mesa de la Cam
bra. 
1.-8) 

La pregunta següent és la que formula el Diputat 
Sr. Enric Ribas Marí, en relació a una valoració de 
certes manifestacions fetes pel Conseller Sr. Gilet. Té 
la paraula el Sr. Enric Ribas Marí. 
EL SR. RIBAS MAR!: 

Moltes gracies, Sr. President. Dia 15 de setembre 
apareixien en els mitjans de comunicació local unes 
manifestacions retes pel President del Govern de la Co
munitat Autonoma, en les quals questionava la unitat 
de l'idioma i, a més, es l11anifestava partidari de la 
no obligatorietat del catala a l'ensenyal11ent. En el de
bat que va tenir l!oc en aquesta Cambra, a la darrera 
sessió del Parlament, a la InterpeHació sobre Política 
Lingüística, el Sr. Gilet va desautoritzar claríssima
ment aquestes manifestacions fetes pel Sr. President. 
La pregunta és, simplel11ent, quina valoració fa el Sr. 
President d'aquesta desautorització per part del Sr. 
Conseller de Cultura. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. President té la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
El Sr. President valora molt positivament la capa

citat que té el Diputat per interpretar les paraules del 
Sr. Gilet, que ell pensa que, en cap moment, el varen 
desautoritzar, i que, per tant, no té per que fer cap 
valoració, sinó la més alta i més positiva de la defen
sa que va fer el Sr. Gilet del seu tema. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. RIBAS MARf: 
Sí, Sr. President. Cree que la contestació no pot 

ser satisfactoria per a nosaltres, perque el President 

de la Comunitat Autonoma, com és natural, el Presi
dent del Govern té tot el dret del món a mantenir les 
idees que vulgui, encara que discrepi del Govern, el 
propi Govern que eH presideix; el que passa és que no 
es pot oblidar que, com a President, en les manifes
tacions públiques hi ha una serie de temes que són 
molt preocupants per a tots els ciutadans, concreta
ment, pens jo, que hi ha tres elements que em resul
ten molt preocupants. El primer és que l'Estatut d'Au
tonomia parla de la unirat de l'idioma, parla del cata
la com a llengua propia, parla de fomentar els vincies 
de nacionalitat comuna que tenen aquestes illes, i aixo 
pareix que no es té en compte per part del President 
del Govern en les seves manifestacions. En segon 110c, 
crec que sí, que hi ha hagut contradiccions claríssi
mes i contradiccions que, a més, s'han repetít, perqu~ 
ahir a un altre diari de Palma també es feia menció 
«que no volem que se'ns imposi una llengua que no és 
la nostra», i aixo atempta, claríssimament, contra el 
que esta dient l'Estatut. Crec que és una contraclicció 
que és preocupant. En segon lloc, per la credibilitat 
que pugui tcnir el President del Govern, a l'hora ele 
fer manifestacions, si clesprés són clesmentides i aques
tes manifestacions no tenen cap valor. l, en tercer lIoc, 
pel desconcert que crea entre l'opinió pública, per
que, realment, un ja no sap a que atenir-se, és a dir, 
COll1 diuc:n L1 l\l~llJ~rCa, PCi-qUl; a Eivis~a, l't;Aprcssiú SI2-

ria més bruta i, per tant, m'abstendré de fer-ne ús, 
pero com diuen a Menorca, «qui mana a Ca 'n Ribot, 
son pare o es nebot»? 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Jo pens que la pregunta és com valorava jo la 

resposta o la intervenció del Sr. Conseller, jo li he res
post que la interpret i la valor molt positivament, i 
del que pensi el Sr. Diputat és molt digne de pensar
ho, i m'alegra veure que encara no coincidim. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Moltes gracies, Presi

dent de la Comunitat. 
1.-9) 

La pregunta següent és la que formula el Sr. Joan 
Francesc López Casasnovas, que demana al Govern per 
que no ha donat resposta a l'acord del Patronat del 
Centre Associat de la UNED. Té la paraula el Sr. Joan 
Francesc López. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Segons consta, Sr. Conseller de Cultura, en la li

quidació del pressupost del 83 del Centre Associat ele 
la Universitat Nacional d'Educació a Distancia hi ha
via en aqucll curs un déficit de 800.000 Pts., que cor
rcsponia abonar pLCr part elel Consell Gen.eral Interin
sular. Pessetes que han estat reclamaeles al Govern de 
la Comunitat Au16noma, per acord del Patronat del 
Centre Associat de la UNED en una reurüó celebrada 
dia 19 d'octubre ele 1984. La Disposició Transitoria Pri
mera de l'Estatut diu que amb la elissobció del Con
sel! General Interinsular, el Govern de]a Comunitat 
Autonoma de les lIles va assumir totes les competen
cies i atribucions que aquel! exercia i, en conseqüen
cia, la responsabilitat financera en relació al Patronat 
del Centre Associat de la UNED. A la vista, ido, el'aques
ta situació, dcmanam per que el Govern de la Comu-



DIARI DE SESSIONS / Núm. 43 / 10 octubre 1985 1345 

nitat Autónoma no ha donat resposta escrita a l'acord 
del Patronat del Centre Associat i quan pensa liquidar 
aquesta responsabilitat contreta. 

EL SR. GIlJET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. López, li convertiré la 

meva resposta en una pregunta: a quin organisme de 
la Comunitat Autónoma es va presentar per escrit 
aquest acord? Ja que ha estat absolutament impossi
ble trobar un document escrit de petició d'aquesta li
quidació d'aquest pressupost o d'aquest deficit d'aquest 
pressupost, per part del Patronat del Centre Associat 
de la UNED. Si voste m'indica una data o qualque re
gistre d'entrada, jo a un próxim període de sessions, 
o bé per escrit, li contestaré, perque li assegur que ha 
estat absolutament impossible trobar aquesta petició. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Ido miri, Sr. Conseller, dia 19 d'octubre del 84 es 

va celebrar un plenari del Patronat i es va tractar 
aquest tema, i aquí hi ha diversos Diputats que hi han 
assistit. Jo cree que seria molt interessant que la Con
selleria de Cultura i Educ3ció de la Comunitat Auto
noma entrés en contacte amb el Centre Associat de la 
UNED, ates que, si no ha arribat aquest escrit per via 
oficial, probablement seria molt important que hi ha
gués uns contactes oficials amb un Centre Universita
ri, que és l'únie que hi ha a les Illes Balcars. 

EL SR. GIlJET GlRART: 
Sí, gracies; Sr. President. Jo li he de recordar, Sr. 

López, que, d'acord amb l'acta de la Comissió Mixta 
Consells Insulars-Govern, el tema UNED va quedar de 
competencia exclusiva deIs Consells Insulars a partir 
de dia 1 de gener de 1984, per tant, la Comunitat Au
tonoma realment no té cap intervenció directa dins el 
tema UNED. Jo no li neg que existeixi aquest acord, 
no li ho puc negar, perque no tene cap coneixement 
ni de la seva existencia ni de la seva inexistencia, ara, 
Ji admet que sí, que existeix, pero no hi ha cap data 
ni cap eircumst~lI1cia ni cap escrit presentat a la Co
munitat Autónoma. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Moltes gracies, Sr. Con

seller 
1.-10) 

La darrera pregunta del primer punt de l'Ordre del 
Dia d'avui és 18 que formula el Sr. Sebastia Serra Bus
quets, en relació als eriteris per convidar alguns infor
maclors per a desplac;:ar-se a Anglaterra, amb motíu de 
la ceJebració de la Copa del Món de Vela. 

Té la paraula el Sr. Scbastia Serr3. 

EL SR. SIERRA BUSQUETS: 
Grácies, Sr. President. Sr. Conseller ele Cultura i 

Esports, a Anglaterra, a Pool hi varen assistir els pro
fessionals deIs mitjans de comunicació, Humbert Co-
10m, de l'empresa «El Día de Baleares» i Josep Antoni 
Bauc;:a, de les empreses «El Día de Baleares» i Radio
cadena; sabem, per diverses notícies i per la Comissió 
d'avui matí al Parlament que no va convidar directa
ment ningú el Govern, no va convidar cap professio
nal de la informació, aQuests dos professionals varen 
c\ernanar per assistir a Pool, i el Govcm els va facili
tar bitllets d'un vol «charter» gratults, etc .... i facili-

tat8 p er anar a An:gIaterra. La pregunta és, p er que, 
en el moment en que dos professionals deIs ITÚtjans 
de comunicació ho demanen, el Govem no ho fa ex
ten si u a tots els aItres professionals dels ITÚtjans de 
comunicació que tenguessin interes a assist ir a Pool. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. La pregunta no és aquesta, 

Sr. Sebastia Serra, la pregunta és quins criteris es va
ren seguir per part del Govem a l'hora de convidar 
alguns informadors esportius. Voste ha canviat la pre
gunta d'acorcl amb la Comissió d'avui matí. Jo li he 
de respondre que criteris, cap ni un, ja que no s'ha 
fet cap convidada a cap mitja de comunicació social 
ni cap prevista cl'aquest mitja de comunicació social. 
Voste, la pregunta realment l'ha contestada dins la 
seva pregunta mateixa, per tant em reiter en el seu 
contingut, dient que eJ que hi va haver va ser que dos 
periodistes varen soHicitar anal' a Pool i, ateses aques
tes circumstancies de gratuitat per part d'una compa
nyia de vols «charters», se'n varen anar el Sr. Hum
bert Colom, com a periodista professional de «El Día», 
i el Sr. Juan Antonio Bauc;:a, com a professional de 
«El Día» i Radiocaclena Espanyola, a Pool, amb unes 
despeses, el Sr. Juan Antonio Bauc;:a, del seu compte, 
i el Sr. Humbert Colo111 exclusivament va viure a la 
casa alla on hi havia els mateixos tripulants de ¡'Illes 
Balears. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. Sr. Consellcr, el problema de fons continua 

igualment plantejat, per a Esquerra Nacionalista i per 
a aquest Diputat, obviament, no hi ha res en contra ni 
d'aquests dos professionals ni de cap mitja de comuni
cació, pero sí demanam un tractament d'igualtat i no 
suposaeles males interpretacions i, sobretot, per evitar 
e! remor dins Ciutat que el Director General de la 
seva Conselleria havia elit «elemanau-ho. que vos ho 
concedirem», cosa que seria un tractament desigual 
respecte dels altres professionals de la in[ormació. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Sr. Sena, neg, absoluta

ment aquesta convidada del Director General d'Esports, 
no es va produir, sinó que va ser a la inversa, i les 
persones afectades, crec que així ho ratificaran o ho 
poden ratificar al seu moment. 

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

Conseller. 
II.-l) 

1 passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que 
és el relatiu a la Moció, suhsegüent a la InterpeHació, 
núm. 665, presentada pel Grup Parlamentari Socialis
ta, relativa a la Política Lingüística. 

Secretaria, vol procedir a la lectura de la Moció, 
per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
El Parlament de les Illes Balears, conscient ele la 

importancia transcendental de la tasca de recuperació 
de la nostra !lengua i de normalització del seu ús a 
tots els ambits i nivells, acorda: 

l.-Que el Govern modifiqui el Decret 53/1985, de 
8 ele juny, d'Ensenyament de la Llengua i Literatura 
propies de les Illes Balears, introeluint-hi, a l'artic1e 
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2n, l'obligatorietat de l'ensenyament del catala a COU 
i a 3r curs del 2n grau de Forrnació Professional, com 
a mínim en aquells centres i a petició del seu respec
tiu Consell de Centre on s'hagi impartit aquest ense
nyament en els cursos de BUP o en els dos primers 
del 2n grau de Formació Professional, respectivament. 

2.-Que el Govern, en coHaboració amb els Con
seHs Insulars i els Ajuntaments i amb la participació 
de les entitats públiques o privades que ho desitgin, 
programi i dugui a terme, dins l'any 1986, una cam
panya de Normalització Lingüística d'impacte directe 
entre els ciutadans 

3.-Que el Govern gestioni amb cls responsables 
de tots els mitjans de comunicació de les nostres iHes 
l'augment gradual deis espais redaccionals en els quals 
s'utilitzi el catala com a Hengua vehicular. 

4.-Que el Govern compleixi immediatament cls 
compromissos contrets en el conveni amb Radiocade
na, que han de permetre la posada en funcionmnent 
de l'emissora el'ona miljana i, conseqüentment ele la 
programació exclusivament en catala a l'emissora de 
freqüencia modulada. 

5.-Que el Govern elabori i posi en marxa, dins 
l'any 1986, un programa destinat als ciuLadans caste
llano-parlants, que comprengui no sois classes intensi
ves de catala per als alumnes que no enlenen la nos
tra llengua, sinó també una campanya popular espe
cífica per a aquests ciutadans, amb l'objectiu de do
nar-los a coneixer el fet cultural i lingüístic diferencial 
de les nos tres illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gra.cies, Sra. Secretaria. 
Segons se m'acredita pel Registre General de la 

Cambra, no s'ha presentat dins període habil cap es
mena a aquesta Moció. Per defensar la Moció, en nom 
del Grllp Socialista, té la paraula el Sr. J osep Moll 
Marques. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu ITÚnuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputa!s. El debat 

d'aquesta Moció, de tota moció pot esser, i en aquest 
cas crec que ha de ser, una mi ea una continuació del 
debat de la InterpeHació. 1 en aquest sentit, jo hauria 
de de manar als senyors d'Alianga Popular que es po
sin d'acord; perque el Sr. Gilet va acabar la seva in
tervenció aconsel!ant-me que no pretengués, jo, go"er
nar des de l'oposició, la qual cosa em va suposar que 
el! considera que estic plantejant alternatives, que em 
correspondria plantejar quan governas, i que les estic 
plantejant com si governas. 1, en canvi, el Sr. Godino 
deia, a la seva intervenció, que havia estat incap'ay, 
maL de trem-e en clar quins eren els programes i els 
objectius del Partit Socialista, i en treia la conc1usió 
que «o no volen donar a eoneixer els seus programes 
i objectius o no en tcnen». 

Jo he de reconcixer que el Sr. Godino ens posa les 
coses sempre bastants difícils, perque no reeord cap 
lntervenció seva a la qual hagi fet una aportació ob
iectiva i valuosa al terna de debat, sinó que sempre 
s'ha limitat a fer unes intervencions, que jo he de de
finir, des de la meva opinió personal, com a demago
giques, i, per tant, hi ha dues possibilitats davant 
1questes intervencions: o no fer-ne cas i no contestar 
mai o intentar demostrar-li que també en sabem, de 
fer aixo, encara que no ens agrada, i he de reconeixer 

que el President de la Comunitat Autonoma, o jo vaig 
recollir un gest del President de la Comunitat Auto
noma durant la intervenció del Sr. Godino, que em Va 
donar a entendre que tampoc a eH no li agradava gai
re el to de la intervenció del seu propi Diputat. En 
qualsevol cas, he de dir pero, sense que serveixi de 
precedent, no faig comptes utilitzar el sistema massa 
vegades, si no és molt necessari, que si vos te no ha 
estat capa~ de trem-e en cIar quins són els nos tres 
programes, aixo deu ser un problema de la seva prO
pia incapacitat, no que nosaltres no tenguem progra
mes, perque es veu que el Sr. Gilet si se n'ha adonat 
que tenim programes i alternatives i objectius, per 
tant, voste té dues opcions: o li demana a ell, que li 
podra dir quins són els programes i objectius que eH 
ha pogut treure en cIar; o si no, ens esc:olti a nosal
tres, quan parlam des d'aquí, i segurament ens enten
dra. Perque' si després d'escoltar les alternatives, que 
ha plantejat tantÍssimes vegades a aquesta mateixa tri
buna el Sr. Triay en qüestió d'Ordenació del Territori, 
o el Sr. March en qüestió de Sanitat, o e! Sr. Garcias 
en qüestió d'Agricultura, només per posar un parell 
d'cxemples, o si compara el Projecte ele Llei el'Allotja
ments Turístics que vos tes varen presentar a aquesta 
Cambra i el text que va sortir aprovat, degut a les 
nostres esmenes, o el Projecte de Llei que varen pre
sentar sobre Regim Jurídic i el text que va sortir apro
vat, degut a les nos tres esmenes, si despn~s d'aixo, \"os
te continua sense tenir clar els nostres projectes i les 
nostres alternatives, és que voste no té remei, pero 
no és que nosaltres no tenguem alterna tives. 

Per tant, jo esper amb interes la seva intervenció 
d'avui, si és que vost~ intervé, pero si manté la seva 
tonica habitual, li hauré de donar el consell invers al 
que em donava el Sr. Gilet, ell em deia «no vulgui go
vernar des de l'oposició», i jo li hauré de dir <<110 vul
gui fer oposició des del Grup que dóna suport al Go
vern»; i aixo és el que voste fa sempre, que potser 
justificaria un altre diagnostic, potser el que passa és 
que voste pateix 'una síndrome d'oposició deficient ad
quirida, i no sé on l'ha adquirida, no s¿ si quan va 
passar pel Partit Comunista, o pel Seminari, o si ha 
tengut cIasses particulars elel Sr. Fraga, pero, repetcsc, 
aquí hi ha una possibilitat en fer aquesta demagogia, 
hi ha una possibilitat que és aportar elements bons al 
debato 

Com és natural, jo no seguiré el consel! del Sr. Gi
let, sinó que efectivament intentaré governar des ele 
l'oposició, perque aixo és Drecisament el que fa 1'opo
sició quan presenta una moció. Una moció, no és una 
altra cosa que l'intent el'obligar al Goverl1, que no go
verna, que efcctivament governi. És l'intent de dir-li, 
al Govern, el que hauria de fer, i si s'aconsegueix o 
no fer aquesta política des de l'oposició depen deIs 
Grups Parlamentaris presents a aquesta Cambra. i nO 
de ningú més. La meya intervenció, per tant, té com 
a intenció convencer els Grups d'aquesta Camb¡-a que 
donin suport als cinc punts de la nostra Moció. 

En el punt primer planteiam, fent ús ele la sen
satesa que demanava el Sr. Gilet, que s'introdueixi en 
el Decret l'obligatorietat, no de forma generiea, l'obli
¡mtorietat del catala a COU o a 3r curs de 2n grau ele 
FP, sinó que s'introdueixi, eom a mínim, en els cen
tres on ja s'hagi impartit aguest ensenvament en els 
cursos anteriors. D'aquesta manera, creim que, no soIs 
s'eviten els temors que insinuava el Sr. Gilet ele pos si
ble inconstitucionalitat ele! Decret, sinó que es fa una 
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trans ició cohere?t entre el ~ecreL i la Llej, qu.e en el 
Projectc que esta presen tat, 1 que debalre m aVlat, pre. 
veu l'obligaL deLa l de Lots aquests nivells . 

En el punt segan, ja vaig dir a la meya interven
ció, a la InterpcHa ió, que enteniero qu el que. hav!~ 
fel el Govern n ra una campanya le ormalltzaclO 
LingüísLica, l t aquell úmul grandl6s, que lan facil
.rocnt va deixar marejat el Sr. Goclino, no era una caro
panya, record que el Sr. Gil.et parla va d reuniol1s amb 
tots els baLles de Mallor a, M 'n rca, Eivi . él i Formen
tcra, per tal de de n anar la st:va atU) s i a la campa
nya; reciclalge d funcionaris; actuacions diverses a 
les escoles; eclic i6 d'un Uibre sobre eseriptors balears , 
dició d'un vocabulari basic per a cada nivell -ducaLiu, 

etC ... • Aques tes cO ,i ndel11és, cia r, el up rl gen'::
rico la vaig dir, en aquell moment, que aquestes ac
cions no són una campanya cie Normalitza ció Lingüís
tica, són l'acció normal i corrent i continuada que ha 
de dur a lerme la Conselleria de Cultura en aquest 
camp; el que nosaltres Ii propos< 111 é lIn ~ amp.wya 
que, sense tenir l'ambició qu - hag i pOguf femir alfrc 
Ilccs, i concrelament a Cal.lunya, sigui una campan)' , 
com deim a la Moció, d'impacte clirecte dins els ciuta
dans, es tracta, per tant, el'implicar els Ajuntaments, 
no només d'anar a parlar amb els batles, sinó de ges
tionar, aconseguir que els Ajuntaments prcnguin acorels 
plcnaris d'adhesió a la campanya i que, en conseqü2'n
cia, s'organitzin actes popuiars a cada poble sobre el 
tema de la populariLzació de la noslra lle llgua i la ne
cessitat de normalitzar el seu ÚS, i, sobretot, que hi 
hagi una coUaboració en aquesta campan ya, entre el 
Govern, els Consells Insulars i els Ajuntaments i entí
tats públiques i privades que hi vulguin participar. 

En el punt tercer, es tracta de fer una gestió, una 
vega da més, del Govern, jo cree, tenim sempre la im
pressió que aquest Govern goven1a massa o gestiona 
massa des deIs despatxos de les Consclleries, amb 
massa poc contacte amb el cos social, creim que se
ria molt important que el Govern fes la gestió davant 
deIs mitjans de comunicació, que potser no són retí
cients en aquesta qüestió, que seria potser només la 
dificultat el'estar només en plantejar-nos-ho, perque 
anassin introduint cada vega da més I'ús del nostre 
idioma dins el cos redaccional normal, no es tracta, ja 
ho vaig dir, de comprar pagines, de posar anuncis, de 
comprar espais, sinó d'aconseguir que, per propia ini
ciativa, s'utilitzi cada vegada més el cataHI, també a la 
secció de notícies, a la secció esportiva, a totes les 
seccions el'una programació o d'un diario 

En el punt quart. la varem dir que el planteja
ment d'aquest punt era a reserva del possible resul
tat de les converses que jo sabia que recentment ha
via tengu t el S r. Conseller amb el Director General de 
Radiocadena. El Conseller Sr. Gil e t no em va contes
tar sobre quin havia estat el r esultat d'aquestes con
verses i, per tant, hem hagut d'inclourc aQuest punt, 
també, a la nostra Moció . El Sr. Gilet em diu que no, 
que no ha tengut tals converses, jo tenia entes que el 
Sr. Carcía Candau havia estat a Palma recentment, i 
voste havia parlat amb ell, si no és així. o amb el Sr. 
Cañellas, si no és així, eviclcntment, vos te potser no es
tara en condicions de contestar, p ero, en qualsevol cas, 
c:e.~ que seria important que es manifeslas la dispo
SI.ClO el e complir immecliatament cls compromissos que 
h¡ havia cont1'cts a.mb Radiocadena sobre aquest tema. 

r, finalment, en el punt quint, la nostra intcnció 
crec que és evident, el que volem, precisament, és evi-

tar que hi hagi crispació o que hi hagi wnsions dins 
el nostre poble, i per aixo consideram obsolutament 
necessari que els castellano-parlants siguin implicats 
directament elins aquesta campanya de Normalització 
Lingüística, que hi hagi una acció dirigida, específica
ment, als ciutadans castellano-parlants. Per aixo, pro
posam que s'organitzin classes de castella per als alum
nes que no entenen la nostra llengua i que es faci la 
campanya d'incidencia directa d'explicació als adults 
de quins són els objectius i les circumstancies del nos
tre fet lingüístic i cultural diferenciat. 

Jo voldria acabar demanant al Sr. President que, 
efectivament, tengui en compte que poden ser opinions 
personals les que voste manifesta sobre la llengua, 
p ero que quan les manifesta el President de la Comu
nitat AuLonoma, tenen una evident incidencia damunt 
l'opinió pública, incidencia que fins ara, desgraciada
mcnt, sernpre ha es tat negativa. Voste, ara mateix, va 
anar a Ciutadelb, va participar a un acte d'homenat
ge a un afiliat o company ele partit seu i, en aques t 
acle, va dir, «no volem que ens baratin la nostra for
ma ele rallar i que ens imposin una llengua que no és 
la noslnl». Di!", per una banda, que la !lengua no és 
la nostra, qua n l'Estatut diu que sí, que ho és, i, se
gona, voste és el primer que barata la forma de rallar, 
p e¡'que voste, sempre, tota la vida, segurament, ha dit 
«xerrar", i alla, él Ciutadella, va dir «rallar", no té per 
que baratar la paraula, la pot conservar tranquiHa
ment, pero, per f::tvor, no digui que la Ilengua aquesta 
no és la nostra , perquc és la nostra, evidentment, i 
I'hem de· conservar i l'hem . de dignificar entre tots. 

10 recoman aria que féssim com aquell eivissenc 
analfabet, que quan va anar a Barcelona, quan va tor
nar de Barcelona, li varen demanar que tal bavia anat 
per Barcelona, i ell va dir «no sabia que a Barcelona 
hi hagués tanta gent que parla eivissenc». 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Moll. 
S r. Conseller, té la paraula. 
Disposa . . . 

EL SR. GILET GIRART: 
Gdlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. "Como 

decíamos ayen>, Sr. MolI, tornam a ser en el tema lin
güístic, i haurem de comen<;ar per l'acabament. 10 li 
he de dir que, q'..1an aquest Conseller que li parla, li 
va dir que no governas des de l'oposició, el que esta
va, o el que voli::t dir o el que volia donar a entenelre 
és que no aplicas la ideologia de govern del seu, pos
sible i caela vegada més enfora, govern, estant a I'opo
sició. lo li he de dir una altra cosa, i sap que la hi 
die amb I'estimació, des de la distancia, pero amb I'es
timació; Sr. Moll, voste no s'ha d'exaltar, perque, en 
certa manera, no ho sap fer. 

Voste ha fet unes referencies a aportacions d'idees, 
a disjuntives, a a ltres postures davant el tema lingiiís
tic, que són, que neixen del Grup Socialista, i jo Ji he 
de dir, Sr. Moll, que llegida amb profunditat la Mo
ció, jo no en veig cap ni una. 

Anem punt per punt, pero abans em perrnetra que 
Ji faci un examen global d'aquesta Moció. 

la li vaig elir, en certa manera, fa una setmana. 
Voste, Sr. Moll, vos tes, senyors socialist~s, es troben 
davant una qüestió que tenen dins el seu programa i 
que per a vostes té una importancia transcendental. i 



1348 DIARI DE SESSIONS / Núm. 43 / 10 octubre 1985 

que per a nosaltres, el Govern, té una aplicació trans
cendental, i que, de cop en sec, aquesta aplicació per 
part del Govern s'executa, es realirza amb un nou De
cret d'Ensenyament de Llengua Catalana, <1mb un Pro
jecte de Llei de NormalitzaCló LingtiísLlCZl, i es troben 
amb aquestes dues actuacions governamenlals que han 
de fer qualque cosa, és que no els queda més remei, 
i comencen a grratar i a veure que és el que poden 
treure de tata la nostra aCluació, de l'actuació del Go
vern, i resulta que treuen cmc punts. 

D'on neix aquesta actuació, per part del Grup So
cialista? Neix, precisament, que el Govern de la Co
munitat Autonoma, ele Coalició Popular, ha pres les 
mesures neccssaries pcrquc el tema lingüístic camini 
cap cnvant, cap a una normalització, i vostes sen ten 
que aquest C3111í, es pensaven que nosaltrcs, el Govern, 
no donaria cap passa, i les estam donant, i davant aixó 
han de tenir uncs actuacions, no de cara a una qües
tió fonamentalmcnt lingüística, sinó de cara, Ionamen
talment, a una qüestió de partil i a una qüestió de 
progran1<1, una qüestió el'una part del seu programa i 
d'una part deis seus sectors. 

l, és que a fi ele complcs, vos tes no es pensaven 
mai que cl Govern actuas dins aquest camp, la qual 
cosa cls ha sorpres, i vostes haurien el'e~tar satisfets 
que el Govern de la Comunital Autonoma hagués assu-
1111l una übligaciú, hagués Lls.-;urrlii un cUillpr0111ís i ha
gués realitzat tot el que esta fet fins ara. 

Anem al punt, punt per pun!. 1 per que, Sr. Moll, 
vos tes no fan cap aportació? Voste sap, Sr. Moll, per
que esta infoD11at, que a un primer avantprojecte hi 
havia l'optativitat per part de l'alumne i per part del 
centre, i el Govern, al Decret 53/85, pren la decisió 
d'establir, transitoriament i mentrestant no hi hagi la 
Llei o el Projecte de LIei aprovat, una optativitat de 
cara a l'alumne, que fa voste? El contrario El que el 
Govern s'havia plantejat, o millor dit, la Conselleria 
havia estueliat en un moment, diu no, optativitat a 
l'alumne, no, la elonarem al centre, pero estam dins els 
mateixos vertents, estam exactament igual, voste, Sr. 
Moll, si realment tot el que va manifestar aquí i ha 
manifestat a aItres !locs, d'establir una obligatorietat 
a COU, a posta era el moment de fer-ho, dins aques
ta Moció, pero, a pesar de tot, voste diu, obligatorie
tat d'establir elos condicionants: un, que ho demanin 
els consells ele centres, i l'altre, que s'hagi impartit aIs 
cursos de BUP i Formació Professional de segon grau; 
és a dir, amb elos condicionants que nosaltres, al nos
tre Decret 53, ni tan soIs mencionam, sinó senzilla
ment l'optativitat independentment el'alires qüestions 
o de requisits. 

Quant al segon punt, voste ens manifesta que, en 
coHaboració amh els Consells Insulars, Ajuntament, 
etc., etc. Sr. Moll, vostf~ sap que la Conselleria d'Eelu
cació i Cultura ha intentat aquesta coorelinació, no vull 
entrar a la tematica ele fons de si ho ha fet bé o ho 
ha fet malament, el resultat no ha estat tan positiu 
com crec que el tema lingüístic requeria, i que hi ha 
hagut aportacions ele Consflls Insulars, hi ha hagut 
aporlacions el'Ajuntaments, i hi ha hagut, no coHabo
racions d'Ajuntaments, com per exemple. i lamentable
ment, l'Ajuntament de Palma que ni tan "ols s'ha ad
herit a la Campanya per a la Normalització Lingüísti
ca de la Conselleria, la qual cosa és un fet a lamentar, 
essent així, que pareix que hi ha una incidencia per si
tuar. o almanco es manifesta per part del Grup que 
governa dins l'Ajuntament ele Palma. Pero és que hi 

ha un projecte de Llei de Normalització Lingüística, 
Sr. Moll, aquest Projecte de LIei de Normalització Lin
güística establira o estableix una serie de condiciona
ments, una s,erie d'obligacions legals, sensc utilitzar pe
jorativament el terme obligació, que hauran de COm
plir els Consells Insulars i hama de complir tot el po
der públic d'aquesta Comunitat Autonoma de cara a 
donar compliment a l'articulat del Projecte de LIei, 
convertit en el seu dia en LIei. Per tant, l'únic que 
feim és avanc,:ar els esdeveniments. 

Tercer punt. Tm11poc no m'aporta res de nou, Sr. 
Mol!. Vos te m'ha sentit manifestar, en repetides oca
sions, o ha pogut llegir que l'adquisició de pagines, als 
diaris, pot ser un fet positiu, pero que la incidencia 
normalitzadora en els mitjans de comunicació social 
s'ha de fer normalment i naturalment, les paraules que 
vost~~ ha dit en aquesta tribuna són repetició ele les 
meves paraules cscrites al eliari; o sigui, que no és cap 
nuvetaL, pcr tant, corn que esta d'acorel amb el que 
ncsaltres eleim, COl11 que esta el'acont, cfectivament, 
que és un camí bo i positiu, jo li accept, com a Con
seller c1'Educació i Cultura, aquest tercer punt, de ges
tionar 3mb els mitjans de comunicació social que hi 
hagi aquests espais redaccionals, que entcnc que és el 
camí positiu per l-ompre una barrera aUlla situació de 
majoria castellana clins els mitjans de comunicació es
LTiL", C:u:;él LIUC l1u :;uC:C:C:éiA cn el::, nlÍljÚl1,; elc cumuili

cació oral, com és la radio. 
Quart punt. Tampoc no li puc acceptar. Efectiva

ment, hi ha un cOlH"eni signat, cfectival11ent, hi l.la l1a
gut unes converses cls clarrers clies entre un' represen· 
tant de l'ens públic Radio-Televisió Espanyola o Rádio
cadena i Presidencia, hi ha hagut un intercanvi d'opi
nions, hi ha actualment una situació com a conseqücn
cia de la firma del conveni, del qual va néixer una Co
missió Mixta, ele seguiment de l'aplicació c1 'aquest con
veni, crec que és el camí adequat, aque"ta COl11issió 
Mixta amb els representants, que no sé quins són en 
aquests moments, perque se seguesqui el complil11ent 
per les elues parts. Jo Ii assegur, Sr. Moll, que quan 
el nostre Molt Honorable President CañeIlas finna un 
document, es compromet, amb la firma, a donar com
pliment als conelicionants continguts dins aquest elocu
ment, pero tamhé es compromet a defcnsar els intcres
sos ele la Comunitat Autonoma, i uns seran per elamunt 
deIs altres, sempre els segons per damunt deis primers, 
i mentre els inter:essos de la Comunitat Autonoma no 
estiguin assegurats en la contraprestació de l'altra part, 
el conveni es donara o no es donara compliment amb 
la mesura que hi hagi aquest compliment d'aquesta 
contraprestació per part de l'ens públic Radio-Televi
sió Espanyola o Radiocaelena, concretament. 

Amb refen':ncia al quint punt, si no record mala
ment, i no l'hi record, perque ho acab de comprovar, 
exactament aixo vai.S! manifestar jo a la resposta, a la 
InterpeHació, és a dir, que ens torl1am trobar exacLa
ment a les mateixes condicions que en el comenc;amcnt. 
Voste el que ha fet ha estat agafar una part de les in
tervcncions, bé siguin públiques parlall,entáriament 
parlant, bé siguin púhliques en els miLjans ele comu
nicació social, i les ha traslladat a la seva Moció; i ha 
avan<;at una s~rie d'esdeveniments, enele:-nés, voste el 
que fa és av:mpr tot el que sera la LIei, avui Projec
te ele Normalització Lingüística, i aixo, a mi cm pélreix, 
Sr. Moll, no és que no deixi de ser seriés, és que no 
és practic, ens estam trobant en les mateixes circums
tancies, sempre, pareix que volem córrer, i jo entenc 
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que la prudencia i la no crispació vendrá del no cór
rer, no estar aturats, pero sí caminar, i caminar sen
zillament que cada passa ens du a la meta, a la fina
litat que nosaltres volem aconseguir, que és una nor
malització lingüística de la llengua catalana respecte 
de les nostres modalitats insulars dins l'ambit d'ús, 
d'utilització normal i natural de tota la nostra Comu
nitat Autonoma. 

Resumint, el Conseller que li parla admetria, i ad
met, el punt tercer de la seva Moció, pero no pot ac
ceptar, per les raons exposades, cap deIs altres punts. 

Res més i moltíssimes gracies. 

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

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. Presiclent. Jo he de comen<;:ar agraint 

al Sr. Gilet que digui qlle no sé fer demagogia, n'cstic 
molt content, m'agradaria saber-ne encara manco del 
que a vega des, a vegades em surt una núca millar que 
avui, pero vaja, m'estimaría més no saber-neo 

1 vull deixar ben clara una cosa, jo estic encantat 
que vostcs caminin enclavant en aquest tema, li ho he 
dit a voste mateix, des d'aquesta tribwla un parell de 
vegades; quan es va parlar de neo-conVéTSOS, etc., jo 
vaig reconeixer, respectuosament, el meu respecte pel 
que s'havia dit neo-convers Sr. Gilet, .io estava ben con
tent que ho fas, i estic molt content que efectivament 
sembli, j aquí esta el perill d'aquesta situació, només 
sembli, que l'esquerra estam perdent l'exclusiva que te
níem de la defensa de la nos tra Jlengua. Estaria con
tentíssim, perque he dit moHes vegades, i ho repetesc 
ara, que la defensa ele la nos1ra Ilengua no ha de ser 
una qüestió de dretes o esquerres, ha de ser una qües
tió ele tots, de tot el poble. Per 1ant, encantat que do
nin passes, pero si presentam aquesta Moció i hem 
presentat la Interpel'lació, és perque el que no ens agra
da és que aquestes passes siguin tan lentes, tan inne
cessariament lentes des del nostre punt de vista. Es
tam intentant exposar, només, el nostre punt de vista; 
que voste diu que es progressa, jo estic disposat a re
coneixer-lí que efectivament es progressa, pero es pro
gressa insuficientment o no tant com seria possible, 
sense cap crispació, a més, i, per tant, nosaltres inten
tam accelerar la marxa, si \lOS tes, per problemes del 
seu propi partit, moltes vegades, que exis1 eixen, no po
den córrer tant com, tal vegada, voste personalment 
voldria, aixo és un altre tema, pero entre caminar i cór
rer sense caure, que és el que, repetesc, seria possi
bIe, nosaltres ens estimaríem més que poguéssim cór
rer. 

L'optativitat en el centre jo no la propas en ah
solut, jo fix l'obligatorietat en els centres que ja han 
dona! aquestes classes de catala als cursos anteriors, 
aixo c¡ue quecli ben clar. L'únic que faig és, tenint en 
compte les reserves que voste va expressar sobre la 
possibilitat que hi hagués dificultats constitucionals, 
etc., no clemanar radicaJment que s'apliqui l'obligato
rietat a tots els centres, pero sí en aquells on ja s'han 
donat les cIasses ele ca tala als cursos de BUP i als dos 
primers cursos de 2n gran ele FP, i crec que aixa és 
absolutament logic i peclagagicament conecte, ende
més, com ja vaig clir la elarrera vcgada, perque no té 
sentit clonar l'opció a un estudiant que al darrer any 

de COU, que és el darrer que té abans de la Univer
sitat deixi d'estudiar catala, quan a la Universitat es 
trobara que el catala s'utilitza cada vega da més. 

Em diu amb aItres coses, que coincidim, que jo el 
que he fet ha estat copiar el que vos te ha dit altres 
vegades, jo puc haver copiat el que voste ha dit, pero 
a mi m'agradaria poder copiar el que voste ha fet, que 
ha dit moItes coses, pero no n'ha feta cap fins ara de 
les que nosaltres proposam en aquesta Meció; les faci, 
i encantat de la vida, no li faré cap retret, sinó tot el 
contrarÍo 

1 hem de tenir en compte que la defensa deIs in
teressos de la Comunitat Autonoma és, efectivament, 
una obligació del President i de tots nosaltres, i jo li 
don tot el suport perque defensi els interessos de la 
Comunitat Autonoma, pero seria realme!1t, crec, exa
gerat, per no dir una altra cosa, parlar que en aquesta 
ocasió s'ha hagut de no compJir el cOl11promis que 
s'havia contret, perque si es complia el compromis, 
com que l'altra banda no el complia, que és el que no 
esta cIar, aixo és el que no esta cIar, s'haurien perju
dicat els interessos de la Comunitat Autonoma, per 
tant, crec que val més no entrar en aquest tema, sinó 
que senzilIament crec que del que es tracta és d'exigir, 
d'aconseguir amb aquesta Moció una ac1 itud positiva 
dins aquesta qüestió, que podia resoldre facilm en t i 
rapidament la qüestió que esta plantejada. 

I, finall11el1t, em diu que voste ha dit de la neces
sitat, i que m'avan<;: a la Llei de la necessitat de das
ses a castellano-parlants, etc., jo no he sentit fins ara 
una paraula, i si ho ha dit, estaría content que ho ha
gués dit, pero tampoe no ho ha fet, d'una campanya 
d'incidencia directa específica dirigida als ciutadans 
castellano-parlants, que és el que també li demanam 
en aquesta Moció, per tant, jo li demanari<l que, si real
ment es pot aconseguir el suport, no només al tercer 
punt, que agraesc, com és natural, sinó a tots els punts 
de la Moció, que reconsideras que ' no basten les pa
raules, es necessiten els fets, que el que la nostra llen
gua necessita, sobretot, són fets energics, concrets i 
rapicls, i que són aquests fets concrets, energics i ra
pids els que nosaltres demanam amb la r..ostra Moció. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. MolI. 
Sr. ConselIer, vol contrareplicar? 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí. gracies, Sr. President. Molt breument. Perdó. 

Una \'egada aprovacta la Llei de Normalització Lingüís
tica, la Conselleria d'Educació i Cultura elaborará un 
pla espccífic per als emigrants, iml11igrants que no par
lin la nostra llengua, aixo ho vaig dir jo, la setmana 
pass3da . Faig referencia <1 la seva reinter\'enció, li ho 
he recordat. 

Miri, Sr. Mol!, voste fa un joc de mans amb les 
paraules, pero la interpretació exagetica del que vost(~ 
ha escrit aquí no és el mateix que el que \oste ens He
geix 3quí. Voste ens diu al primer punt «introduir a 
l'article 2n l'obJigatorietat de l'ensenyament del cataJa 
a COU i a 3r curs de 2n grau de FP, com 3 mínim, a pe
ti ció del seu respectiu ConseIl de centre» -primera 
condició. 1 segona condició- «on s'hagi impartit 3quest 
ensenyament en e1s cursos de BUP í els dos primers 
de 2n grau de FP, respectivament». Segona condició. 
És a dil', no cligui que vos te vol una obligatorietat, 



1350 DIARI DE SESSIONS / Núm. 43 / 10 octubre 1985 

perque ara era el moment de posar-la, i no la posa, la 
condiciona doblement, per dues vessants; mentre que 
nosaltres, al l10stre Decret, donam l'opció a 1'alumne 
que ha estat estudiant onze anys, normalment, o des 
del 79 fin s el 86, 85-86, llengua catalana a EGB o a 
BUP, independentment del que passi al centre; i aixo 
ho ha escrit vos te, i aixo és el que s'interpreta literal
ment i normalment. I no en podra sortir, per que? 
Perque en el fons de la qüestió, voste esta ben assa
bentat, i esta ben clar que estam dins LID regim de 
transitorietat. I li he de dir que veig molt dubtós, vist 
el comportament d'avui matí del Director Provincial 
d'Educació davant un servici que ofereix la Con selle
ria d'Educació i Cultura als Directors de centres do
cents, estatal s i no estatals, de donar un curset de 
Formació, de Direcció de centres, que ha provocat una 
carta fortíssima al Conseller i un telegrama a tots els 
Directors de centres estatals, desautoritzant el curset, 
veig més difícil que la Direcció Provincial, clavant 
aquesta situació, que és un servici de corn pot funcio
nar o de com s'ha de dirigir un centre obert, lliure i 
voluntari, admeti una acció directa del Cansell de cen
tre o del Director ele centre. Perque aquí ens trobam 
en una situació que no és ... haurem de contemplar, 
voste a que es refereix, al Consell de centre o al ti
tular del centre? Perque són elues coses diferents si 
hem ele tenir en compte la LODE o no la LODE o la 
Llei Organica de Dret a l'Educació, ja no en vigor, 
són elues circumstancies eliferents, que voste, cree, no 
hi ha aprofundit. Per tant, j.o no tenc per que modi
ficar res ele la meva intervenció anterior, i reiter la 
possibilitat o la postura favorable al punt tercer. 

Res més i moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Esquerra Nacionalista, Grup Regionalista, 

Grup Popular. 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el 

Sr. J oan Francesc López Casasnovas. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. L'ar

ticle 14 ele la Constitució Espanyola parla que els es-
. panyols són igual s clavant la Ilei, sense que pugui pre
valer eliscriminaeió de cap casta per raó ele naixenr,:a, 
de ra·c;a, ele sexe, cle religió, d'opinió, o qualsevol altra 
eonelició o cireumstaneia personal o social. Af¡o és un 
fet que, en el cas deIs ciutaelans de les Illes Balears, 
que tenim uns elrets lingüíslics reconeguts a l'Estatut 
d'Autonomia i a la Constitució, fan pensar que aques
ta manca de cliscriminaeió s'ha de tracluir en ur1' fet 
concret, i és que ambclós icliomes han cl'estar al ma
te ix nivell. Jo crec que no es tracta. aquí, de repro
dLlÍr debats anteriors, pero Esquerra Nacionalista pen
sa que el Govern dc b Comunitat Autonoma hauria de 
fer, sense inventar res, senzilbment allo que han fet 
aItres Comunitats Autonomes, ele signe socialista, en el 
cas del País Valencia, de signe nacionalista conserva
dor, en el cas d'Euskadi i de Catalunya o conservador, 
net i dar, com és el cas de Galícia. A~o, ni més ni 
manco vol dir que el Decret d'Ensenyament de la Llen
gua Catalana a les Illes Balears hauria ele recollir la 
completa igualtat horaria i l'obligatorietat equiparable 
entre llengua castellana i llcngua catalana, i no, com 
succeeix encara ara, la igualtat entre Ilenglla estrange-

ra i llengua catalana a les Illes Balears, a~ó és un tort, 
i cree que, fins i tot, podríem dir que va contra els 
preceptes constitucionals. 

S'han de redistribuir els horaris, no sobrecarregar, 
ho vaig dir en una ocasió anterior, no sobrecarregar, 
en fW1Ció de la introducció de la llengua catalana els 
horaris deIs alumnes cie les Illes Balears, perque els 
estam castigant innecessariament, a altres Comunitats 
Autonomes, senzillament, han redistribuit les hores de 
llengua castellana amb les hores de llengua catalana, i 
les han equiparaeles, senzillament. Af¡o és possible, 3í;o 
es pot fer, per a ac;o necessitaríem competencies edu
catives, vam anar a Madrid i vam tornar sense cap 
casta de competencia educativa, pero, si per una ban
da, el Govern Central iInpecleix que s'avanci en aquest 
sentit, també és cert que el Govem Autoilom té com
petencia exclusiva i sí que poclria, i sí que hauria ele 
proposar al Ministeri d'Eclucació mesures una mica més 
cOlTectes, una mica més adients a les que proposa el 
Decret el'Ensenyament de la llengua. 

Jo crec que la Llei ele Nonnalització Lingüística, 
que esperen'} veure aprovada proximament, faci inne
cessari aquest debat, el faci inútil, perque la Llei de 
Normalització Lingüística, si s'aprova, amb els termes 
que du el Projecte, fara obligatori l'ensenyament ele la 
!lengua catalana, també, a tercer ele segon grau ele For
mació Professional, també, a COU. Jo voldria afegir 
quc, tot i que donarem supon a tots cls punts d'aques
ta Moció subsegi.ient, que presenta el Partit Socialista, 
també és cert que hauria pogut anal' una mica més en
lla, hauria pogut ser més decidida a 1'hora d'establir 
1'obligatorietat, net i curt; i amb aixo, també vull dir 
que falta una consideració tecnica important: l'ense
nyament de la literatura a COU, la llengua obligatoria, 
la literatura optativa, com ho és l'espanyola, també, 
dins el sistema d'ensenyament. 

Pero, repetesc, no és el nostre proposit anar ana
litzant, fil per randa les possibles esmenes o incre
ments que voldríem veure dins aquesta Moció, perqu~ 
som conscients que el Govern conservLlclor el'aquestes 
illes no té ni voluntat ni ganes d'anar més enIla d'una 
normalització lingüística que tengui per objecte, no
més, elisgregar aIlo que és ielentic, parlar molt ele mo
dalitats, sense tenir en compte que no hi ha salvació 
de les moclalitats si no se salva la llengua, purament 
i senzillamen t. 

Quant a la necessaria coHaboració, Consells Insu
lars, Ajuntaments, Comunitat Autónoma, som conscient 
que ac;o és difícil. Partim de programes cliferents, ob
jectius cliferents, hi ha una bLlse comuna, ¡-ero, 1 aques
ta base comuna és la que s'ha de fer servir. Jo vul! 
dir que dins l'any 86 es celebra el Ir Congrés Intema
cional de la Llengua Catalana, quina ocasió més mag
nífica perque les tres entitats que composen la Comu
nitat Autónoma de les Illes Balears conjuntin esforcos 
i facin seu el lema d'aqueIl canonge mamlcorí que va 
ser l'anima del I Congrés Internacional, es tracta ele 
no donar figues per llanternes, de donar normalització 
linciiística amb l'objectiu clar d'afavorir allo que és 
petit perql1e sigui igual a allo que ara és gros. Es trac
ta, en definitiva, ele fer possible aIlo que en aquests 
moments veim com a una utopia, i és, en aquest sen
tito que pensam que davant aquest Parlament estam 
Iluitant per evidencies, estam lluitant per fets que han
rien de ser obvis dins la mentalitat de tots, i tanl1l;1-
teix no són. encara, normals, cm referesc, per exemnle, 
que eIs mitjans de comllnicació, alm;1nco institucio-
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nals, es digui Radiocadena, es digui Radio Nacional 
d'Espanya, o es digui Televi i6 Espanyola, en els pro
grames d les Illes, i fora dels programes de le . IU«7! 
tenguin en compte el precepte 31'.3 de la Corls Lt luclO 
EspanyoJa, es b.·acta de promoure, protegir aquella d
quesa plurilingüe que té l ' ESLat Espanyol, necessitam 
lambé v ure ayo i, per tanl, nece silam vew'C Ra lío
cadena funcionant a les 111es Balears amb aquesta in
fluencia, amb aquesta incidencia lingüíst:ca normalit
zadora que ha de realitzar. 

En defimtiva, tots els punts són assurnibles, i molts 
més, perque entenem, també, que les propostes que 
aquí es presenten, van en un sentit, encara, massa es
cafit, massa diglossic, i posats a demanar, jo demana
ria, i ac,:o amb tola sinceritat, per la transcendencia 
que a<;o té, que es barati el nom del Décret. Áquest 
nom és confusionari. aquest nom impedeix l'homolo
gació de les diverses oposicions de les places funcio
naríais, pot tenir problemes, de fet el Tribunal Su
prem n'ha fet una intcrpretaciá i, en definitiva, i acab, 
es tracta de fer possible que la Normalitzaciá Lingüís
tica es faci amb criteris cienUfics i despolititzem al 
maxim un lema, qu.e si ha estat banclera d'una esquer
ra, ha estat, senzi!lament, perquc una dreta, que te
nia iHustres precedents en aquest camp, l'ha abando
nat en profit d'una minorització de la ¡lengua i d'una, 
gairebé diria traició, a la identitat del nostre país. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracics, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula la 

Sra. Maria Antonia Mu.nar. 
Disposa, Sra. Diputada, d'un temps de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Srs. i Sres. Diputats. Una vegada 

més el tema de la normalització lingüística ve com a 
punt de l'Orclre del Dia a aquesta Cambra, i sens dub
te el tema de la normali tzació lingüística és un tema 
prou important perque se 'n padi. No obstant, crec que 
si es fes una analisi sobre les vegades que el tema 
normalització lingüística ha vingut, directament o in
directament, a Comissió o a Pie, les nombroses inter
vencions deis diferents Gnlps i tol el qu~ s'ha dit so
bre el tema i el cost economic que tot aixo, que sens 
dubte repercllteix en el contribuent, ha tengut, la con
c!usiá seri::l que hauríem ele tenir una Uei ele Norma
lització Lingüística de primera, perfectdment aplica
ble i amb lms resultats molt positius, en canvi la rea
litat és ben al contrari, que tenim? El que tenim és 
confusió. 1 qu~ és el que motiva o ha fet que tenguem 
aquesta confusiá? En aquest cas concret, i que ens 
Ocupa avui, un DeCl-el de Normalització Lingüística so
bre l'ensel1vament de i en cata la, Decret de Normalit
zació Lingliís lica que, si hi feim una anatisis per da
munt, veurem que té, amb caractcr general, dos te
mes importants. En primer lJoc, ens parla de norma
lització lingüística a través d'un decret, quan tenim 
una Llei de Nonnalitzaciá Lingüística qu~ és a aquest 
Parlament i que el logic seria que primer aprovéssim 
la Llei i després féssim decrets i ordres. Una de dues, 
o bé el Govern no pensa tenir en compte el que aquests 
senyors Diputats pensin dir sobre normalització lin
güística, i per a aixo fa el Decret i tira envant, o bé 
vol, a través el'un decret, condicionar la voluntat po
pular, el'entrada. En segon Iloc, un Decret ele Norma-

lització Lingüística, fet per una Comunitat Autonoma 
que, en aquest moment i ates que Madrid ens va dir 
que no a tenir competencies en al tres temes, ates que 
només tenim competencia en materia d'ensenyament 
en catala, hauria de ser un decret obert, un decret pro
gressista i un decret que superés un decret de fa sis 
anys i d'un govern centralista, com es deia d'UCD, 
pero, desgraciadament, no és aixÍ, i si ho mirem, re
sulta que tenim més traves administratives amb el de
cret d'ara que amb un decret centralista de fa sis anys, 
la qual cosa no ens expliquem. 

Per un altre Uoc, si es veuen les exempcions, re
sulta que quasi aquest decret esta més preocupat pel 
tema exempcions que pel tema ensenyament, fins i tot 
a una Ordre que ve publicada al Butl1etí Oficial de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balear.5. Dan-era el 
Decret, hi ha, fi11S i tot, el model de com s'ha de fer 
per clemanar que hi hagi exempciá a l'ensenyament, jo 
comprenc que siguin molt eficients, i que realment ten
guin molt d'interes que la gent pugui c!emimar l'exemp
ciá, pero em sembla, fins i tot, excessiu. Endemés, 
m'he informat i resulta que, altres coses no, pero a 
San Felio 8, resulta que aquests papers circulen per 
alla amb tates les facilit3ts, i, fins i tot, gent que ve 
de la península, el pt-imer dia sap on ha d'anar a de
nl<ll1ar el paperet. 

Amb carúcter ja més puntual, i entrant una mica 
més en el tem«, direm d'aquest c!ecret que, bé, té mol
ta preocupació, j ho comprenc, perque és un tema molt 
important, que els emigrants no se sen ti n traumatitzats 
pe! tema de la Ilengua,' ho comprenc, no els hem de 
traumatitzar pas, pero d'aixo a que no coneguin res 
sobre la !lengua i cultura nostra, és realment un tema 
una mica preocupant. 

Hi ha un altre tema també important, en aquest 
decret que s'analitza, i és que parla de no obligatorie
tal. 1 que passa amb la no obligatorietat, doncs, nor
malment que es produeix una degradació del que és 
la !lengua i la cultura, i convertir aquesta as signatura 
amb el que es diu una «maria», que ningú no li fa ni 
caso 

També seria necessari que, en aquest elecret, hi 
hagués un altre tema, i és que hi hagués Consell Es
colar on hi hagués representants ele l'ens:;nyament que 
poguessin dir-hi qualque cosa. 

També seria convenient que se'ns expliqués, en 
aquest decret, que vol aquest conveni amb el Ministe
ri d'Educaciá i Ciencia, perque no s'explica massa bé, 
i ele tots és sabut que aquests convenis senreixen per
que un elia el Conseller i el Delegat del Ministeri sur
tiD a la premsa i es facin unes fotografies, pero que 
realment tenen molt poc a dir i molt poc a fer, en 
realitat, perquc si no hi. ha competcncies en ensenya
ment, si realment I'únic que es té és una competencia 
en ensenyament del catala, resulta que no es pot en
trar a les escoles, que no es pot seguir la inspecció i 
que, per tant, no serveixen practicament per a res. 

Tampoc no entenem per que resulta que un tema 
tan important com l'educació i un tema tan important 
com la nostra !lengua resulta que quedi en mans d'una 
Secretaria General Tecnica, ates que hi ha tantes Di
reccions Generals de Cultura, d'Esports, no hi seria de 
més que tam bé tenguéssim una Direcció per al tema 
de I'Eelucació. 

Poelríem allCU'gar-nos molt i parlar ele molts altres 
temes, pero seria una traducciá del decret puntual. i 
tema per tema que no ve d'aquí. No obstant, hi ha 
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un altre terna que és important: el terna de l'organit
zació. És molt greu, és molt important i, en canvi, en 
tot el Decret no se'n parla. 

Per tot aixo, i ha estat una analisi per damunt, 
ates que el temps és curt i hem d'intervenir tots, do
narem suport al que demana el Grup Parlamentarí 
Socialista, i demanarem al Govern que modifiqui el 
Decret 53/1985, de 20 de juny, d'Ensenyament de la 
Llengua i Literatura propies de les Illes Balears, intro
duint a l'article 2 l'obligatorietat de l'ensenyament en 
catala a COU i a 3r curs de 2n grau de Formació Pro
fessional. També donarem suport a les altres soHici
tuds deIs apartats 2, 3, 4 i 5, i, sobretot, demanaríem 
que als apartats 2 i 5, quan es parla que es facin cam
panyes de normalització lingüística i que es faci un 
programa destinat als ciutadans castellano-parlants, i 
es demana pel Grup Parlamcntari Socialista que es 
faci dins de l'any 86, a nosaltres ens hag.ués agradat 
més que es digués a partir d'ara, o que es digués a 
principis de l'any 86, no hem fet una esmena, per tant 
sabem que no ha podem demanar, pero sí elemanar al 
Govern que procuri que sigui el gener del 86, ates que 
el 31 de desembl"c també forma part de l'any 86. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
IvíoiLes gracies, Sra. Diputada. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Gabriel Go

dino. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . Sr. Moll. Ara, 

el nostre Grup no només pregara perque continu'in a 
l'oposició, sinó perque voste intervengui moltes vega
des en aquesta Cambra. A cap moment he fet refercn
cies personals, cosa que demostra el talant de cadas
cuno La política, Sr. Moll, com la bona mantega es fa 
amb bona llet. 1 ara continuarem amb la nostra inter
venció. 

L'article 2, del Decret 53/85, de 20 de juny, de 
l'Ensenyament de la Llengua i Literatura propies de 
les rIles Balears, diu «en el Curs d'Orientació Univer
sitaria i en el tel-cer curs de l segon grau de Forrnació 
Professional, l'ensenyament de la llengua i de la lite
ratura de les riles Balears ha de ser optatiu per a 
l'alumne». Mirem el punt Ir. de la Moció del Grup So
cialista: «Qu e el Govern modifiqu i el DeCl-et 53/85, de 
20 de juny, de l'Ensenyament ele la Llengua i de la Li
teratura propies de les Illes Balcars, introduint-hi a 
l'articlc 2 l'obligatorietat ele l'ensenyament del catala 
a COU i al tercer curs del segon grau ele Formació 
Professional, com a mÍnim en aquells centres, i a pe
tició del seu respectiu Consell de centre, Gn s'hagi im
partit aquest cnsenyament en els cursos de BUP o als 
dos primers ele segon grau de Formació Professional, 
resp ec tivament» . Com podem comprovar el Decrct té . 
per a l Govern Balear, contempla I'optativitat per a 
l'alwnn e, mentrT que el nostre iHustrc Diputat Socia
lista, ara ja ho dubtam, a la primera part demana 
¡'obligatorietat del catala a COU i 3r Cllrs del 2n grau 
de Formació Professional, pero immediatament es cura 
en salut, i escriu «com a mÍnim en aquells centres, i 
a petició del seu respectiu Consell de Centre on s'hagi 
impartit aquest ensenyarnent als cursos ele BUP o als 
dos primers de 2n grall de Formació Professional, r es
pectivament». És a dir, posen l'opta tivitat en mans del 

Consell del centre. Com quedam, volen o no volen 
¡'obligatorietat del catala a COU i a Fonnació Profes
sional? No és crear confusionisme per als que han ai
xecat bandera en defensa de la nostra llengua i a l'ho
ra de la veritat no s'atreveixen a soHicitar-ho clara
ment i públicament? No és aixo practicar el més dar 
filibusterisme parlamentari? Ja va essent hora, Srs. Di
putats, que posem les cartes darnunt la taula i deixem 
de practicar el travestisme político 

Per altra part, el Govern de la nostra Comunitat 
Autónoma va aprovar l'actual Decret per cobrir el buit 
que va deixar la derogació de l'anterior, fins que s'apro
vi la vertadcra pe<;a fonamental d'aques~ «mogollón» 
que és la Llei de Normalització Lingüística, a la qual 
valentament l'article 18 desenvolupa <da llengua i lite
ratura catalanes, des de la perspectiva propia de les 
rlles Balears, han de ser ensenyades obligatoriament a 
tots els nivells i graus de l'ensenyament fins a l'inid 
deIs estudis universitaris. S'ha de garantir l'ús efectiu 
d'aquesta disposició a lots els centres públics i pri
vats». Aixo ho diu la Llei de Normalització Lingüísti
ca que ha presentat el Govern a aquesta Cambra. 

Hi pot havcr un article més clar i llampant? En
demés, el Projecte de Llei de Normalització Lingüísti
ca va ser publicat pel Butlletí Oficial elel Parlament 
dia 15 d'abril de 1985, i la seva Moció du data de dia 
25 de setembre, és a dir que, en teoria, vos tes conei
xien el contingut de la Ll ei sis mesos abans de presen
tar aquesta Moció. Per tant, quins expedients volen co-
brir? A qui volen contentar? . 

Qúan al Segon punt, també esta previst a l'article 
31.1 i 38.1 del Projecte de Llei de Normalització Lin
güística. 

Al tercer apal"tat de la Moció, el Grup Parlamen
tari Popular ha considerat que l'hem de votar favora
blement, encara que també esta contemplat a l'article 
25, 25.2 i 30.1. 

Referent al punt quart, el conveni esta firmat per 
dues persones que representen dues institucions, i cls 
compromissos contrets els han de complir les dues 
parts, no solament una. 

L'apartat cinque també esta contemplat a l'articu
lat i a la filosofia de la Llei de Normalització Lingüís
tica, per la qual cosa el nos tre votara en contra. 

Per acabar, senyors socialistes, no es comportin 
com els ocells de les pampes, que el gran poeta Mar
tín Fierro descriu com «que en un lao pegan los gri
tos y en el otro ponen los huevos». 

Moltes gracies, Srs. Diputats, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Passam a la "otació. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Demanaríem s i la votació es pot fer separant e1s 

punts . Els cinc punts, per separat. 
(Pausa). 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia, Srs. Diputats, tal i com ha 

transcorregul el debat, considera, després de consul
tar-ho amb la Mesa, que podríem fer tres votacions: la 
primera comprendria l'apar tat 1 i 2; la segona com
prendria l'apartat 3, tot sol, i la tercera, l'apartat 4 i 5. 

Per tant, si no hi diuen res en contra, pros s egui
rem a la votació el'aquesta manera 
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1 deman, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor deIs apartats 1 i 2 de la Moció prE:sentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, es volen posar drets, per 
favor? 

Poden seure, moHes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra deIs 

apartats 1 i 2 de la Moció presentada pel Grup So
ciali:;ta, es valen posar drets, per favor? 

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

ha. 
Passam a la votació de I'apartat 3r. Per tant, les 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest apar
tat 31' de la Moció, es valen posar drels, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Passam als apartats 4 i 5. 1 deman, les Sres. 

Srs. Diputats que volin a favor d'aquests apartats 4 
5, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moHes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 

d'aqucsts dos apartats 4 i 5, es valen posar drets, per 
favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Abstencions, no n'hi bao 
Per tant, el resultat de la votació el'aquesta Moció 

és el següent: A favor deIs apartats 1 i 2, 32 vots a 
[a\o1', 20 "n c-ulltla; l'apartal 3 apl'u\éll peO! unalllmi
tat; i l'apartat 4 i 5, 32 vots a favor i 20 en contra. 
És a dir, queda aprovada la Moció. 

Aquesta Presidencia decreta un descans de quinze 
minuts. 

III.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

El punt següent de l'Ordre del Dia és el relatiu a 
InterpeHacions, i debatrem la presentada sota el nú
mero 409, pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a 
Política de Personal i Funció Pública. 

Secretaria, vol procedir a la lectura del text de la 
In terpeHació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Política de Personal y Función Pública.- La Ley 

de Medidas de la Función Pública, de 2 de agosto de 
1984, establece como norma básica en su artículo 19 
que las Administraciones Públicas seleccionan su 
personal, ya sea funcionario, ya laboral, de acuerdo 
con su oferta de empleo público, mediante convocato
ria pública y a través del sistema de concurso, oposi
ción o concurso-oposición libre, en los que se garanti
cen, en todo caso, los principios constitucionales de 
igualdad, . mérito y capacidad, así com el de publici-
dad. . 

Igualmente, la Ley 30/1984, en su Disposición Adi
cional Cuarta, prohibe. a partir ele su vigencia, los con
tratos de colaboración temporal en régirr,en de Dere
cho Administrativo. El Decreto 5/1985, de la Conselle
ria del Interior de la Comunidad Autónoma, de 30 de 
enero, Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares de fecha 20 de febrero de 1985, es
tablece criterios interpretativos provisionales de la re
ferida Disposición Adicional Cuarta. 

Al margen de la más que presumible incompeten
cia de la Comunidad Autónoma para el establecimien
to de los citados criterios, en tanto en cuanto la Dis
posición Adicional Cuarta se constituye de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 1.3 de la Ley de Medi
das para la Función Pública, en norma básica, bajo el 
amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución Espa
ñola, es evidente que el artículo 4.° del Decreto in
fringe, de forma manifiesta, el procedimiento y garan
tías de selección del personal antedichos. pues en vir
tud de una muy discutible y descripcional denuncia, 
los contratos administrativos que han cubierto su tem
poralidad pueden verse prorrogados por un plazo su
perior al previsto, dado que se otorga la condición de 
fW1cionario inlerino a su titular. 

Lo anteriormente expuesto es una flagrante for
ma de obviar la obligatoriedad de la convocatoria pú
blica, perjudicándose el derecho de todos los ciudada
nos, iguales ante la Ley, a optar, aunque sea interi
namenle, al ejercicio de la Función Pública. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista 
interpela al Gobierno: 

Sobre su Política de Personal y Función Pú-
blica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdlcies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la InterpeHació, té la paraula el Di

putat Sr. José Luis Martín Peregrín. 
Disposa. Sr. Diputado. ele un tiempo ele quince 

minutos 

EL SR. MARTíN PEREGRÍN: 
Sras. y Sres. Diputados. Cuando el día 2 de abril 

de 1985, el Grupo Parlamentario Socialista entendió 
que era necesaria una Interpelación al Gobierno sobre 
su Política de Personal y de Función Pública, basába
mos, tal como se ha expuesto por la lectura de la Di
putada Secretaria, nuestra petición en que una serie 
de disposiciones del Gobierno, y concretamente el De
creto 5 de 1985, por el que establecen criterios inter
pretativos provisionales de la Disposición Adicional 
Cuarta de la Ley 30/84, estaban presumiblemente fue
ra ele la legalidad. Y es que, en esa citada normativa, 
hablando de contratos de colaboración temporal en 
régimen de Derecho Administrativo, normativa que, 
como todos sabemos, la Ley de Medidas de la Función 
Pública ha derogado a todos los efectos y se prohibe 
taxativamente dicha contratación de tipo administrati
vo, obliga a una lectura ele su artículo 4, en donde 
puede observarse, con toda claridad, que los criterios 
del Gobierno, definidos en el artículo 2 del Decreto, 
se ven vulnerados inmediatamente en su <.rtículo 4. Es 
decir, el artículo 2.° dice que los nombramientos se 
efectuarán atendiendo a los principios ele publicicl<ld 
ele la convocatoria, mérito y capacidad ele los candi
datos, con respeto a las normas establecidas para el 
nombramiento de funcionarios interinos. Eso está bien. 
Sin embargo, el al-tículo 4 define en su aJ)artado 1 que 
los contratos administrativos de colaboración tempo
ral del personal que ocupe plazas vacantes de funcio
narios de carrera, vigentes en el momento de la en
trada en vigor del presente Decreto, continuarán ri· 
giéndose por las normas con arreglo a las cuales se 
concertaron. Sin embargo, más adelante dice que «no 
obstante, si con un mínimo de quince días de antela
ción a la finalización elel plazo reglamentario, Jos res
ponsables ele personal en cada uno de los Departamen
tos ele la Comunidad Autónoma no hubiesen comuni
cado la denuncia elel contrato, todo el personal contro.-
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tado administrativo de colaboración temporal que 
ocupe plazas de funcionario pasará a la condición de 
funclOnano interino». 

A la vista del citado texto, el Sr. Conseller de In
terior del Govern lo sabe, se puso en conocimiento del 
Gobierno por parte de este Diputado, concretamente, 
del Conseller QC Interior, que el citado artículo 4 era 
una burla clara y sistemática de lo que el propio artí
culo 2 del Decreto en cuestión definía; porque, a tra
vés de ese mínimo de quince días, a través de esa de
nuncl3., aceptada o no, o, mejor dicho, interpretada o 
no por un funcionario, y precisamente en función de 
la efectividad o no de que se produjera dicha denun
cia, podría ocurrir algo que estaba, manifiestamente, 
contra la Ley, es decir, que si los contró::Los tempora
les se extinguen por la propia Ley, cu<mclo se cumple 
el tiempo previsto para ello, y no pueden prorogarse 
porque está específicamente prohibido por la Ley, de 
esta forma, al no denunciar el Jefe de Departamento 
correspondiente la extinción del contrato, se prorroga
ba ele una manei'a absolutamente ilegal, y entonces, no 
sólo podía ocurrir que estuviéramos en una manifies
ta inJ'racción de derecho, sino que ademú~ podían pro
ducirse situaciones personales de auténtica denuncia, 
Por ejemplo, ¿quién garantiza que el Jefe de Depar
tmuento no denuncia o denuncia el contrato en fun
cion ele la aCluación personal de este cunlratado ml
ministrativo? 

Si, además de lo que estamos diciendo, sabemos 
que ya un Decreto de Con.tratación Administrativa 
tuvo problemas, que después tuvieron que ser refor
mados a través de otro Decreto, a nosotros no nos 
cabe la menor duda de que la política del Gobierno 
de Personal y Función Pública, si consideramos lo que 
hemos dicho con anterioridad, o no existe, i si existe, 
el desarrollo sectorial de la misma nos deja total y 
absolutamente perplejos, Y es por esto, por lo que 
hemos procedido a esta Interpelación. 

La Ley de Medidas de la Función Pública es un 
cambio cualitativo importantísimo sobre cuales son 
los conceptos que deben de primar en una sociedad 
democrática, como es la española ahora, respecto de 
la Función Pública, se pide que sea una Función PÚ
blica moderna, una Función Pública eficaz, una Fun
ción Pública próxima al ciudadano y qUe garantice a 
la Administración y a ese ciudadano un mínimo de 
seguridad jurídica. 

¿, Qué es lo que ha hecho el Gobierno a este res
pecto? ¿Qué es lo que ha formulado el Gobierno en 
política de Personal y en política de Función Públi
ca? Absolutamente nada, Y lo poco que ha hecho lo 
ha hecho mal. 

Si la ley básica, a la que he hecho referen.cia an
tes, la Ley de Medidas de la Función Pública, permi
te y reconoce él las Comunidades Autónomas el dere
cho a otorgarse su propia normativa sobre Función 
Pública , es incuestionable que esta Comunidad, que 
ya lleva una serie de etapas recorridas en su devenir 
autonómico, ya era hora de que hubiera empezado a 
decir algo concreto al respecto de la Función Públi
ca y de Personal. Muchas Comunidades Autónomas o 
tienen ya, en funcionamiento y en vigencia, una Ley 
de Función Pública, o están en el período parlamenta
rio correspondiente. Baleares es de las pocas que aún 
permanece en la oscuridad, 

¿Es que aquí, en esta Comunidad, no hay proble
mas, en cuestiones ele personal? ¿Es que no hay ne-

cesidades perentorias para cubrir, desde un punto de 
vista normativo, la Función Pública en Baleares? Sr. 
Conseller de Interior, y todos sabemos que es noto
rio y público que hay graves deficiencias en la Fun
ción Pública de Baleares, y que hay graves deficien
cias en materia de Personal. Y no SÓlO lo decimos nos
otros, lo han dicho los propios funcionarios, lo han 
dicho los propios contratados laborales y ha salido en 
la prensa, e, incluso, reconocido por algunas declara
ciones del Sr. Conseller de Interior. 

Mientras tanto, ni siquiera a través de las Leyes 
Presupuestarias, se han planteado ante esta Cámara 
las plantillas orgánicas a las que se hacia referencia 
en cada uno de estos temas, ni a través de informa
ciones del Govern sabemos a ciencia cierta cuáles y 
cuántos son los puestos de funcionarios provistos y 
cuáles son los vacantes, cuáles y cuántos son los pues
tos de trabajos laborales, si realmente se ocupa el 
puesto de trabajo que corresponde a cada funcionario 
o a cada trabajador contrafallo desde el punto de vis
ta laboral, cuáles son las plazas dotadas presupuesta
riamente y cuáles las vacantes a los efectos de empleo 
público, Porque el artículo 18 de la Ley de Medidas de 
la Función Pública obliga a todas las Administracio
nes a hacer una relación ele puestos de trabajo C011 

plazas dotadas, con plazas que estén vacaEtes, con. ob
jeto ele cubrir, mediante la oferta ele empleo pubiico 
las plazas que puedan ser objeto de cubrimiento en el 
curso del ejercicio presupuestario o en 'iU defecto, en 
el siguiente. 

En consecuencia, que tampoco la Comunidad Au
tónoma ni el Gobierno han ofrecido una auténtica y 
legal oferta de empleo público, Sí sabemos que la se
lección de personal interino, la cual, en un principio, 
se proclama que se hace a través del mérito, de la 
capacidad, de la igualdad y de la publicidad, después 
se distorsiona, y por un método tan pintoresco como 
el que ya hemos denunciado, del artículo 4 del Decreto 
5/1985, quedamos a la diligencia y ventura de la de
nuncia a un contrato por un Jefe de Departamento, 
curiosa aplicación, desde luego, de lo que es el silen
cio administrativd contra la Ley, claro está, pues los 
contratos temporales se extinguen «ex lege» y , .. 

Por otra parte, en lo concerniente 3 representa
ción de los funcionarios y de los trabajadores, el Go
vern prácticamente no ha hecho absolutamente nada; 
no es la primera vez que se le han presentado escri
tos y que se le han hecho peticiones concretas sobre 
la necesidad urgente de comunicarse los funcionarios 
y los trabajadores contratados con el Gobierno, no es 
la primera vez que no se ha contestado nada a esa pe
tición, El Gobierno, entendemos nosotros, ha obviado 
e ignora deliberadamente los intereses de los trabaja
dores, y, por razones que todavía no conocemos sufi
cientemente, da largas para iniciar dichas negociacio
nes sobre temas tan importantes como los pactos o 
convenios que deben de regir entre Comunidad y fun
cionarios o trabajadores, la necesidad de llevar a cabo 
uIIas elecciones sindicales para clarificar el confusísi
mo panorama que se presenta como consecuencia de 
las transferencias de funcionarios que vienen de unoS 
organismos y de unas entidades distintos a la propia 
Comunidad Autónoma y que, consiguientemente, es
tán regulados por normativas muy diversas y, en algu
nos casos, contradictorias y, además, incluso, provo
cando, como yo decía antes, creo que en este caso 
conscientemente, un verdadero caos, un verdadero caoS 
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que tiene a los t raba jadores y a los funcioI;larios de -
orientados p orq ue no saben, en much os casos , qué es 
10 que tienen que h acer, s i están o no es tán debida
mente ubicados en s u p uesto de trabajo, cuál es su 
ca tegoria reconocida, s i su caLego ría, eJ'ectivamente, 
está en [ unción de su capacidad ; y, ad¡,;más, ]JJOVü

cando irri tante diferen cias alari les, sin más j ustU'i
caCÍón que la d 1 elemcllto o de la decisión del J efe 
del D partam n lO ° de la correspond iente jerarquía 
por encima del funcionario. 

Falta, por consiguiente, una determinación de ob
jetivos y de responsabilidades, fa ltan ba es objetivas, 
y las desconocemos por completo, sob~'e lo que tiene 
que ser el rendimiento del personal en la Comunidad 
Autónoma, criterios claros ele motivación, de produc
tividad, de formación y de participación de los fWlcio
narios en la toma de decisiones. Mientras tanto, como 
decíamos antes, a toda esta clase de pcticiones, la ca
llada por respuesta. 

Sr. Conseller, usted creo que ha dicho ya, en al
gunas ocasiones, incluso creo recordar que el Sr. Pre
sidente del Gobierno también lo dijo en un artículo 
que se publicó en un diario de la ciudad, que existe 
un anteproyecto de Ley de Función Pública, nosotros 
no sabemos si en primario o avanzado estado de ges
tación. en ambos casos, espero que venturoso, desde 
luego, lo cierto es que ya ha pasado un año y dos 
meses desde que se promulgó la Ley de:: Medidas de 
la Función Pública, y nadie, salvo ustedes, y algunos 
de ustedes, creo yo, y no todos, han tenido acces.o a 
este anteproyecto de Función Pública. 

Creemos que la Ley de Medidas de la Función PÚ
blica, o mejor dicho, la Ley de Función Pública de la 
Comunidad Autónoma de las Baleares, es una imperio
sa y urgente necesidad. Y el Gobierno no tiene prisa, 
ni mucha, ni poca, no sé qué es lo que se pretende 
con esta situación. 

Si se quiere una Función Pública digna, si se quie
re de verdad scrvir al administrado desde el Gobierno, 
si se quiere de verdad que en Baleares se impregne, 
también, el sentido democrático de lo qu e es una Fun
ción Pública, es algo ineludible, es algo obligatorio, 
para toelos y concretamente, en este caso, para el Go
bierno, el que la Ley de Función Pública de Baleares 
esté ya, cuanto antes, en el Parlamento. 

Todas estas cuestiones, que acabamos de plantear, 
son la razón y el fundamento de que el Grupo Par
lamentario Socialista les pregunte a ustedes, señores 
del Gobierno, ¿cuál es su política de Personal, cuál es 
su política de Función Pública, si es que tienen al
guna? 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Diputado. 
Pcr nart del Govern, té la paraula el Conselle¡- Sr. 

J aume Llompart. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de quinzc mi

nuts. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Una vega da més, aquí, per parlar de la política de 

Personal de la Comunitat Autónoma. Voste i jo, Sr. 
Martín Peregrín, ens entencm sempre en qüestió de 
problemes de personal, de problemes de la Funció PÚ
blica. quan parlam fora d'aquest Parlament. No sé si 
aquesta urgencia seva, ja, ara, hauria el'estar fet, és 

resoldre tots els problemes áe personal de la Funció 
Pública, si és una qüestió, que diríem, propia ° dele
gada de l'actitud de l'oposició, comprenc molt bé que, 
sense cap dubte, és una obligació seva J'oposició. 

Amb el respecte que em mereix qualsevol pregun
ta tant de voste, com del Grup Parlamentari al qual 
perlany, li respondré, gustosament, pero no sense re
cordar que la legalitat, i no de qualsevol norma, no 
és qüestió que pertoqui decidir a aquesta institució, 
ja que aquesta tasca és exclusiva, com voste sap molt 
bé, d'unes altres instancies distintes d'aquest Parla
mento 

Per aIXO, més que engrescar-nos ara en una dis
cussió jurídica, ja que aquest no és, precisament, el 
fórum en que s'ha de fer tal confrontació, li explicaré 
les raons que donaren lloc al Decret conlrovertit i les 
circumst~mcies deIs problemes que l'enrevoltaren en 
el seu naixement. 

La Llei 30 del 84, que és la que tan tes vega des ha 
esmentat, voste, aquí, en la seva intervenció, la Llei 
30 del 84, de Mesures per a la Reforma de la FUJ1ció 
Pública, ha suposat, en eerta manera, un canvi verta
derament important en la tradicional actuació de rEs
tal en la Funció Pública. Ates el caracter basic de gran 
nombre de les normes que hi contenen, les ciiferents 
Aelministracions Públiques, fins i tot les autono111.iques, 
de nou encw1y, han hagut d'adaptar rapicl::lment el tun
ciona111ent a alió que s'hi estableix, la qual cosa ha 
provocat problemes, i en provoca encara, de difícil 50-

lu.ció .. I aixó, no per manca de voluntat de complir
les, sinó perque encara ara, lógica111ent, hem puguem 
discutir l'adequació, com que tenen el caracter de ba
siques, les c0111plim i les acatam, sinó perque no s'han 
previst innombrables conseqüencies d'aplicar aquestes 
normes ni les dificultats que aixó provocaria. Dificul
tats per a la comprensió correcta, de les quals és ne
cessari que ens situem des ele la perspectiva de l'ac
ció i no de la denúncia. En aquesta ocasió, com en 
tantes, som davant Wl problema que poditm qualificar 
de prioritats. 

La prohibició que estableix la Disposició Addicio
nal Quarta d'aquesta Llei 30 del 84, ele fer con tractes 
administratlus de coHaboració temporal, previstes amb 
la Llei del 64, seguint ja la línia de coHaboració de la 
Funció Pública, aquest esperit de la Llei 30 del 84, i 
amb coherencia amb aquesta, suposa, per a un col'lec
tiu, que la Comunitat Autonoma és numericament poe 
important, un trastorn greu, perque hi ~embra la in
certi tud i el futur propi o Aquest collcctiu, m 'escolti 
bé, Sr. Martín Peregrín, aquest coHectiu, integrat ma
joritariament per personal transferit a la Comunitat 
Autónoma o per participants de I'oferta pública el'ocu
pació, per la primera oferta pública d'ocupació, con
vocada a final s del 83 i resolta pel Ministeri de la Pre
sidencia, prestava els seus serveis a l'Administmció, 
des ele feia alguns anys, n'11i ha que superen els deu, 
procedents de l'Aelministració de l'Estat, que no fets 
aquí, malgrat la teórica limitaeió que contenia la Llei 
sobre la durada maxima el'aquests contractes, que ha
via ele ser d'un any, prescripció que, com voste sap, 
no s'ha respectat mai, no per nasal tres, sinó per l'Ad
ministració ele l'Estat, perque si aquests senyors vé
nen amb una antiqllitat ele deu anys, i només en po
dien tenir un, qualcú té la culpa, menys la Comunitat 
Autónoma de Balears. 

En aquest estat ele coses, davant la impossihilitat 
d'enviar al carrer aquells que amb el seu esfore;: ha-
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vien coHaborat en el funcionament de l'Administració, 
de vegades durant amplis períodes de temps, com he 
dit abans, i a fi d'evItar els problemes consegüents 
d'índole personal i, fins i tot, de normal funcionament 
de l'Administració, la Funció Pública est<!tal, no l'au
tonómica, l'estatal arriba a un acord amb les organit
zacions professionals i sindical s més representatives 
de consolidar, definitivament, aques tes situacions a 
través del sistema de concurs-oposició, en reserva de 
places per un pedode de tres anys; solució aquesta 
que es circunscrivia a l'Administració de J'Estat i que 
no afee lava les Comunitats Autónomes que, una vega
da més, es veien abocades a la improvisació i a trobar 
solucions eclectiques, o sigui, que regia per l'Estat, 
discriminat, en aquest aspecte, les mateixes Comuni
tats Autónomes. 

La solució de l'Estat no era factible aquí, perque 
menlre no hagi aprovat la Llei de la Funció propia, 
en parlarem després, la Comunitat Autonoma no pot 
disposar de funcionaris propis de carrera, la selecció 
deIs quals s'haura d'efectuar a través deIs modes le
galment previsls, i que vos te esmenta a la pregunta 
que ha formulat. Fins que aixo no passi, i a fi de do
nar solució als problemes plantejats, sense frustrar 
les legítimes aspiracions del personal, que es troba en 
aquesta situació, ni pertorbar el normal funcionam ent 
deIs serveis de la Comunilat, es varen projectar diver
ses soluciol1s. La primera, adoptada per qualque Co
munitat Autonoma, on vostes tenen la responsabilitat 
de governar, era de no fer res, sinó esperar, simple
ment, que el problema fos resolt p er la corresponent 
Llei de la Funció Pública propia, la seViJ.. Una aItra 
possibilitat era la conversió de tots aquests contractes 
en laborals, no nosaltres, alerta, altres Comunitats Au
tonomes, la qual cosa, a més el'un canvi cíe naturalesa 
que és, vos te ho sap molt bé, a pesar de l'incompli
ment del tennini de duració, així com vénen decla
rant els Tribunals Administratius, provocava problemes 
de naturales a pressupostaria i creava un nou elemen1 
d'agravi comparatiu, alerta, que d'agravis comparatius 
n'hem parlat prou, aquí, que encara ara cuegen una 
mica, pero estan a punt de solucionar-se totalment. 
Agravi comparatiu respecte d'altres coHectius que coe
xisteixen, sense cap dubte, dins la nostra Administra
ció Autonomica. 

Davant tal situació es va considerar que la solu
CLO més dolenta era la conversió deI s conlractes admi
nistratius en funcionaris interins. Conversió que, una 
vegada atesa la situació real de l'Administració era me
ramenl formal, tenint en compte que l'ú~ i l'abús de 
la figura del contracte administratiu de coHaboració 
temporal va ser provocat per donar solució a un fun
cional . .. la prohibició de funcionaris in terins, con tin
guda a la Disposició Addicional Primer;} del Decret 
22/7, a excepció feta de l'ambit de la Sanitat i de 
l'Educació. Voste sap molt bé que la cosa del contrac
te administratiu va venir et substituir alló d'interinitett, 
precisament, perque allargant i allargant arribaven a 
quedar. 

Per una altra part, la situació retributiva i la vi n
culació jurídica amb l'Aclmini stració de contractats ad
ministratius i fUllcionaris interins és molt semblant. 
ÉS, podríem dir, una cosa quasi quasi d'aspecte se
m~\l1tic, maxim quan els primers venien elesenvolupant 
les feines de funcionaris, i les seves places no havien 
estat cobertes reglamentariament; els interins, ja ho 
sap voste molt bé, tant o més que jo, els funcion aris 

de nomenament mten són aquells que ocupen places 
de funcionaris de propietat, pero que a un moment 
estan descobertes i les ocupen aquests senyors. 

Per totes aquestes raons, es va adoptar la solució 
continguda dins el Decret qüestionat, alerta, qüestio
nat es pot clir, solament, pel seu Grup, perque no hi 
ha hagut, sinó tot el contrari, queixes dels afectats, ni 
han existit, a cap moment, queixes o oposicions de les 
organitzacions a través de les quals es canalitzen les 
inquietuds i aspiracions del personal al servei de la Co
munitat Autonoma, voste diu que no, i jo li dic que 
sÍ. Avui mateix hi ha hagut una reunió de personal de 
la Comunitat Autonoma a la Direcció General de Per
sonal amb funcionaris o amb laborals, 2 pesar que 
vost.e digui que no. 

Finalment, la situació de nomenar-la, per exemple, 
no estabilitat propia d'aquest personal, no varia, sola
m ent es manté, creim que amb una fórmula jurídica 
m és adequada les seves expectatives ele cara a les so
lucions que, per aquests altres coHectius, ,,'han de con
templar dins les Disposicions Addicionals de la pro
pia Llei de la Funció Pública, de la FLillCió Pública de 
la Comunitat Autónoma Balear. 

Per aixo, creim que el muntatge d'un procediment 
de selecció per a aquest personal, per passar ele la 
condició ele funciona ri interí és supsrflua i absurcla. i 
no infringeix cap norma, perque la seva situació no 
\'ariG, perque molts, quasi tots els afectats, superaren 
provcs d'accés a les seves Ac\ministrac!cns d'origen. 
En definitiva, com a conclusió, la seva. actitud davant 
aquest problema pot ser' sintetttzada amb una respos
ta ja marcac1ament celebre: que fa voste clavant un 
problema massa difícil? Resposta: Complicar les coses. 

Voldria, a més, aprofitar aquesta ocasió, per po
der sortir del pas d'algunes manifestaclons gratultes 
que , al meu entendre, es con ten en en el seu escrit, i, 
de passada, fer una serie de declaracions. A pesar de 
les seves cdtiques , comprensibles, ho reconesc, tenint 
en compte que aquesta és la seva feina com a oposi
ció, no els poden passar per ait les inc1ubtables mi
llores que s'han introdult i s'han produ"it dins la Fun
ció Pública Balear, a pesar de la falta de mitjans hu
mans suficients, carencia que no és imputable a la 
Comunitat Autonoma, ja que després de quasi vuit 
meso s d'esperar la solució pe! Ministeri de la Presi
dencia ele la clan-era oferta pública de treball, no fris
sa molt el Ministeri, vuit mesos a reso!dre aquesla 
oferta pública, i seguint així les indicacions de la Llei 
30 del 84, per a la cobertura de J10cs de tJ"eballs, I'opo
sició del Ministeri ha impedit el pas a l'Administraciu 
Autollomica de Balears deIs fUl1cionaris que volien pas
sar-hi, infringint cIarament un principi expressament 
recollit a la Llei 30/84 quin és? la mobilitat deIs fun
cionaris. Aixo demostra que una vega da més la probJc
mati ca que planteja l'aplicació per vas te invocada con
firma el dit que "a tots els llocs couen faves». 1, amh 
aixo. li n¡]l aclari r un poc més aquest punt. Aquesta 
elarrera petició d'oferta pública d'ocupació, es varen 
elemanar x placcs, nou, si no est ic equivocat, Ilavors, 
al cap de molt de temps, va venir un escrit de l'ofer
ta pllhlica cobrint amb noms, llina tges i núm ero aques
tes nou places, elesprés, perque donas la Comunitat 
Autol1oma la conforrnitat; i la Comunitat Autonoma la 
va donar. Al cap d'un mes o un mes i mig, surt al 
Butll etí Oficial ele l'Estat, aixo esta escrit, es pot ca m
provar, 110 hi ha problemes, al Butlletí Oficia l de l'Es
tat destinaren deIs 9, 2, i la resta declararen que no 
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es podien destinar, per que? perque el Ministeri de Tre
baH digué que necessitava aquests funcionaris. Com 
quedam? Igualtat d'oportunitats per demanar, per exi
gir o per complir-ho? 1 que consti que ni el Ministeri 
ni el Govern són, precisament, del nostre Partit, són 
d'un altre partit que voste sap molt bé. 

He dit que la situació de la Funció Pública, a pe
sar de la falta de mitjans, esta millorant, no solament 
en la gestió, sinó en punts tan importants com és la 
selecció de personal, en la qual s'apliquen supletoria
ment les normes estatals al Decret de 'a Comunitat 
Autonoma, la mobilitat interna, plantilles i el tema 
d'equiparació de retribucions, aquí tenim els conillons, 
ningú no en parla, d'aixo, pero sí que se'n va parlar, 
ara que ja esta quasi resolt, ja n'hem parlat prou. 
Tema que, com voste sap, esta solucionat quasi total
ment per a determinades categories de hmcionaris, és 
a dir, de les cinc categories, C, DiE, Subalterns, Au
xiliars Administratius i Administratius ten en ja, dins 
aquest pressuposl, ja han percebut la integritat del 
100 % cíe l'equiparació; falta ara I'A i B Tecnics Su
periors i Tccnics de Grau lVlitja, que s'esta gestionant 
i estudiant el percentatge, perque vosle sap que dins 
el Pressupost d'enguany 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabanl, Sr. Conselicl', vagi aCdballl. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
. .. hi havia 60 milions, 40 deis quals llavien d'anar 

a Funciona¡-is, i 20 aLabarais. 
No sé si tendré temps d'explicar-li-ho tot, perque 

el temps és molt curto 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no, perque només Ji queda un minuto 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 
Bé. En tot cas, li vull dir que la Llei de la Fun

ció Pública de l'Administració Autonomica esta dins, 
usarem un terrne, que diríem, deportiu, dins la recta 
final, i que espcr que aviat puguem confrontar les 
nostres' opinions al respecte. 

Jo li volia dir, no tenc temps, el President no em 
deixara, li volia dir la filosofía d'aquesta Llei, no tene 
temps, pero li assegur que aquesta Llei, si no és per 
efecte de dur la contra, sera del gust de vostes. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

.. 
EL SR. MARTíN PEREGRÍN: 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Sr. Conse
ller del Interior, no es una actitud propia el motivo 
ele mi inten/ención, sino el pleno conocimiento y la 
plena conciencia de que es necesario y urgente que 
esta Comunidad proceda a una regulación, ya, de la 
Función Pública, que es necesario y urgente que esta 
Comunidad, y el Gobierno de la Comunidad, concreta
mente, inicie, formalmente y a la mayor brevedad po
sible, las negociaciones oportunas con todos los repre
sentantes de los trabajadores. Sé que, efectivamente 
se han hecho negociaciones, pero también, y usted lo 
sabe, se están pidiendo y se están reclamando por 
parte de determinadas centrales sindicales, de deter-

minados representantes de los trabajadores, que se 
imcien conversacIOnes en profundidad sobre temas re
latlvos a plantIllas orgámcas, SObre temas relativos a 
Ley de Funcion PúblIca y, todavía, a pesar de que se 
ha presentado por escrito, es la hora que el GObIerno 
tiene que decir algo. 

USLed me ha necho una relación fáctica de todo 
lo que ha venido sucediendo en el curso del tiempo 
en que se promulgó la Ley de Medidas de la Función 
Pública, y ustedes, al parecer, han ido. sorteando, se
gún su criterio, hábilmente las enormes dificultades 
que presenta esa Ley, y yo creo que la Ley de Medi
das de la Función l-ública, al contrario, lo que hace 
es clarificar, o sea, decir que la Ley de Medidas de 
Función Pública ha complicado las cosas es, cuando 
menos, una absoluta inexactitud, porque la Ley de 
Medidas de la Función Pública establece criterios muy 
claros sobre cuál es la forma y el modo al que se pue
de acceder a una Función Pública racionalizada, a una 
Función Pública acorde con los tiempos. 

Ustedes, también me da la impresión de que con
funden lo que es el funcionario intcrino, después de 
la vigencia ete Ley de Medidas de la Función Pública, 
el funcionario in terino no es el antiguo funcionario de 
empleo, el funcionario interino no es el antiguo con
tratado administrativo, si bien es ciet-lo que es verdad 
yuc: se: plallkall jJlubkllld" lllUy gi"GII'C;:i CUll1u CulbC

cuencia de las sucesivas e ilegales, hay que reconocer
lo, contrataciones aclminisü'ativas que se iban prorro
gando. El funcionario interino es una persona que cu
bre una vacante que, ineludible y necesariamente ha 
tenido que ser convocada previamente, y ustedes, ¿en 
función de qué criterios convocan esas vacantes, si ni 
siquiera, si ni siquiera sabemos, de acuerdo con la Ley 
de Medidas de la Función Pública, vuelvo a insistir, 
cuál es la oferta de empleo de la Comunidad, cuál es 
la plantilla o la relación de puestos de tr::tbajos que la 
Comunidad tiene? Dato significativo cuando ustedes 
nos dieron las plan tillas presupuestarias, por así elecir
lo, en enero del 85, había 560 y tantos contratados la
borales, ahora, según se informa, según tengo yo co
nocimiento, ustedes han llegado a 700 contratados la
borales, pero, Sr. Conseller, ¿en base a qué criterios? 
¿en base a qué fundamentos ustedes pueden pasar de 
560 y tantos contratados laborales a 700 personas, si 
ni siquiera tienen un mínimo de racionalización ob
jetivo de cuales son las necesidades de lél Comunidad 
en materia de personal? 

Yo creo que el que el Estado, el que sea, o mejor 
dicho, la Administración Central no cumpla las leyes, 
no puede exculpar a nadie y a ninguna Comunidad de 
que las cumpla. El decir y el justificarnos siempre en 
que los demás no hacen y nosotros no hacemos, me 
parece una postura política totalmente inaceptable, sea 
cual sea la Administración que lo invoque. 

El Decreto, desde nuestro punto de vista, no re
suelve el problema, como usted dice, al contrario, 10 
complica, y se 10 he dicho antes, porque no defiende 
las garantías elel funcionario interino ele verdad, por
que deja en manos de un Jefe de Dep;:¡rtamento el 
que este seüor denuncie o no que se ha cumplido o 
se ha extinguido el período del contrato laboral, y en
tonces, según pueela caer o no caer simpático ese tra
ba jador, se puede encontrar en la calle por vía de de
nuncia o se puede encontrar en casa por vía de la no 
denuncia, v eso no es admisible en ninguna Adminis
tración Pública. 
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Por otra parte, cuando le hemos hablado de la ne
cesidad de ir, urgentemente, a una negociación, usted, 
no sé si por falta de tiempo o porque ha agotado el 
tiempo para no responder, no ha dicho absolutamente 
nada. ¿ Qué ocurre con esas negociaciones que se vie
n en planteando reiteradamente por parte de los traba
jadores? Usted dice que han tenido una reunión hoy, 
muy bien, a pocas horas de la Interpelación, me hu
biera gustado conocer que han tenido 15 o 20 reunio
n es, o 10, o las que sean en el transcurso del tiempo 
desde el momento en que se planteó la Interpelación, 
por lo menos hubiera tenido W1as referencias del ni
vel de conciencia de usted. 

Es verdad, y se lo voy a reconocer a usted, que 
el tema de retribuciones está, sino solucionado ni mu
chísimo menos, sí en vías ele solución, y por eso no se 
lo he planteado en la Interpelación, el que mi silencio 
se haya producido no quiere decir que yo a usted le 
critique o le deje de criticar en ese sentido, ya le re
conocí en el debate parlamentario sobre presupuestos 
que, efectivamente, constatábamos que había volun
tad de mejora¡- el capítulo de retribuciones, pero eso 
nunca les culpa a ustedes 

EL SR. PRESlDENT: 
Vaya terminando, Sr. DipuLado, vaya terminando. 

EL SR. MARTíN PEREGRfN: 
Sí, Sr. Presidente, ahora mismo. Nunca les culpa

ré a ustedes ele que to~lavía la Ley ele Función Públi
ca tengamos que oir' un anuncio de que está en la rec
ta final, no sabemos si antcs de estrellarse contra el 
muro o a pique de superarlo, pero sin que nadie, de 
los que están implicaelos, haya conocido como ha sido 
el curso de esa carretera para llegar a la recta final. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESlDENT: 
Gracias, Sr Diputado. 
Disposa, Sr. COI!.seller, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Les tallam molt curtes, Sr. President. 
Jo ho sent molt, pero, amb cinc minuts, no puc 

contestar tot aixo. 
Negociacions. No passa setmana que no hi hagi 

negociacions, cOl1cretament, el Decret de Retribucions 
ha estat objecte de conversacions amb funcionaris i 
amb laborals, i esta totalment d'acord amb el que surt 
al Decre t de Retribucions, com va sortír I'altre día un 
acord del Consell ele Govern. Aixo ho puc demostrar 
quan voste vulgui, i el convid a venir a la Conselleria 
per confirmar-ha. 

Llei de Fllnció Pública; li he dit abal15 que la cosa 
anava enclavant, ara li afegiré W1a altra cosa, i no li 
diré la filosofia perque no tenc temps, li diré una al
tra cosa: p05siblement, possiblement, me n'he assaben
tat avui matí, voste em dira, aixo és coincidencia, nO, 
és la veritat avui matí m'han cridat per teléfon i em 
diuen, I'avantprojecte de la Llei de la FuncÍó Pública 
esta a disposició ele vostes, la fa un administrativista 
de primera categoria, la durem aquí, naturalment com 
a Llei ha de passar pel Parlament, ja ho sap, possible
ment dilluns. la Llei, l'avantprojecte de la Llei de Fun
ció Pública sera a Palma, dilIuns a vespre. 

Voste em diu que la Llei, que jo he dit que la 
Lle i de la FunCÍó Pública, la Llei 30 del 84 va compli-

car les coses, no directament, no perque és la llei 
sinó per les circumstáncies en que es trocaven les Co~ 
munitats Autónomes, voste tengui en compte que hi 
havia un cÚlTIul de funcionaris procedents d'una serie 
d'Administracions i, per tant, havíem de donar una ca
nalització a aixó, no és tant fácil, és molt fácil criti
car, és molt fácil dir, jo hauria fet i tal i qua!, pero 
fer-ho, a vegades, és més difícil. Comprengui molt bé, 
Sr. Martín .Peregrín, que a vegades és més difícil i que 
no basta la voluntat i, pentura, la incapacitat del que 
actua també existeix. 

El que em diu voste ele funcionaris interins no ha 
acab d'entendre. La Llei, el punt 4 ele !a Llei de la 
Funció Pública, bé, la Disposició Aelelicional Quarta 
diu «A partir de la fecha de entraela en vigor de la 
presente Ley, no podrán celebrarse". En futur, alerta! 
parla en futur, i els que hi ha, els hem de llevar? EIs 
hem de llevar als administratius per passar-los a in
terins? Enelemés, una altra cosa, els funcionari s inte
rins, avuí, es fan mitjan¡;ant proves, amb publicitat, 
ningú no ha protestat ele les proves que s'han fet. Que 
havíem de fer les provcs el primer día que varcm ar
ribar al Govern? No, senyor meu, hem de respirar una 
mica. Li dic, Sr. Martín Peregrín, que jo, personal
m ent, pas molles hores diariament amb e;s problemes, 
en plural, molts d'ells en majúscules, en relació a la 
FUllCiú Pública i en relacio al personal, em cregui, i 
sé que voste em cren. 

Voste diu que no tenc ni ielea ele les necessitats 
de la Comunitat Autonoma en qüestió de personal, vos
te esta equivocat, sabem el terreny que trepitjam. 1, 
en qüestió de remuneraCions, voste reconeix que sí 
s'ha fet quasi, practicament, aquests 60 milions que hi 
va haver dins els Pressuposts d'enguany, en el pres
supost de I'any que ve, el projecte és bastant superior, 
no li ho puc dir fin s que vengui aquí, perque no ' sé 
si sera exacte, pero ja Ji dic que és bastant superior, 
i aixo vol dir que el que falta, tal vegada dins I'any 
que ve es pot solucionar, i si no, als voltants del 87 
se solucionara, que consti que complim la paraula que 
donam, i cree, personalment, jo, quant a mi em toca, 
en qüestió de personal, que si només hagués acanse· 
guit aquesta cosa, d'equiparar els funeionaris de la 
Comunitat Autonoma, tant funcionaris com laborals, 
em creuria satisfet, estaria satisfet de la meva actua
ció. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gd\cies, Sr. Conseller. 
Volen fixar la seva posició els altres Grups PoIí

tics? 
Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Sebastia Serra 

té la paraula. 
Disposa, Sr. Serra, d'un temps ele cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracics, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per a 

Esquerra Nacionalista aques t problema ele política de 
personal no és en absolut novell, hem fet un parell de 
debats en aguest Parlament al respecte, i parlam des 
d'una optica de donar una total i absoluta importan
cia a la política de personal de la Comunitat Autono
ma, .ia que nosaltres som deIs que creuen, i ha creim 
de ver, que cal organitzar les institucions correcta
m ent, i un dcls aspectes, el basic, és el ele la política 
de personal. Hem fet preguntes, hem presentat una 
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Intel'pel:lació, hcm fee eLenúncies, hem fet 5uggerencies, 
una vegaeLa, fíos i tal, varem dir aquí, i ha vaig dir, 
que si no rectificava e l Govern anirlem al Jutjat, el 
Govern a reclifi al' la setmana següell t. i, d'alguna 
manera, de fel, estam saLisfets d'alguns aconsegui
ments, pero, de fel, lambé sOm m a lL consci nls de la 
complexitat eLel problema, en sarn canscjents, i, obvia
menl, no hem vengut aquI a mb llistats de p ersones ca· 
ncgudes , del que didcm vulgannent «enxufes», perque 
aixo cree qu ja ho sabem Lots , el que succeeix és que 
hem d'anar endavant. 

Per aixo, ens ha agradat que hi hagi hagut algu
nes negociacions, per part del Govern Autonom amb 
personal laboral i funcionarial, que s'hagi arribat a Wl 
acord respecte de les equiparacions i que al Pressu
post pareix que aixo va envant, i que hi ha una vo
lWltat de continuar fent negociacions. Pero aixo no 
lleva q ue h~\guem de dir un par U de a .s, mol l con
cretes, i que, 11 aquests m omen lS, creim que s'han 
de resaJdre per via d' u rgeneia j, fins i tol, didem que 
són qüeslions antcriors a la Llci de la Funció Pública, 
antcriors, si es vol, qu J'Adminislnlcj" Aulon mica 
funcioni correctament. 

La primera qücstió que E squerra Nacionalista-PSM 
ha de denunciar claramenl és el problema de les plan
tilles organiques. ja ho ha dit el Diputat i company, 
José Luis Martín Peregrín, pero hem e1'insistir. Les 
plantilles orgimiques que vos tes han fet no es corrcs
ponen amb la realitat, corresponen més bé a criteris 
de tipus reiributiu i personal, que no als llocs de 
feína. 

Segona qüestió, negociaclO. S'ha de negociar 
d'acord amb el criteri del conveni 151, de l'Organitza
ció Internacional del Treball, i s'ha de negociar amb 
coordinadora de funcionaris i amb sindicats, de mane
ra inequívoca. 1 aixo vol dil- que hi ha d'haver unes 
eleccions sindicals, provisionals, per saber qui repre
senta qui a la Comunitat Autonoma, el personal de la 
Comunitat Autonoma, perque suposam, desitjam i de
manam que a la Llei de la Funció PúbJ jea, abans de 
dur-la a aques l Par lam nt, la 11 goci 'io <1mb els repre
sentants del per anal, d 'aco rd amb ague! conveni 151 
de I'O .I.T., de l'Orga nilzació lnl erna ionul del Treball, 
i, per altra banda, també d'acorel amb aquest esperit 
de la negociació que es diu que s'ha d'utilitzar. 

Pero, hem ele denunciar també tres qi.iestíons més, 
especialment greus; que .in no és qüestió d'amiguisme, 
coneguts, etc .... , aixo és relativament normal a tota 
Adminístració nova, sobretot aixi com ha anat l'Auto
nomía a les Illes Balears fins ara, pero hi ha tres co
ses que són molt clares. 

Primer. Proves selectives que voste , Sr. Conseller, 
acaba de dir que es fan i que es fan ben fetes. No és 
ver. El Tribunal no el forma cap represen tant, no hi 
ha al Tribunal cap r epresenlant deis trchallaelors, ni 
personal funcicnarial ni personal laboral. Hi ha qual
que funcionari en els tribunals, pero nomenat per les 
autoritats polLtiques directament, no en [-unció de la 
seva representativitat labo ra l. Per aixo, qualsevol clia, 
hi poL have r qucixc gr ti i, de feto vustes han con
testal a lg una pregunla d'Esqu rra ac iona li Sla-P M, 
en la qual e ls h em d ~m nat qui [ormava aquest Tri-

unal i per que el formava. I , Obviamenl. no hem c JlJ 

tinual. p ¡-que alh em ma .\ c iar i. fin i lOl, eI'un 
poc de mal gust treure fil a l'agulla a persones que 
ho havicn tret amb un Tribunal bastant preparat a 
posta. No ho h em fe t, senzillament ho sabem, pero és 

que aixo, ja un perd la capacitat de denúncia i vol 
que les coses vagin bé i que no l'acusin sempre de 
destructiu, sinó de constructiu. Pero vos tes, en el Tri
bunal, a les proves que fan, hi posin representants 
deIs treballadors i deIs funcionaris, que és el que per
toca dins la normativa laboral. 

Senyors del Govem, no nomenin Caps de Secció 
i Caps de Negociat directament pel Conseller d'una 
Conselleria, facin concurs de merits i no lliure desig
nació pel Cap de Secció, pel Cap de Negociat. 

1, senyors del Govern, i amb aixo acabanl, aquest 
esperit constructiu que utilitzam, per favor, que a la 
Comissió de Personal del Govern de la Comunitat Au
tonoma hi hagi representants deIs funcionaris i el per
sonal laboral, perque fins ara no n'hi ha. Per tant, 
parlar de negociacions, negociacions que es fan, bones 
volwltats, etc ... . , esta molt bé, pero hi ha aspectes 
molt concrets que convendria que resolguessin. 

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

IV.-l) 
1 passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que 

és el relatiu a la Proposició No de Lle i, que va tcnir 
entrada en el Registre General d'aquesta Cambra sota 
el núm. 410, está presentada pe! Grup ParLamentari 
Socialista i és relativa a la creació d'un Consell Eco
nomico-Laboral assessor de la Presidencia de la Comu
l1itat- Autonoma. 

Per defensar '" 

Secretaria, vol procedir a la lectura el'aquesta Pro
posició no de Llei? 

LA SRA. ENSENAT ENSENAT: 

Exposició de Motius.- El creixent deteriorament 
de les relacions laborals a les nostres illes, la necessi
tat de planificació de l'activitat economica, imposada 
tant per la realitat com per la imminent entrada al 
Mercat Comú, així com l'obligatorietat imposada per 
la Constitució i ¡'Estatut en la participació ele forces 
socials en el tema de programació economica, acon
sellen iniciar un calllÍ experimental referent al fun
cionament d'un organisme que en un futur proxim pu
guí encarrilar aquesta exigencia de participació. No es
sent convenient, segons la nostra opmlO, la creació 
d'un organ definitiu, presentam la següent Proposició 
no de Llei: 

Creació d'un Consell Economico-Laboral Assessor 
de la Presidencia ele la Comunitat Autónoma. 

El Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Bal ears creara en el termini de tres m esas un Consell 
Assessor ele la Presidencia de la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears, el qual estara format per repre
sen tan ts de les organi tzacions sindicals, pa tronals i 
Administració, que actu'¡ d'organ consu1tiu en tots 
aquells temes socio-economics que afectin la nostra 
Comunitat. 

Del projecte de Decret regulador del Consell as ses
sor s'informara previament a 1cs Ol"ganitzacions sindi
cals i paLronals, amb la finalitat d'arribar a un acord 
sobre la seva constitució i funcionament. Els elicta
rncns que reaJitzi el Consell Assessor seran remesos al 
Parlament per al seu coneixement i even tliaI discussió. 
Semestralment, el Govem remetra al Parlament de les 
Illes Balears un informe sobre l'actuacíó del Consell. 
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E L SR. PRESIDENT: 
lVlo1tes gracles, Sra. Secretaria. 
No s'ha p r esentat cap esmena a aques ta Proposi

ció no de LieI , sis hores abans. 
Té la p araula, p er deíensar la Proposició n o d e 

Llei, el Diputat Sr. Josep Alí onso Villanueva. 
Disp osa, Sr. Diputat, d'un t emps de deu minuts . 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputat. Presentam 

aquesta Proposició 110 de Llei com a con~eqüencia, en 
pnmer lloc, d'un debat de fa set mesos, que va tenir 
lloc a aquesta Cambra, quan discutíem esmenes al 
Pressupost de la Comunitat Autonoma. Voldríem ex
plicar en que consisteix, encara que la Secretaria de 
la Mesa ha llegit molt bé la Praposició de Llei, aqueix 
Consell Assessor Laboral de Presidencia. 

NosalLres demanam, en aquesta Proposició no de 
Llei, la creació d'un Consell Assessor de Presidencia, 
un C011sell Assessor que no és, i ho hc:m de deixar 
dar ja, ara, ele tot el'una, per evitar con[usions, que 
no és el Consell Economic i Social que regula la Cons
titució, que no és el Cansell Economic i Social que es 
pot regular per Llei d'aquest Parlamenl. PrilTlera qües
tió que volem deixar clara perque no hi hagi confu
sions. És a dir, proposam un Consell Assessor ele Pre
sidencia. Per qué proposam un Consell Assessor de 
Presidencia? Proposam un Consell Assessor de Presiden
cia perque creim que seria prematur fer una Llei de 
Consell Ecooomic i Social, seria prematur per l'expe
riencai que es pot treUl-e del funcionament del Consell 
Economic que funciona a la resta d'Europa. 1 propo
sam, ja, en aquest moment, la creació el'un Consell 
Assessor perque creim que és inelispensable que les 
forces socials i economiques comencin a participar en 
l'elaboració de programes, amb el seu assessorament 
en el programa economic del Govern, i molt més ara, 
que eslam a quatre mesos de l'entrada al Mercat Comu. 

Per tant, creim que l'analisi feta a base d'article 
131 de la Constitució, i a base d'articIe 28.5 de l'Esta
tut és una analisi que no atempta, és a dir, que no va 
d'acord o que no es refereix a aquesl Consell As
sessor. 

El Consell Assessor té finalitats molt concretes. 
En primer \loc, és un organ o pot ser o seria un or
gan de trobada entre el Govern de la COITlmJitat Auto
noma i les forces economiques i socials. És un organ 
de disCllssió entre el Govern i les forces polítiques Í 
socials d'aquesta Comunitat Autonoma. És, enelemés, 
una experiencia que ens poi dur, en un tenne d'un 
any, dos anys, etc .... a poder elaborar un consell eco
nomic i social, el previst dins l'Estatut i dins la Cons
titució, que pugui funcionar. Em vull referir, encara 
que sigui reiteració, i que tomi él sortir al Diari de 
Sessions, amb aixo supos que rcfrescarem un poc la 
memoria, em vull referir a com han funcionat i a com 
estan constitu"its els consells economics i socials, no 
consel1s assessors, sinó conseJls economics i socials a 
palsos d'Europa, molt aviat per no cansar-los. 

Hi ha dos cxemples, que són exemples de bon 
funcionament d'aquests conseIls, que les resolucions i 
dictamen s, resolucions, dic a nivell interno les resolu
cions, i ha de quedar també molt cIar, le~ resolucions 
del Consell Econom ic i Social no tenen cap fon;:a vin
culant ni per al Govern ni per al Parlament, l'únic que 
tenen és una indicació del que valen, del que pensen 
les forces economiques i socials. Els conseIls que han 

funcionat molt bé a Europa són, com a '=!xemples, Ho
landa i Austria. Són tan importants a Holanda i a Aus
tria aquests Consells que es pot dir que DVUÍ no hi ha 
cap planificació economica d'aquests palsos que no 
hagi estat avalada per un dictamen, estudi i discussió 
dins el Consell Economic i Social. L'exemple del Con
seU que no ha funcionat el més mínirn dins Europa 
és el ConseU frances. Per que? Les raons :;.ón molt sen
zilles. Dins els Consells austríac o holandes es va par
tir, a Holanda es va rectificar, es va rectificar poste
riorment, es va partir de la idea que són forces eco
nomiques i socials representatives deIs que participen, 
i aixo es tradueix en sindicats i patronals i Adminis
tració. Dins Austria va funcionar exactament igual: pa
tronals, sinelicats i Administració. Dins Fran<;:a es va 
agafar la idea, i no va ser Mitterant, de fer un caixó 
ele sastre en que hi participassin organitzacions de 
consumidors, mestreses de casa, etc .... , etc.... Es va 
fer un Consell molt ample, amb un conjunt d'interes
sos que no anaven, en absolut, podien tenir petites 
parts d'interes en la planificació economica, pero no 
en el conjunt de l'economia, i no ha funcionat mai. 

Que pas~a aquí? Aquest país nostre 110 hem el'obli
dar que ha sortit d'un llarg període d'obscurantisme i 
en el qual la participació de patronals i sindicats es
tava absolutament reglada i anava per un camí molt 
recte i molt primet, anava clamunt un fil i ningú no 
es c1esmanda,·a. No hi ha experiencia, i ho cstam veient, 
no hi ha experiencia ele lIocs ele trobada entl-e treba
lladors i emprcsaris i AdministraciÓ. Per 1ant, fer ja 
un Consell Economic i Social, en la nostra opinió, se
ria, realment, molt perillós, perque quedaria regulat 
per Llei, una Llei no es pot estar canviant cada quin
ze dies, ni caela quatre mesas, i les tenslOns que l'ela
boració, més o manco ben feta, d'aquesli:l llei dugués 
no es podrien anal' canviant en poc temps. L'alterna
tiva jo crec que és bastant clara: comencem en un 
lloc en que empresaris, trebalIadors i administració 
comencin a dialogar, comencin a ter els dictamens con
junts, que hi haurá eliscrepancies, és evident, comen
cin a configurar-se com aUlla entitat qm~ no decidcix, 
un entitat que no dóna ordres, sinó que estudia i fa 
elictamens, i quan tenguem experientat, un camí el'un 
any, clos anys o tres anys, tampoc no fa falta córrer, 
experimentat aixo, després anem al Projecte de Llei 
que reguli,.ia de forma definitiva, la constitució del 
ConselI Economic i Social. 1 no ens esglaiaria que el 
Govern fes experiments amb la constitució d'aquest 
Consell Assessor, perque creim que, fins i tot, el que 
passa a Holanda o el que passa a Austrh es pot m ,
llorar, encara que funciona molt bé, A.ustria és un 
exemple massa clar. encara que funciona molt bé, pero, 
tal vegada, es pot regular, perque a A.ustria, per exem
pIe hi ha una gran patronal i un gran sindical. Aquí 
hí ha més "hatiburrillo» en ai'\ó, hi ha m és org,mitza
cíons patranals, hi ha més organitzacions sindicals i, 
tal yegada s'h<:lUran d'ensemblar representacions, elc ... . 
Pcr tant, es pot anal' experimentant, i sobretot, s'ha 
de donar l'opinió a aquestes organitzacions perque di
guin el que pcnsen de com es constituirá. 

Que faria aquest Consell Economic? En la nostra 
orinió, és realment molt important que es cró aquest 
ConselI, perque pugui assessorar el Gover;¡, primer, de 
cara a la planific3ció economi ca prevista de cara al 
Mercat Comú; és un tema que el tenim ebmunt, el Go
vem ha fet un Pla de Desenvolupament que no coneix 
ningú, supos qu e el coneixera aquest Parlamcnt, bé, 
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que no coneix ningú, que no coneix ningú que no esta 
al Govern, vull dir, supos que el coneixera aquest Par
lament, pero dins el qual no hi han participat ni for
ces socials ni forces económiques, d'una forma orga
nitzada, no sé si han consultat els de CAEB o PIMEM 
a Comissions, supos que no, pero, teoricament, real
ment no hi han participat. 

Tenim problemes de primeríssima magnitud que 
he de tornar a repetir, la indústria del cal\;at deia, fa 
vuit mesos, que estava feni de submarí, és a dir, s'es
tava submergint, cada vegada se submergeix arnés ve
lacitat. Hi ha opinions molt contraposades sobre qu~ 
és el més convenienl, si es manté aquesta economia 
submergida, si es fa aflorar una part el'aquesta econo
mia submergida o si s'aflora tol a través de com sigui 
l'economía submergiela. Aixó és un tema en que les 
patronals i els sindicats haurien de discutir amb l'Ac\
ministració, i aquí és un bon lloc. 

De la indústria de la fusta, ja no importa parlar
ne, en aqUeSLS rnoments tenim un tema 11101 t puntual. 
pero és un tema important, el tema deIs cspiguers que, 
bé, hi ha una suspensió de pagaments, hi ha Wles pos
sibili lats el'ac! uació, etc.... i que pensa l'organització 
sindical com a tal organització? que pensen les patro
nals sobre aquest tema? 

Hcm discutit, també en aquest Pélrlame nt, i el Sr. 
Simarro, Conseller el'Agricultura, ha estat l'exemple 
més dar d'aquesta discussió, les repercussions en el 
Mercal Comú, les repercussions que l'ag!'icultura ten
dra en el Mercat Comú, pero, s'ha discutit realment 
-sí, Sr. President- s'ha discutit realment dins un 
marc amb les organitzacions patronals i sindicals? Sa
ben els sindicats i la patronal que pensa l'Administra
ció de la Comunitat Autonoma, i sap l'Administració 
de la Comunitat Autónoma que pensen aquestes orga
nitzacions de com s'ha de caminar de cara al Mercat 
Comú? Nosaltres creim que 110. 

Per tant, la veritat; pensam, en primer lloc, que 
el Consell Assessor a Presidencia és una experiencia, 
una experiencia que es pot anal' modificant al llarg 
d'un parell d'anys. En segon lloc, que és imprescindi
ble en aquests moments, i no per anar a més, no per 
anal' a tenir un Consell Económic i Social hem de pe
gar patinades, caminar a poc a poquet en temes deli
cats o en temes d'unió de discussió entre patronals, 
sindicals i Administració, creim que és un bon camí. 

Nosaltres demanaríem a aquesta Cambra que ves
sin la intenció que té aquesta Proposició ele Llei i que, 
en conseqücncia, la votassin. 

Gracies. 

EL SR. 'PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per part del Govcrn, té la paraula el Conseller 

d'Economia, Hisenda i Pressuposts, Sr. Cristófol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 

Sr. President. Senyores i senyors. En primer lloc, 
vuU manifestar que l'opinió del Govern en relació a 
aquest tema, ja la v8xem deixar clara quan hi va ha
ver el debat deIs Pressuposts; pensavem, continua m 
pensant que no era el lloc adequat, no era el moment 
adequat, l'aprovació de la Llei de Pressuposts, per in
troduir esmenes a la consti tució el'aques t Consell. 

No obstant, creim que és necessari donar una pri-

mera passa, provisional, després analitzarem per que 
és que s'ha de donar aquesIa primera passa provisIO
nal, per que és que crerm que s'ha de donar aquesta 
primera passa provisIOnal, de cap a la cons1ltució 
d'aquest Lonsell, pUl'ament ass'.:!ssor, COrn va te molt 
bé ha dit, ConseH puram nt asses 01' cónOlllico-labo
ral de la PresidencIa, que no t l' S a VCU1" en abso
lut, i amb aixó hi estam d 'acol'd, amb e l 'on e11 Eca
nomic i Social, previst a la Constitució i, consegüent
ment al nostre Estatut d'Autonomia, al mateix temps. 

No obsLant aixo, li volía [el' constar que al llarg de 
la seva exposició, molt ben construida, rer cert, s'ha 
limitat a contar-nos com van, com funcionen els Con
sells Economics i Socíals d'Europa, el'aixo nosaltres 
en sabem bastant, precisament els impulsors efectius 
de la creació d'aquests Consells Economics i Socials, 
arre u ele tota Europa ha estat precisamcnt la Demo
cracia CrisLiana, aixo voste mateix ho sapo Ara bé, qUi': 
és el que passa en el noslre país, aquí, a!11b el Consell 
Económic i Social? La Constitució el pre'Jcu, practica
men t lots els Partils Polítics a les pass2.des eleccions 
legislalivcs ho duen al seu pl'ograma, vos1(~S no el con s
titueixen. S'entén que és necessaria aquesta primera 
passa de constitució a nivell nacional d'aquest Consell 
Econumic i Social, perquc, precisament, aquesla legis
lació hama de ser la legislació basica perque la Comu
l1lLaI ÁuuJnoma pugui dur él lenne el sc;u CUllsdl ELU' 
nomic i Social a nivell regional. 

Així mateix, ja ho vaig manifestar ,t la primera 
compareixen«a que vaig tenil' quan vaig exposar el 
programa de la Conselleria d'Economia i Hisenda, cla
vant la Comissió d'aquest Parlament, i en aquest sen
tit deia que era una de les maximes prioritats legisla
tives de la Conselleria d'Economia i Hisenda, tan 
prompte estigués desenvolupada la Llei ele creació ele! 
Consell Economic i Social, dur a terme la nostra llei 
propia. Pensam que el Consell Económic i Social és 
una iniciativa importantissima, ja hauria eI'estar cons
tituida precisament de cara a la integració del nostre 
país a la Comunitat Económica Europea. que és alla 
on es fa una conjunció, voste mateix ho sap, alla on 
es consulten les palítiques economiques a nivel! comu
nitari. És de lamentnr que a pocs mesos, a pocs me
sos d'integrar-nos a la Comunitat Económica, en 
aquests momenls, a nivell nacional, encara no s'hagi 
creat aquest Consell Económic. Aixo no ,)bstant, i així 
com han fet moltes aItres Comunitats Autónomes, pen
sam que és una primera passa, molt provisional, amb 
un reglament que entenem, amb un Decret que ente
nem que han de ser molt ample, que coincidesc amb 
voste que s'haura d'anar modificant puntualment, dur 
a terme aquesta iniciativa, amb molta cautela. Ara bé, 
com a totalment provisional i pendent de la constitu
ció d'aquest Consell Economic i Social. Amb aquest 
sentit, sí que coincielim, possiblement de l'esperit ma
teix de la Proposició, hi ha coses en les quals no es
tam el'acorc!, haurem de limitar els temes de la mane
ra com es produejx en els dictamens, etc .. .. , no obstant 
aixo, crearem, des del nostre punt de vista, aquest 
Cansell Económico-Laboral, purament assessor, i una 
de les primeres funcions que tendra, que ja n'hem 
constalat precisament la necessitat, és l'estudi del Pro
grama de Desenvolupament Regional. l, en aquest sen
tit, deman al Grup Parlamentari que dóna suport al 
Gavern, als Grups Parlamentaris que estalonin aques
ta Proposició. 

Moltes gracies, Sr. President. 



1362 DIARI DE SESSIONS / Núm. 43 / 10 octubre 1985 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, jo agraesc, Sres. i Srs. Diputats, agraesc al 

Conseller Sr. Soler que estaloni 12 nostra Proposició 
no de LIci, només dues puntualitzacions. 

És ver que Democracia Cristiana a Europa ha es
tat la impulsora d'aquests Consells, als paisos que ha 
governat, a Austria va ser el Partit Socialista. No té 
més importancia, pero és una precisió. 

Respecte de 1:1 constitució del Consell Economic i 
Social, sí té raó, ho diu la Constitució, pero jo li vol
dria fer una perita explicació, molt curleta, pcrque 
tampoc no hem de cansar. He dit que 111 havia greus 
diflculiats, molt greus, per constituir un Consell Eco
nomic i Social que funcionas. Per que? Perque el que 
va passar a Fran<;:a es va comen{,:ar a reproduir a Es
panya, és a dil', les pl'essions ele tots els organismes, 
no patronals i sindicats per participar en aquest Con
sell Economic i Social es va !-eproduir a Franr;a. I 
quina sorticla s'ha donat? Una sortida qUé ara es posa 
en marxa, que es va acordar a l'AES i que ara es 
posa en mmxa, també un Consell Assessor de Presi
dencia, en el qual només hi participen patronals i sin
dicats. Bé, ¡ambé camincn per aquest camí, també 
\';],11 per aquest C:.l 111 Í I i n OS:l1 tr2s crcinl Cll~e no est8. en 
conLraelicció, en el més mínim, amb la creació del 
Consell Economic i Social, sinó tot el contrario Com 
molt bé ha dit el Govern, com molt bé ha dit, aixo és 
una primera passa, i' la segona o la tercera pot ser la 
Llei, pero que és millor donar aquestes primeres pas
ses per no equivocar-se amb la LIei. 

Moltes gracícs. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen in tervenír els altres Grups Polítics? 
Esquerra Nacionalista? El Sr. López Casasnovas 

té la paraula. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sr. PresIdent, farem ús de la paraula des de l'escó, 

perque hem vist que, per sort, aquesta vegada una ac
tuació de l'oposició arriba a foradar, gota a gota, i a 
donar resultat positiu elins aquesta Cambra. És a dir, 
quan en el PIe elel Consell Insular de Menorca, un Di
putat elel Govern, i alla Conseller a l'oposició, va dir 
que el Consell de Treball era una bona eina i que es 
podia fer una feina efic3<;: amb ell, vam creure que 
alguna cosa devia estar canviant dins la filosofia polí
tica del Govern de les Illes Balears. 1, en efecte, la 
nostra Proposició no ele LIei no va pro:¡perar aquí, 
pero hem vist ara com un Consell Economico-Laboral, 
la matisació és molt interessant, perque esta a mig 
camí entre el Consell Economic i Social i el Consell 
de Treball que nosaltres demanavem, veig que pros
pera i que va endavant. 

No entenem tampoe les prevencions que hi ha ha
gut i la por que ha tengut aquest Govern a donar 
aquesta primera passa, nosaltres l'animariem que con
tinuas enclavant, les forces sindicals, la patronal, les 
administracions constitucionalment tenen tot el dret, 
i el Govern té l'obligació d'escoltar-les, de t.robar l'am
bit necessari de dialeg. En conseqüencia, esperam que 
el de'ienvolupament per Decret d'aqucst Consell Asses
sor pugui donar, cI'immediat, els seus primers fruits, 

atesa que la problematica socio-laboral de les Illes 
esta cada vega da més deteriorada i exigelx interven
cions direetes d'aquest Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista de les Illes té la paraula el 

Sr. Josep Maria Latuente. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Consellers. Una 

vegada més, avui capvespre hem ele votar en contra 
deis critcris quc ha donat la majaría, i ho lameni. Ha 
lament perque el fonament basic el'aquesta idea, per 
ventura podria ser constructiu, i no ho dubt, el Sr. 
López Casasnovas, que és un deIs parlamentaris que 
jo aelmir més el'aquesta Cambra, ha tcngut scmpre 
un especial cura en parlar de la Constitució, i ara, en 
aquest assumpte, segons vcig, no té tanta cura en par
lar ele la Constitució. Quan ha parlat de l'article 3 o 
de l'article 14 de la Constitució, avui capYespre, ho ha 
fet amb un emfasi especial, i, evielentrnent, té raó, tols 
som igual s elavant la LIei, les nostres llengi.ies han ele 
ser exactament iguals, la castellana que la de les clis
tintes nacionalitats, pero també l'article 131 és aquí, 
hi éso 

I l'article 131, dins una manera concreta, i el "ull 
llegir per evitar confusionismes, diu «el Govern de la 
Nació Espanyola sera qui fara els projectes de planifi
cació i tendra les dades que li subministraran les Co
munitats Autonomes i es constituira un Consell 
-aquest Consell Economic i Social- mitjan¡;ant una 
LIei». I aquí, segons veim, amb una Proposició no ele 
LIei, o sigui, sense discussions, sense comentaris, sen
se comissions, sense res, d'acord amb l'article 154 i se
güents del Reglament, es vol dictar i dictaminar un 
Consell Economic i Social, que li direm laboral per
que no sigui social. I ens parlen que a Austria, a Fran
~a, a Holanda, no diuen a Alemanya, no diuen a Sicí
lia, no diuen a ... , no diuen a Colonia, d iuen a Aus
tria, a Fran{,:a, a Alemanya, a Holanda hi ha Consells 
Economics i Socials. 

Ens parla el distingit company del Partit Socialis· 
ta de l'article 28.5 de l'Estatut. L'article 28.5 de l'Es
tatut és un article «a posteriori», és un article conse
qüent de I'article 131 de la Constitució, no hi ha dub
te, és a dir, <das previsiones de índole política social 
y económica que de acuerdo con el apartado segundo 
del artículo 131». És a dir, que d'acord amb aquest 
Consell Economie i Social ha de fer la Comunitat Au
tonoma es fixara pel Parlamento Bé. Les eapacitats 
possiblcs, les atribucions possiblcs que té la Comuni
tat, el'acord amb l'Estatut les tenim, en aquest assump
te a l'article 11, i l'article 11, dins el punt 12 i dins 
el punt 13 de l'arLicle 11 diu, «el desenvolupament le
gislatiu ele l'orelenació i de la planificació ele l'activitat 
economica correspondran a les Comunit8ts», pero el 
dese'lvolupament legislatiu, la legislació corrcspondra 
al Govem Central. 

Per tant, nosaltres passam l'arada clavant del bou, 
i hem ele ser conseqüents i hem de ser respectuosos 
amb la Constitució, si el Govern de la Nació no ha 
creat aquesta situació especial economica i social, nos
altrcs no podem p8ssar l'aracla elavant del bou, i molt 
menys fer-ho a hase d'una Proposició no de Llci, que 
no té ni presa en consideraóó, aquí, dins la Cambra, 
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perque si correspon al Parlament d'acord amb l'arti
ele 28, que hi correspongui amb totes les conseqüen
des de l'artiele 121 i següents del ReglRment, no el 
154 que és una especie de passa tu, passa tu, dient 
una Proposició no de Llei «aplausos para todos» i tots 
contents. Anem a crear una Comissió Especial de cinc 
o deu o vint amics, tendran una retribució x, amb Wl 

pressupost d'austeritat, i aquesta Proposició no de 
Llei sense discutir, sense comissions i sense presa de 
consideració per nosalires ha de passar. 1 aixó, senyors, 
nO és de rebut, aixo és suficientment scriós, una Co
!llissió de planificació, una comissió d'assessorament 
economic i social, i poclem dir laboral per dir-ho de 
qualque manera, una Comissió Económica Social, 
d'acord amb l'article 121 de la Constituciú, que no ens 
correspon, s i nosaltres volem acordar aixó, almenys 
lluC es prent,Tui en consideració, que es prengui davant 
ics comissions els estudis necessaris, que es facin les 
eSl11cnes corresponents, que s'estuclú aixo, que la Co
missió ho estudú, que faci e l seu Dictamen i que bai
xi al Plenario Si no ~s així, senyors, ai:-;o és un «trága
la», j com que és un «trágala», nosaltres no cstam dis
posats a fer-ho, perque no ens convé. L'article 121 
queda vulnerat, l'article 28.5 queda vulnerat ele l'Esta
tut , l'article 11 de l'Estatut queda vulnerat i, sobretot, 
yueJa \'uluera[ ayuesL Patlalllelll. Es vul [ical clillS 
una Proposició no de Llei, passa tu, pass3 tu, torn re
petir, una situació tan importantíssima com crear una 
Comissió Económica i Social perque informi el Govern. 
Aixó, senyors, no es té dret ni és de re!:>ut. Per tan t, 
nosaltres rebutjarem aixó. Si volen presentar una Pro
posició de Llei, que la presentin, si el Govern vol pre
sentar un Projecte de LIei, que el presenti, per aixo 
és l'article 121, el podem discutir en profunditat, no 
amb aquesta lIeugeresa que agrada fer avui que apI'o
vam aixo i cream una Comissió Económica i Social 
igual que a Holanda, igual que a Franc;a, amb una su
perbia extraordinaria, com si fóssim Holanda, o Fran
c;a, o Italia o Alernanya. Per favor, senyors, hem de 
ser un poc més rigorosos i un poc més seriosos. 

Gracies, senyors. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
I passam a la votació. 
Per qüestió d'orelre? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 

Com que -he estat contradit, supós que tenc dret 
a replicar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Cinc rninuts. 

EL SR_ ALFONSO VILLANUEVA: 

Sera molt manco. 
Sr. Lafucnte, no ha entes la batalla. Li ho he de 

dir, no 1'ha entesa. No proposarn la creació del Con
seU Economic i Social, proposam un Consell Assessor. 
Que aixo ho podria haver creat el Govern sense ni co
municar-ho a la cambra, ni comunicar-ho, l'únic és que 
Ji hem ofertat la idea al Govern, res més. I, dins aques
ta Proposició no de LIei, li donam una idea al Govern 
de qui ha de participar, eH ho fara per Decret, i nos
altres, parlamentaris, podem seguir el funcionament a 
través del dictamen que enviara aquí. Quan aixo esti-

gui madur, després, es fara el Consell Economic i So
cial. Peró no ens parli de Consells Economics i Socials, 
que aquí no s'ha discutit aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, pot contradir. Cinc minuts. 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Seré molt més breu que cinc minuts. 
Sr. Alfonso, no he parlat de Consells Economics i 

Socials , jo. Voste ha parlat del Consell Economic i So
cial el'Holanela, del de Fram;a, elel d'Italia i del d'Aus
tria. Es voste que ha parlat d'aquests Consells, no jo. 
Jo he tornat la resposta d'aquests Consells ... , aixo és 
el que voste m'ha dit. Tota la resta són vuits i nous 
i cartes que no !liguen, amb tots els sentiments i tots 
els r espectes. I l'aniele 28.5 de la Constitució diu que 
corl'espol1 al Parlament projectar aixü, i projectar aixo 
no és una Proposició no de Llei, senyors, per a aixó 
es [;1 l'article 21 que és una Proposició de Llei, aixo és 
serió s, la resta és tercermundista, i ho torn a dir, com 
ho vaig dir l'altre dia. 

Gracies, senyor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per que em demana la paraula? 

EL SR. LÓPEZ CASASNOVAS: 
Sí. Per aHusions i per contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per aHusions, no. Per contradiccions li don cinc 

minuts. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Seré també molt breu, amb 

tot el respecte que em mereix. la personalitat del Sr. 
Lafuente. Entén el Grup Esquerra Nacionalista que 
per constituir un Consell Assessor, una Comissió Asses
sora no cal cap LIei, no cal cap LIei, perque aquí s'ha 
aclarit perfectament, i el Govern ho ha entes que no 
es tractava ele constituir un Consell Economic i Social. 
Si una entitat local, si una corporació local, un Ajun
tament, per exemple, o un Consell Insul<.:.r, pot tenir 
un Consell ele Treball, per que no pot tenir la Comu
nitat Autónoma una comissió que pugui donar compli
ment als preceptes constitucionals, precisament, als 
preceptes en que parlen del dret de participació, ar
tiele 23, a la necessaria consulta a patronal s i sindi
cals, article 7, l'artide 129, l'article 131, que regula la 
participació deIs organismes públics efectivament, mit
jan~ant llei, l'artide 131, no el 121, per c;ert. Pero, hi 
ha un punt primer, 131 apartat 1, que diu que és cons
titucional, plenament constitucional que la participació 
deIs ciutaelans es reguli mitjan~ant organismes aelients, 
i, en conseqüencia, nosaltres creim que si el Govern 
ha estat suficientment habil per constituir Comissions 
de Medi Ambient i Ecologia, el Consell Agrari, el Con
sell de la Joventut, la Comissió Assessora de Política 
Lingüística, d'Educ3ció i Cultura, el Comite Balear de 
l'Any Internacional de la Joventut, etc .... , etc .. .. , etc .... , 
per que no ha de tenir un organisme alla on les dife
rents forces social s puguin fer sentir la seva veu, as
sessorant, evidentment, sense cap capacitat de poder 
decidir, la decisió la té el Govern, en definitiva, per
que la Constitució i I'Estatut d'Autonomia siguin més 
que lletra, i, en definitiva es posin a ... ? 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves int ervencions i passam 

a la votació. 
1 dernan a la Cambra, les S1-es. i Srs. Diputats que 

votin a favor d'aques'ta Proposició no de Llei, es vo
len posar dret , per favor? 

Poden seure, moHes grades_ 
Les Sres . i Srs. Diputats que votin en contra 

d'aquesta Proposició no de Llei, es valen posar drets, 
per favor? 

PREU DE LA SUBSCRIPCIÚ 
Un any . 
Sis mesos 
Tres mesos 
Preu de l'exemplar 

Redaccíó i Administració 
P ARLAMENT D E LES ILLES BALEARS 
ej. Palau Reial, 16 
PALMA DE MALLORCA 

Les Sres. i Srs. Diputats que s 'ab3tenen, es valen 
posar drets, per favor? 

Poden seure. Moltissimes grades. 
Han votaL a favor 41 Diputals, en contra, cap Di

putat i s'han abstes 8 Diputats. Per lant, queda apro
vada la Proposició no de Llei. 

Anuncii a aquesta Cambra que la proxima Se si6 
Plenaria tendr~ !loc dia 16 a les cinc del capvespre. 

Bones tardes i moltes gracies a tots. 

20000,- pesseles 
1000,- pessetes 

500,- pessele 
100,- pcsseles 

o. 
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