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SUMARI 
.. l.-PREGUNTES. 

1) R.G.E. núm. 869/85, presentada pel Diputat Sr. l. Francesc Triay Llopis, amb la formulació següent: 
"Quan creu el Govern que estara. llest el Pla Especial de Protecció exigit per la Llei 3/1984 de De
claració d'Es Trenc-Salobrar de Campos com a .Area Natural d'EspeciaI lnteres»? 

2) R .G.E. núm. 880/85, presentada pel Diputat Sr. loan March Noguera, amb la formulació següent: 
"Per que encara no s'ha publicat cap número del Butl/e/i d'lnfonnació Sanitaria, tal com es va 
acordar pel Ple del Parlament dia 14 de marf del 1984 i que ja al1unciiI la Conselleria de Sanitat t' 
S eguretat Social el 20 de f ebrer del 1985, que el pressupost per a la seva publicació figurava en el 
pressupost de l'any 1985»? 

3) R.G.E. núm. 881/85, presentada pel Diputat Sr. J. Francesc Triay Llopis, amb la formulació se
güent : 
«Quan creu el Govern que podra. donar resposta a la soHicitud d'informació formulada per aquest 
Diputat el 29 de mar.; de 1985, relativa a necessitats generals de vivenda dels diferents munici
pis, a necessitats de viven da pública, inventari de solars propietat de la Comunitat Autónoma i 
nombre de vivendes edificables a cada un d'aquest s solars»? 
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lf.-MOCIÓ. 
R.G.E. núm. 896/85, presentada pel Grup Patlamentari Socialista, ~ubsegüent a la InterpeHació so
bre Política de Personal i Funció Pública del Govern de la C.A. 

llI.-DEBAT DE TOTALITAT.-- - -'-~7- ? S I t'~-
Debat de l'esmena a la totalitat, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, al 
Projecte de Llei de Normalització Lingüística (R.G.E. núm. ¡;1'85). 

l ____ ~~__....... __ .~~ ____ , __ ~..:;-~ rJ ~- ;' ,."; ,- _ ~ 

IV.-PROPOSICIONS NO DE LLEI....! :> -!:J ) ~7 

1) R.G.E. núm. 535/85, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació d'espais de 
TV en cataZa. 

2) R.G.E. núm. 549/85, presentada pél Grup Parlamentari EsqUerra Nacionalista-PSM, relativa al Pla 
de Desenvolupament Regional. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen ocupar els escons, per favor? En breus ins

tants comen.,:ara la Sessió. 
1.-1) 

Comen.,:a la Sessió. El primer punt de l'Ordre del 
Dia és el relatiu a Preguntes. Tractarem, en primer 
lloc, la formulada amb el núm. 869 del Registre Gene
ral, formulada pel Diputat Sr. Joan Francesc Triay 
Llopis, en relació a la data en que pot estar llest el 
Pla 'Especial de Protecció exigit per la Llei 3/1984, de 
declaració d'Es Trenc-SaLobrar de Campos, com a Area 
Natural d'Especiul Interes. 

Té la paraula el Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Senyors del Govern, Sr. Con

seller d'Obres públiques. Com voste Slip, la Llei de De
claració d'Es Trenc-Salobrar de Campos com a Area 
Natural d'Especial Interes, aprovada per aquest PIe el 
31 de maig de 1984 i publicada un mes més tard al 
Butlletí de la Comunitat Autónoma, establia, estableix 
que en el temps de tres mesos el Govern iniciara la 
redacció d'un Pla Especial de Protecció. Per tant, en 
el cas que aquests tres mesaS s'haguessin esgotat to
talment per iniciar els treballs, vol dir que el mes de 
setembre del 84, o sigui, fa ja més d'un any, s'han ha
gut d'iniciar els treballs de redacció. La meva pregun
ta és en el sentit de quan estara acabat aquest Pla 
Especial de Protecció, quan el podrem coneixer, quan 
se sotmetra a informació pública, i demanar, a la ve
gada, ja que dia 21 de mar~, en el PIe d'aquest Par
lament, i, precisament, avui coincideix amb el Diari de 
Sessions que ens han repartit aquí, a la Cambra, el 
Conseller d'Obres Públiques dei a que en el me5 d'abril 
o principis de maig, aquest Pla seria aprovat inicial
ment i sotmes a informació pública 1 que la seva apro
vació definitiva la preveia pe! mes de juny passat, de
munar-li quines Són les causes de tots aquests retards. 

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

J eroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sr. Triay. Efectivamente, no voy a 

discutir la veracidad de su cita, que es exacta, y, en 
aquel momento, pensaba yo realmente que, en aque
llas fechas, podría estar terminado, puesto que esta-

ba a punto de concluir en aquel momento el avance 
de planeamiento. Avance de planeamiento que está 
terminado y que fue discutido y comentado con distin
tos grupos de personas y gentes de la localidad, como 
correspondía a un avance de planearniento. El proble
ma ha surgido porque, como ya he tenido que decir 
reiteradamente, el interés que ha tenido el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma en poder aprebar a la ma
yor brevedad posible el Plan General de Palma y el 
trabajo que ha supuesto la revisión de este Plan, ha 
obligado que se dedicasen al mismo, no tan sólo todos 
los equipos técnicos dependientes de la Sección de Ur
banismo de la Conselleria, sino que incluso se ha te
nido que reforzar con otros equipos, concretamente, 
con el equipo que estaba redactando el Plan de Orde
nación d'Es Trenc. En el momento en que este equipo 
pueda dejar definitivamente, ya, el Plan de Palma, po
drá terminar la redacción del Plan d'Es Trenc. Lo que 
pasa es que, en estos momentos, sin haber terminado 
los estudios de la última documentación remitida, no 
podría asegurar la fecha todavía. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Diputat? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. Cada vegada se'ns esta re· 

velant més, el Sr. Conseller d'Obres Públiques, com una 
persona poc fiable amb les dates i els compromissos 
que assumeix_ El Sr. Conseller d'Obres Públiques, en el 
mes de mar<;, dia 21 de marC(o coneixia perfectament, 
perque havia estat aprovat provisionalment per l'Ajun
tament en el mes de desembre, coneixia perfectament 
quin es eren les necessitats per preparar els informes del 
Pla General de Palma, i és estrany que, precisament ara, 
es dedueixi que aquell mes que li faltava ]Jer a l'aprova
ció inicial d'Es Ttenc hagi hagut, sorpresivament, per
que es veu que el 21 de man;, el Sr. Conseller d'Obres 
Públiques no coneixia que el Pla General de Palma es
tava dins els serveis de la Conselleria, que hagi hagut 
de retardar, precisament, el Pla Especial d'Es Trenc, 
aquí on hi ha un mandat de redactar. per part del Go
vern, un Pla Especial de Protecció. A part d'aquesta 
conseqüencia, poc agradable per a l'oposÍció, que sern
pre esta pendent de la paraula del Govern, per veure 
quan es compromet en qualque cosa, cosa que no és 
normal, i que quan se'ns dóna una data maí no és corn-
plerta, almenys en les arees del ConselIer d'Obres Pú-

., 
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bUques, cree que també hi 11a una altra conclusió des-
gradable a treure, que és l'escasíssim interes que el 

Govero de la Comunitat Autónoma esta mostrant a des
envolupal- un mandat legisJatiu, a donar satisfacció a 
la necessilat, establerta per Llei, de procedir a una pro
tecció definitiva d 'Es Trenc-Salobrar de Campos, pre
cisament, en les arees i en les competencies que se li 
varen assignar per aquesta Llei. 

Moltes gracies. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Espero que aunque esto sea la 

respuesta a una pregunta y no un debate parlamentario, 
me permita usted, en esta ocasión, completar la res
puesta a la pregunta que me ha hecho el Sr. Triay. 

Bien, yo creo que he reconocIdo que, CIertamente, 
no había podido cumplir, pero de esto a tener, bien, de 
esto a tener que aceptar una tergiversación de mis pa
labras, como está usted haciendo, creo que hay un abis
mo. Y, por otra parte, me parece asombroso que hoy, 
precisamente hoy, 16 de octubre del 85, se atreva usted, 
como Portavoz del Partido Socialista a hablar de fiabi
lidad. 

Bien, yo no he dicho que no supiese que tenía el 
Plan General de Ordenación de Palma en la Conselleria, 
lo sabía, quc, por cierto, aunque fue aprobado provisio
nalmente en el mes de diciembre, no tuvo entrada en la 
Conselleria hasta finales del mes de febrero . Eso para 
empezar. Lo que es evidente es que lo que no podía ni 
tenía por qué saber el Conseller era cuál iba a ser el 
desarrollo de los trabajos de estuelio ni cuántas horas 
de trabajo ele equipo técnico iba a suponer estudiar una 
documentación recién presentada. Eso es una cosa, que 
usteel que és técnico, sabe perfectamente que va sur
giendo sobre la marcha. Por otra parte, tampoco yo pre
veía que un Plan que se había estudiado durante seis 
años iba a necesitar ser devuelto por dos veces al 
Ayuntamiento porque estaba incompleto porque la do
cumentación era incorrecta. Evidentemente, esta infor
mación no estaba en mi poder en marzo de 1985. 

Gracias. 

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

1.-2) 
La pregunta següent és la que formula el Sr. Joan 

March i Noguera, en rebció al Butlletí d'Informació 
Sanitaria. 

Té la paraula el Sr. Joan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. Presidcnt. Sres. i Srs. Diputats. A la pregwlta 

anterior s'ha fet referencia él compliments d'acords el'a
ques t Plenari. Es tracta, també de recordar que elia 14 
de mar~ ele 1984 va acordar aquest Plenari que s'hauria 
de fel' un butlletí d'inforll12ció sanitaria per part ele la 
Conselleria ele Sanita t, i es tam a octubre de 1985 i no 
tenim noticieS que s'hagi publicat. Arnés, volía dir que 
es tractn del que va ap rovar aquest Parlament, no d'un 
Butlletí el'In[omlació Epidemiológica, que és una serie 
de clades, supos, i que hi ha una pregunta, la seLmana 
que ve, que s'hi refere ix , s in6 un Bullletí d 'In folinacló 
Sanitaria, el qual ha de lenir un ontingut molL m és 
ample, informar de les dislinte activilats que la Conse
Hcria pugui es tar duent a terme. 

Gracies . 

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

Gabriel Oliver Capó. 

EL SR. OLIVER CAPú: 
Sí, Sr. President. Efectivament, com diu la pregun

ta, vaig dir que estava dins els pressuposts de l'any 85, 
encara no ha acabat, de totes maneres no creia que hi 
hagués tantes pegues tecniques. El Butlletí esta ja dut 
a proves d'impremta, aquí esta la prova d'impremta, 
és un Butlletí Epidemiologic, jo no sabia que hagués
sim de fer una revista tan llarga com diu, pero, en fi, 
aquí hi ha la prova d'impremta, hi ha hagut moltes 
pegues tecniques per desenvolupar-lo i per recollir les 
dades, i la cosa esta així, a punt de sortir. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sí, bé. Veig que al Butlletí Epidemiologic el té bas

tant avan~at, pero no es tracta d'aixo. Vo~le ja em va 
respondre, pel febrer d'enguany, que faria un Butlletí 
d'Informació Epidemiológica, pero el que nosaltres, 
aquest Parlament va aprovar no era aixo, sinó un But
lletí d'Informació Sanitaria, no es tracta de fer una re
vista, sinó d'una cosa abreujada, peró que vagi infor
mant de les elistintes actuacions de la Conselleria, de 
Célmps epiJcmiológics i J'altres camps, [ent recomana
cions, fent una serie d'indicacions, que crec que poden 
esser interessants; ja es va veure, i aixo va aprovar, en 
el seu mo]nent, aquest PIe, l'aprovació es va fer d'acord 
amb un model que en aquell moment havia fet el Con
sell General Interinsular. Per tant, crec que és una idea 
elistin ta del que el Conseller ens esta dient, que esta a 
punt de fer. 

EL SR. OLIVER CAPú: 
Bé, són interpretacions distintes. El Butlletí Epide

miologic s'edita a totes les Comunitats Autonomes, na
tura1ment du un article ele fans, que el dura cada un 
d'ell. Ara, d'aixo a una revista de tates les activitats de 
la Conselleria, crec que, jo no havia entes així, ho sent 
molt. 

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

I.-3) 
La pregunta següent és la que formula el Sr. Joan 

Francesc Triay Llopis, en relació a necessitats general s 
ele la vivenda. 

Té la paraula el Sr. Joan Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracics, Sr. President. La pregunta no es relaciona 

amb necessitats generals ele vivenela, sinó que es rela
ciona amb h no contestació, per part del Govem, a les 
peticions de documentació que per via reglamentaria se 
li rano En aquest cas concret, pero n'hi ha d'altres, es 
refereix a una petició ele documentació no contestada, 
ele dia 29 de mar~, relativa, efectivament, a necessitats 
de vivenda. 

La pregunta que Ji faig al Govem és, quan creu, han 
passat sis mesas, avui, com deia, r ecordava molt bé el 
Sr. Conseller. avui dia 15 d'octubre, fa sis mesas i mig 
que se li va plantejar al Govem aquesta pe1Íció de do
cumentació. Tenim un Reglament, que jo no sé si re
gcix per al Govem, jo crec que només regeix per als 



1368 DIARI DE SESSIONS / Núm. 44 / 16 d'octubre 1985 

Diputats, que diu, a l'article 14, que el Govern, l'Admi
nistració requerida haura de facilitar la documentació 
soJ1icitada o manifestar al President del Parlament, en 
un termini no superior a 20 dies, aquelles raons que 
puguin, en base a dret, justificar la no con1 estació de la 
petició. 

Cap resposta per part del Govern en relació a aquest 
tema, de pelo que nO pot donar atisfacció a la petició 
d'aquest Diputa l O del Grup Parlamentari, en aItres ca
sos, reiteració d'aquesta pregunt.a el mes de maig, j cap 
r sposta. Ar;.o és la pregw1ta que se li [a al G vcm, quan 
de temps haurem d'esperar mé , per poder saber COseS 
tan e l menlals com quios s01a1"s hi ha propietaL del 
Govern de la Comul ¡tal Autonoma i quautes vivendcs 
es poden feJ.· a aquests solars, quins estudjs té el Govern. 
sobre necessitat de vivenda pública, i sobre necessi
tats generals de vivenda per municipi, etc.? 

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

J eroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, Sr. Triay. Efectivament no s'ha do

nat cap ju ti icació a la Pre ielencia del Parlament, 
perque no hi ha rcalment cap raó en dret p rque no 
1::$ pugui donar aques ta documentació o aque t, inf.or
mació olUcítada. L'única r3ó que hi ha <!s la dit'icultat 
que hi ha per clonar aque ta informació, a causa de la 
forma tan complicada en que va ser transferida tot 
la documell~ació relativa a les vivendes, per aixo no 
s'lla pogut, llca ra, reunir tola la documenlació, tata la 
informació que va sol:licitar el Sr. Diput&..l, i esperam 
que en e ls prbxims quinze dies se li pugui facilitar. 

Moltes gracies. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
~s una bona no Li ia que en qujnzc cücs, després 

de sis mesos i ¡nig ja es pugui teni ¡- clarificada aques
ta documcntació, creim que aquesta difi.cultaL no hau
ria d'haver nccessitat is mesas per es er explicada als 
Grups ParJamenlal-¡s, que l'haguessin pogut entcndre, 
per més bé creirn qLle, j agraint. perque no podem 
fer altra cosa i perque volem aquesta documenta ió i 
no voldríem, de cap manera, fer-Ia malhé en aquest 
moment, pero, a lél vega da, hem de dir que realment 
és habitual en el Govern estar molts de mesos a con
testar les peti ion de dOCWl1entació i les preguntes per 
escrit que se Ii f rmulerl, ense cap resp~cte al Regla
ment de la ambl-a. Insistir que, per part de la Pre
sidencia del Parlan' n t j de la Mesa s'haurien de fer 
molle mé exigencie. al Govern quan els Grups Par
lamentaris r Íle l-en l nece silat de les cOl1testacions, 
i, él In vegada, recordar que cap Dipulat ele l Grup S -

iali ta, cap ni un , "i el Crup Padamentari, quan les 
ha plnnl jade com él ta ls, ha rebut m ai C2.p explicació 
qu ju ¡i nc¡ui la iOlPOssib ilifat del Go cm de no con
testar. 

EL SR. SAIZ GOMlLA: 
Sí, Sr. Presidente. Simplemente para decir que en 

toelas partes cuecen habas, y que si efectivamente re
sulta curiosQ, o le puede resultar curioso al Sr. Triay 
pensar que en seis meses no se haya podido recopilar 
esta documentación, que, como le decía émtes. es una 
información que debiera habernos sido facilitada en 
su momento por el IPPV, también resulta curioso, para 

:s 

nosotros, que en más de dos años, vamos, me voy a 
referir, concretamente, a la vivienda, en un año y pico 
que hace que se hizo la transferencia, no bayamos con
seguido, todavía, los certificados de los acuerdos de 
la Comisión Mixta, que SOD lo que nos permitirían 
proceder a la inscripción y poder regi trar y acreelílar 
tituJarmente la propiedad de estos terreno, por los 
que está preguntando el Sr. Triay. Hace más de un año. 
que estamos e perand que el Gobienro de la Nación 
nos dé estos certificado.s, y todavía no. los hemos con
seguido talUpoco. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESID'ENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Moltes gracies, Sr. 

Diputat. 
n.-

El punt següent de l'Ordre del Dia és la Moció, que 
va tenir entrada en el Registre General, amb el nú
mero 896, presentada pel Grup Parlamenlari Socialis
ta. en temps i forma, subsegüent a la InterpeHació so
bre Política de Pérsonal i Funció Pública elel Govem 
de la ComunÍ.tat Autonoma 

Secretaria vol fer lectura, per favor, de la Moció. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Moció.-l.-Pl'oceeler, pn'!vios los lrámites oportu

nos a la convoc t da de elecciones sindicales para el 
personal laboral de la Co.munidad Autónoma de las 
Islas Baleares, n UD plazo no superior n uñ mes, a 
partir de la fecha de adopción el 1 acuerdo. 2.-Una 
vez llevada a efecto dichas elecciones y proclamados 
sus re ultado , proced r a la inmediata nego.ciaciÓn de 
un convenio colectivo para I personal ¡aboral de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 3.-Nego· 
ciación, a su vez, de las condi io.nes ele .rabajo y re
tribucione ele los funcionarios de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares con sus representantes le
gales. 4.-Establecimiento de un calendario ele nego
ciaciones entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma 
y los representantes de su personal funcionarial y la
boral. para la formulación ele lo siguiente: 

a) Plantilla orgánica y valoración de los puestos 
de trabajo. 

b) Ley de Función Pública de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. 

c) Aplicación del convenio del artículo 151 de la 
Organización Internacional de Trabajo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per dcfensar la Moció, té la parauia el Diputat 

Sr. José Luis Martín Pcregrín. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. MARTIN PEREGRIN: 
Sr. Presidente. SI'aS . Srs. Diputad f;. Una correc· 

ción, en prim 1- luca r, a la redacción del apartad c) 
del punl 4. en donde d ·l ería der ir o deb d Cil- «ap li
cación de l c nvenIo 15 1 OIT», e decir, suprimi r «elel 
artículo J 51 OTT". 

En la Interpelación. de la que rae causa esta Mo
ción, prefTUll Lit bamos al Gobiemo que cuál CI"::I su po
lí1 jca de Personal y ele Función Pública. o puede afir
mar este Diputado c¡u e la contestación de l Gobierno 
fuera esclarecedora de ambos extremos, ni mucllo m e
nos, puesto que la deducción lógica es que, en efecto. 
desde nues tro punto de vista, no ha habdo polaica de 
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personal y de Función Pública, y sí una serie de Dis
posiciones, más. ~ menos sectorjale~, . que, ~esde luego, 
no pueden deflOlrse como esa pohtlca. S1I1 embargo, 
tal como nos dijo el Sr. Conseller, una esperanza. Se
¡"tÚn se manifestó en el transcurso del anterior debate, 
el Proyecto de Ley de Función Pública eS lá en la recta 
final, según palabras lexLuales, aunque no sabemos si 
esta recta todavia es muy larga para alcanzar su meta 
o estamos realmente al final de la recta. 

Es incuestionable que hoy en día, una función pú
blica debe garantizar prestaciones próximas y eficaces 
a los ciudadanos, y ello nos obliga a todos, los que es
tamos dentro de la actividad pública, y concretamente 
a los parlamentarios, a realizar, a llevar a cabo un es
fuerzo común, un esfuerzo colectivo, como parlamen
tarios, en la seguridad de que nadie tiene soluciones 
absolutas o totales sobre este tipo de problemas. 

Dice, con mucha razón, el Sr. Prats i Catala, Pre
sidente del Instituto Nacional de la Administración PÚ
blica que el Estado Constitucional no puede ser sino 
el Estado de las Autonomíns, o las Autonomías se cons
truyen bien o el Estado quedará desestabilizado. Es, 
por consiguiente, una labor de todos y cada uno de los 
que formamos parte de este Estado, y cuncretamente 
de los Parlamentos Autónomos, el coadyugar, el tra
bajar cn cOi-:lún p~:ra la cOl,secL1ción de un efcctl',"o E s
tado Autonómico. Y una pieza importante, düia yo que 
imprescindible, es que la Administración Autónoma se 
estructure y vertebre de una manera creativa y, a la vez, 
participativa, y que, en consecuencia, asuma una sufi
ciente solide/o desde un punto de vista jurídico. 

Es necesario, por tanto, y deduciendo de las con
clusiones generales que unas Jornadas sobre Función 
Pública se resolvieron en e l año 1983, que hay, para 
que exista una verdadera Función Pública que dé ga
rantía y que ofrezca servicios reales al ciudadano, hay 
que superar el corporativi :omo, hay que implantar un 
sistema de carrera basado en el mérito y en la capa
cidad y en la evaluación permanente, directrices que 
ya marca la Ley de Medidas de Función Pública, hay 
que permeabilizar el personal entre administraciones, 
profesionalizar la Función Pública, homegeneizar las 
retribucione5, reformar el sistema de selección y de 
función o de formación del funcionario y otorgar uni
dad de gestión interna y coordinación externa en el 
desarrollo de la política de personal, incluso, la retri
butiva. Estas líneas maestras son las que nosotros en
tendemos que deben de primar y que deben de ser asu
midas por cualquier Administración Pública que se 
precie de entender el problema en su verdadera di
mensión. 

¿ Cuál es' el sentido, por consiguiente, y la finalidad 
de la Moción, tal corno viene redactada? ¿Por qué pedi
mos elecciones , un convenio colectivo para el personal 
laboral, una negociación de las retribuciones y condi
ciones de trabajo para los funcionarios, un calendario 
de negociación sobre plantilla orgánica, aplicación del 
convenía 151 y negociación sobre Función Pública? En 
primer lugar, impulsar, en lo que yo diría grado de 
compromiso parlamentario al Gobierno de la Comuni
dad Autónoma para que se establezcan condiciones 
o.bjetivas necesarias, para acometer y ejercer Ulla polí
tIca auténtica mente real y participativa sobre función 
pública y personal. Este impulso y este compromiso 
hace imprescindible conocer, en primer Jugar, quienes 
son los interlocutores. Y el personal laboral de la CAIB 

no tiene esos interlocutores, y de ello tiene constancia, 
perfectamente, el Gobierno, y, al menos, no los conoce 
adecuadamente. De ahí, que nosotros, en una primera 
instancia, proclamemos la necesidad de llevar a cabo 
elecciones sindicales para el personal laboral de la 
CAIB. En la misma línea, y haciendo la salvedad que 
hago inmediatamente, hay que ir a una negociación de 
las retribuciones y condiciones de trabajo, ya lo sabe
mos y no nos cuesta admitirlo que, efectivamente, en 
este campo el Gobierno de la Comunidad Autónoma ha 
llevado a cabo actuaciones positivas, y que nosotros 
reconocemos en su verdadera dimensión. Y estas cir
cumstancias, a efectos de una paz social dentro de la 
propia Comunidad Autónoma, desde el punto de vista 
del Grupo Parlamentario Socialista, son urgentes en 
cuanto a su acontecimiento, no son unos puntos a de
finir en un plazo medio o largo, sino que hay que aco
meterlos de inmediato. Y, algunos deben de estar ya, o 
deberían de estar ya en vías de solución. 

Otro contenido de la Moción está en la necesidad 
inevitable de que las plantillas orgánicas deben de ser 
negociadas, y deben de ser asumidas por todos los 
colectivos interesados: Gobierno y funcionarios o per
sonal laboral afectado. Y es evidente que. como conse
cuencia de esa negociación y de la inmcdiala evaluación 
de los rmestm ele trabajo, tambi én la Lev el e Función 
Pública ,que es el cuerpo jurídico, la útructura que 
verLebrará todo este planteamiento, debe de también 
ser negociacb por la partes interesadas. 

No es aconsejable construir la casa por el tejado 
por muy bueno que sea el proyecto. Hay que escuchar 
todas las opiniones y todos los criterios ele las partes 
que están, por razones de su propia consistencia, invo
lucradas en la cuestión, y para nosotros no es una cues
tión accesoria, no es un planteamiento meramente sín
dical, es una necesidad real. Si no se conoce cuál es la 
opinión de los trabajadores y de los . funcionarios, si no 
conocemos cuáles son sus criterios sobre la carrera 
administrativa, en una carrera administrativa en donde 
se premie la valía, la dedicación y se estimule la for
mación permanente del funcionario o del personal la
boral, en donde se discuta y se debata con ellos mis
mos cuál es un sistema de auténtica reprc~entación de 
funcionarios en los órganos de la función pública y 
donde se vea que, efectivamente, el diálogo entre Admi
nistración y Personal, que depende de la misma, no es 
un diálogo de arriba a abajo, sino un diálogo horizon
tal, donde todas las partes exponen sus opiniones, don
de existen una serie de criterios que se ponen encima 
de la mesa y se debaten y se discuten, es de la única 
forma que, en realidad, puede llegarse a una conclu
sión definitiva para afrontar y solventar el problema 
con garantías de éxito. 

Srs. Diputados, la Moción, como decía antes, no es 
un mero planteamiento de partido ni de Grupo Parla
mentario, la Moción es una necesidad que tiene esta Ca
munidnd Autónoma de iniciar un proceso, un camino 
para resolver algo tan importante como es la estabili
dad material y jurídica de la Función Pública en nues
tra Comunidad. Esperamos, por consiguiente, que todos 
los Grupos Parlamentarios expresen su apoyo a esta 
Moción. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
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No s'ha presentat cap esmena a aque~ta Moció, se
gons acredita el Cap de Secció deIs ::;erveis AdmÍnis
trarius. 

Té la paraula el Conseller Sr. Jaume Llompart i 
Salva. 

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

Una vega da més, comparesc davant vostes, i ja no sé 
el número que fa. Cada p eríode de legislatura he de 
sortir una o dues vegades a parlar de personal. O jo 
no m'explic o hi ha qui no m'entén. Tal vegada, som 
jo, no hi ha cap dubte que, própiament, ho he de dir 
així, perque qualcú m'entendria. 

Bé, contestant a la intervenció del Sr. Martín Pere
grín, li aniré contestant els punts que 'ioste posa a 
aquesta Moció. En rebció al primer punt, vull signi
ficar-li que el mateix suposa un lamentabLe oblit de les 
negociacions mantengudes, mantengucles, endemés, inin
terrompudaiuen t. Naturalment, durant el mes d'agost, 
no hi va haver negociacions , pero aixo crec que és 
una cosa que ho entendra tothom. I aquestes negocia
cions, que voste c!iu que no existeixen, jo li dic i li 
assegur, i 110 pot comprov::ll- quan vulgui, que cada di
mars i c1ijous, és a dir, clLles vegac\cs la setmana, de 
mesos ja em'era, no d'ara, els represen tants del per
:,un¿¡l laoufú l, ¿lltre eL L¡uals, sell::,e cap uuute, hi fi
guren mililants del sindicat de la UGT, i aquí no vuU 
clonar noms, perque no ho vull fer públlc, perol si a 
voste li inlercssa no tenc inc<;mvenient cle cap casta a 
donar-los-hi, els hi donaré: 

A l'inici 'd'aquestes conversacions, va ser la Comu
nitat Autónoma, avan<;ant criteris no unanimes quant 
al moment de la seva celebració per p ar t clels repre
sentants laborals, qui defensava la tesi de la celebració 
previa d'eleccio l1s sindicals a la negociació del conveni 
coHectiu. Aquest punt crec que és important : la Comu
nitat Autónoma va avaw;ar-se perque se celebras sin 
elecions sindicals abans del conveni coHectiu. Un con
veni coHectiu únic, tal com havia manifestat esser la 
intenció de la representació laboral, en Uoc d'un acord 
marc, no crec que hi hagi necessitat d'exp!icar, aquí, la 
diferencia que hi ha entre un acord marc i un conveni 
coHectiu, que era la tesi, aquesta de l'acord marc, era 
la tesi de la Conselleria de l'Interior, per considerar-la 
menys complexa i més facilment realitzable, per consi
del-al' que exis tien una sene de vicis de representació 
de personal, en els quals la Comunitat Autonoma es 
podia negar a reconeixer com a interlocutor valid l'aItra 
part. Voste sap molt bé que aixó és possible legal
ment. Vicis que no molt clarament va reconeixer la 
Direcció Provincial de Treball, en dues resolucions suc
cessives, la primera, clara, la segona, molt confusa, i 
que va avalar plenament un informe del Departament 
de Dret de Trcball de b Facultat de Dret, efectivament. 
Ido bé, acccptada per les dues parts la necessitat d'acu
dir a unes eleccions previes de les quals sorgeixi una 
representació amb la capacitat convencional i requeri
da per n egocÍ::\r la discussió, millor dit, les discrepan
cies sortiren a l'hora d'interpretar el concepte de Cen
tre ele Treball, i la consegüent conseqüencia del nom
bre ele Comites el'Empresa o Delegats de Personal que 
haurien el'existir. 

En aqu estes conversacions a les quals el Departa
ment de Personal va m antenir la tesi ql1e per Centre 
de Treball s 'ha d'entendre, exceptuant rares excepcions, 
la Conselleria, criteri que també va sostcnir l'Assesso-

ria Jurídica de la Comunitat Autónoma, els represen_ 
tats de personal i els smdicats, perqué 3 les mateixes 
varen assistir, també, representants sindicals, sostenien 
que la Comunitat Autónoma era l'únic Centre de Tre
ball, excepció feta d'un sindicat que mantenia una pos
tura diferent a les dues anteriors, n'hi havia tres. 

Davant les discrepil.l1cies sorgides, es va acudir al 
Director Provincial de l'IMAC, perque actuas de me
diador, si bé la seva actuació, després dG llargues en
trevistes, no va donar els fruÍls esperats, 1, davant aixo 
i amb la finalitat de superar la via morta, dins la qual 
se situaren les conversacions del Departament de per
sonal, va sorgir l'oferiment d'acudir a un organ impar
cial, com és la Magistratura, perque dirimís, de manera 
extra-oncial, la controversia, amb aquest objectiu, tant 
els represenlants laboral s com el Director Provincial 
de l'IMAC s'entrevistaren amb el Dega de la mateixa, 
de la Universitat, que els va assenyalar que només co
neixeria l 'assumpte quan oport unament es plan tejas 
com a conflicte coHectiu. Plantejament que en tot mo
m ent ha estat acceptat per la Direcció Gen eral de Per
sonal ,amb independencia que interinament es manten
guessin negociacions informals amb els representants 
laborals, en orclre a la preparació del conveni coHcctiu 
i a la repartició deIs fons destinats dins els Pressuposts 
Generals de la CAIB, o sigui, aquest 20 milions, deIs 
60 que haviem parlat, 40 deIs quals passartl1 als iuncio
naris, i 20 s'han de repartir entre els labúrals. 

Aixo ,aques1a r epar tició, en ordre a l'l10mogeneitza
ció ele retribucions, les quals s'han vengm lent de tal 
manera, i en relació a aqucst segon pun!:, amb I'ajuda 
inapreciable deIs representants de personal, vost~ diu 
que no hi vénen, pero han dit que bé, hi estan con
formes, s'ha aHibat, fa poques dates, a Ull acord previ 
en ordre a la distribució d'aquest fons. 

Pel que respecte al plantejament elel confliete col
lectiu, no correspon fer-lo a la Comunitat Aut::>noma, 
peró les darrcres notícies que jo tenc és que els re
presentants laborals i els sindicats prefereixen solu
cionar primer el tema ele la seva homogeneització i 
després, en el seu cas, procedir a plantejar-Io. O sigui, 
que ara venelra el moment, segons petició deIs labo
rals, no perque nosaltres ens hi afiquem o no ens hí 
afiquem, perque les figues madures cauen, i ara cau 
la fi~a. 

En definitiva, com voste veu, no hi ha hagut inac
tivitat, tot el contrari, i la seva postura, em permeti 
que li digui, endemés d'obviar tot aBo fet per l'Admi
nistració i els representants de personal i, en conse
qüencia, encara que indirectament, els sindicats és, 
com a mínim, precipitada i carent ele sentit de la re a
litat. 

El segon punt, el segol1 punt de la Moció, natural
m ent, crec que queda contestat dins la resposta dona
da al primer. Lí assegur que voluntat de ter-ho, n'exis
teix, i les conversaciol1s, encara sense constituir for
malment la taula negociadora, es mantenen, peró pri
mer és necessari salvar els obstacles abans ind icats. 

Pe] que respecta al tercer pun t, 1110stra vos te, una 
vegada més, i em perdoni, ignorancia, jo diria que vo
luntaria del que ocorre dins la Comunitat Autonoma, 
fins i tot de la legislzció que regeix al;; funcionaris. 
La Conselleria d'Interior, en tot moment, ha es tat ober
ta al canvi d'impress ions amb els legítims represen
tants del personal, aquells que són al seu servei, nin
gú no ens pot acusar d'actuar sense escoltar l'opinió, 
sempre que la'ns han oferida. Mostra d'aixo és que el 
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tema retributiu dels funcionaris ha estat solucionat 
d 'una manera óptima, conjuntament, no per una part, 
sin6 conjunlament, ara bé, exigir la negociació amb 
aquest, suposa oblidar que no estam dins un regim 
CO!1tl'acLu<u, com el laboral, sinó estatutari, i que en
cara que la Llei 30 del 84 i el conveni 151 de l'O.I.T. 
aproxima els dos regims, les diferencies subsistents i 
la seva postura són demostratives d'una activÍtat que 
bé es podria qualificar de més papista que el Papa, 
maxim quan en detectar vostes la responsabilitat de 
Govern han fet, en moltes ocasions i llocs, ostentació 
de valer funcionalitzar i no laboralitzar } 'Administra
ció Pública Espanyola davant les crítiques que en tal 
sentit reben. 

Ara bé, el que he dit no vol stgnihcar que ens 
oposem al canvi d'impressions i a escoltar el sentit del 
personal funcionari al servei de la Comunitat Autóno
ma, Úllicamcnt i exclusivament vol s ignificar que la 
Comunitat Autonoma no vol fer deixament de facul
tats, que lega lment li corresponen. 'Entendre qualsevol 
altra cosa del que he dit és pura i simple demagogia. 

En relació, finalment, al quart punt, en la matisa
ció feta en el punt anterior, he de dir que l'apartat a) 
de la Moció hauria de figurar en segon llac, tenint en 
compte que allo prioritari és l'aprovació de la Llei de 
la Funció Pública, i, com a conseqüencia d'eHa, pro
cedir a l'elaboració ele plantilles organ.iques i valora
ció de llocs de trebal!. Li vull explicar una cosa, si 
m'ho pennet, en un inCÍs. La Llei exigira estructura 
organica, l'estructura organica, plantilla organica, i 
després vendra el que voste em demanara. Dins les 
dues feines seran escoltats els representants de perso
nal, així com qualsevols altres estaments que mostrin 
el seu interes o bé ofereixin la seva opinió. Ara bé, 
em sembla, almanco exagerat, pretendre que es nego
cil la valoració del !loc de treball dins les Administra
cions on s'ha procedit a realitzar-la, ha {'stat elabora
da per entitats de tal professionalitat, professionalitat 
i objectivitat. No hi ha dubte, i aquest (;s el parer i 
el carní que quasi segur se seguira en el nostre cas o 

Són recents els exemples d'estudis realitzats per 
una multina.cional, per al Ministeri d'Economia i Hi
senda, per al Ministeri, i l'aprovació, per part del Con
sell Insular d'un estudi, en el mateix sentit, per a una 
altra entitat. És a dir, nosaltres, com el Ministeri d'Hi
senda, com el Consell Insular de Mallorca, anam a 
l'objectivitat, no a la subjectivitat, j la forma d'obte
ni r-la és fer-ho per persones especialitzacles que esti
guin fora del compromís de la Comunitat Autonoma. 

Aquesta ha de ser també la solució de la Comu
nitat Autonoma, després de concurs públic i al qual hi 
puguin participar totes les entitats que funcionen dins 
aques t ram. 

1. p::r 3'~abar, al punt c) difícilment puc contestar
lí, perque no m'aclareix l'article en qüestió del conve
ni núm. 151, ha fet molt bé en dir qu e no era l'arti
cle 151, perque aquest conveni no té 151 artides. El 
conveni núm. 151 de la O.I.T., ['aplicació del qual sol
licita i l 'entrada en vigor del qual s'ha produ"it fa es
cassan1ent un mes, és a dil', enC:1ra no fa un mes, vos
te sap molt bé que lél mateixa disposi ció elu un quadre 
quasi al final, que diu la dat(\ ele signatura de les na
cions i clesprés la dat:1 ele l'entrZlc!J. en v;gor. Ido bé, 
s i és que no esta equivocat el Butlletí Oficial de l'Es
tat, es \'<1 firmar el conveni, per part d'Espanya, dia 
18 de setcm bre de 1984, i l'entrada en vigor era dia 18 

de ·setembre de 1985, exactament fa avui 28 dies, i 
voste ja m'exigeix. 

Per tot aixo, deduesc del sentit de la Moció pre
sentada que es referid a l'article sete. Al respecte li 
diré que acceptant-lo, la Comunitat Autonoma estara 
en aquest tema a aBo que preveixi, segons sembla amb 
caracter de norma basica, l'Administració Central, amb 
una norma de próxima aparició que actualment s'esta 
elaborant damunt la representació sindical amb audien
cia deIs sindicats més representatius. Per tant, crec jo 
que Wla de dues: o les dades que tenc jo no són exac
tes, o les que m'ha donat voste tampoc no ho són. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

EL SR. MARTíN PEREGRIN: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados . Yo creo, 

Sr. Conseller, que el que no quiere enterarse de las co
sas es usted, porque la Moción está perfectamente cla
ra y enmarcada en un contexto del que parece se quie
re sacar. Cuando nosotros hablamos «que se proceda, 
previos los trámites oportunos a convocar e lecciones 
slndicales» estalllUS hablando, esta.mos clicienclo que 
hay una exigencia objetiva de regularizar una situación 
que usted mismo reconoce que es irregular, que no 
hay r~presentación sindical por parte del personal la
boral, yeso lo dice , con· toda claridad, en el informe que 
usted ha aludido a ntes, emitido por el Departamento 
de Trabajo de la Universidad de Palma. Y partiendo 
de esa irregularidad es de la que nosotros entendemos 
que hay que ir a la solución, es decir, convocar las 
elecciones sindicales para que los representantes de 
los trabajadores, del personal laboral, puedan presen
tarse, puedan ostentar la condición legitimadora para 
negociar con la Comunidad Autónoma. Una vez lleva
do a cabo esto, es evidente que hay que iniciar un pro
ceso con esos representantes legales en donde se ne
gocien las condiciones que están en la mayoría de los 
casos suspendidas por su nueva adscripción a otra Ad
minist ración. Es decir, que no pueden ni están suje
tos a una normativa que fue pactada con otra persona 
física o jurídica, en este caso jurídica y que, en con
secuencia, deben de regularizarla desde un punto de 
vista bila teral. 

Eso son los dos primeros puntos. 
Después dice usted que nosotros aquí no nos en

teramos de las cosas, y que parece que venirnos por 
propia iniciativa, porque al parecer la Ccmunidad Au
tón oma lleva no sé cua.nto tiempo negocietndo con los 
representantes de los trabajadores . Primero, ¿qué re
presentantes de los trabajadores? Si estamos recono
ciendo que no hay representación. Segundo, ¿con qué 
programa , con qué calendario y con qué fines? Porque 
no lo s:1bemos. Y, para eso a u s tedes les presentan el 
día 11 ele septiembre de 1985 las centrales sin dicales, 
Comisiones Obreras y UGT, un escrito en el que les 
pid en, uno por uno, prácticamente, todo el contenido 
ele la Moción. ¿Usted cree que si en realidad esto se 
hubi era producido, que si estos representantes de los 
tra ba jadorcs de verdad estuviesen plenamente cons
cientes ele que están negociando con la Comunidad 
Autónoma tendrían que presentar un escrito el día 11 
de septiembre de 1985 pidiendo toelo esto? Me parece 
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que hay otra forma de entender las cosas, y a partir 
de ahí es por donde vamos nosotros. 

Por otra parte, cuando hablamos de establecer un 
calendario de negociaciones entre el Gobierno de la Co
munidad Autónoma y los representantes de su perso
nal funcionarial y laboral, no estamos, ni más ni me
nos, que reconociendo o argumentando precisamen
te alguna df.' las cosas que usted misLl10 acaba de 
reconocer aquí, que efectivamente es necesario hablar 
con los interesados y proceder a llegar a unos acuer
dos de carácter previo donde cuestiones tan funda
mentales, como la Ley de la Función Pública y la apli
cación de un convenio que no lo estamos exigiendo ya, 
ni muchísimo menos, es verdad que el convenio em
pezó a regir a partir del 18 de septiembre de 1985, 
pero, como dice muy bien su propio articulado, las 
Administraciones Públicas, y está hablando en general, 
tienen la obligación de asumir esa responsabilidad de 
negociación y de dar participación a los funcionarios 
o a los empleados públicos, como se denomina; es el 
artículo 7, efectivamente, al que aludía usted. 

Ley de Función Pública. Pedirle al Gobierno que 
establezca un calendario con los representantes lega
les de los trabajadores para negociar aspectos de la 
Ley de Función Pública, que no solamente a nivel de 
proyecto se tienen que redactar, sino que se tienen 
que concretar en realidades físicas, no creo que sea 
ninguna temeridad ni ninguna demagogia, al contrario, 
me parece que estamos precisamente en una línea com
pletamente distinta. Estamqs pidiendo responsabilidad 
al Gobierno y a los trabajadores. 

En consecuencia, creo que en absoluto, en absolu
to usted ha desvirtuado ninguno de los puntos que 
fundamentan la Moción, y na sólo no los ha desvirtua
do, sino que con su intervención, estoy seguro, ha ra
tificado la necesidad de que este Parlamento apruebe, 
uno por uno, porque si no, me parece que todavía va
mos a estar negociando de una manera muy peculiar, 
y tan peculiar que no sé si como usted dice llevan ya 
un año y todavía no conocemos el más mínimo acuer
do, salvo, y vuelvo a insistirle, en el capítulo de retri
buciones, que ya es la tercera vez que les reconozco 
que efectivamente el Gobierno ha hecho una labor 
acorde con los planteamientos que exigía dicha cues
tión. 

Nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Interior, Sr. Jaume 

Llompart. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes gracies, Sr. Pres ident. Segons veig, no ens 

entenem, i esta ben cIar aixo. Vos te pega per una ban
da, i jo peg per la situació legal, voste diu també per 
la siluació legal. Jo li he dit, a voste, que el tema de 
les eleccions havia quedat pendent per la cosa aquella 
que es diu , el que era un Centre de Treball, que s'ha
via d'arribar a un conflictel coHectiu i que es va dei
xar, a p etic ió deIs !abaraIs, per quan s 'hagués solucio
nat el tema de les rctribueions. Cree que li ha he dit 
ben cIar, ha he llegit, esta escrit aquí, no hi ha volta 
ele fu ll en ~ ixo. La omunitat Autónoma no plante ja
ra aquest eOllfl ¡etc eoH e tiu, són els !abaraIs els que 
I'han de 1 res 11 ta (', a ixa s ben clar, voste, segons veig, 
con ix aquesl 'inrorm (11.:1 Departament de Treball de 
la Universitat Balear, i sap que va per aquí. 

Voste parla de n egociar, parla de calendario Aixo 

haura de venir després, 'luan s'hagin posat d'aCord 
quan elis demanin aixo. Parla de la Llei de la FunciÓ 
Pública, no sé si ho creu o si no ho creu, ja li vaig 
dir l'altre dja que la Llei de la Funció Pública esta a 
punt de caure, és Wla figa madura, ti repetesc per 
ducs v gades. Li die que esta pe!· caure, si 110 ereu, bé, 
si no bo ereu, li ho demoslraré dins poe temps, públi
cament. 

Negociar la Dei de la Funció Pública., bé, es pot 
demanar, i ja he dit també que hi intervendrien tots 
els sindicats i aquelles persones que poguessin apor
tar qualque cosa, peró negocia.r la Llei de la Funció 
Pública no és, per exemple, fer-la d'una filosofía des 
del punt de vista del Partit Socialista Obrer Espa
nyo!, és fer-la damunt una filosofía que esta establerta 
i que li podria llegir, la tenc aquí, que tal vegada no 
coincideix amb la filosofía del Partit Socialista Obrer 
Espanyol, i la Llei de la Funció Pública, en el seu mo
ment, com a proj ec te, ha de venir a aquesl Parlament, 
í la Llei de la Funci6 Pública es fara entre tots i es 
fara amb els vots de tots i cadascun deIs Diputats 
aquí presents, no perque ho digui un senyor que hi 
vol intervenir o un sindicat que hi vol intervenir. La 
Uei la fa el Parlament, es pot escoltar a tothom, pero 
la Llei la fa el Parlamento 

Diu que exigeixen responsabilitat al Govern i als 
funcionaris i als contractats laborals, bé, no sé fins a 
quin cert punt es pot exigir aquesta responsabilítat, 
crec que ells són ja majorets d'edat per saber el que 
valen i com ha han d'aconseguir. Li ho he dit, Ji ho 
he repetit més d'una vegada, i ja li he dit moltes ve
gades que la Conselleria d'Interior, a través de la Di
recció General de Personal, mai per mai no ha tengut 
les portes tancades a tot aquell que ha vengut afer 
una petició o a fer una conversada, mai per mai; i si 
hem arribat a la distribució deIs 60 milions amb con
formitat de tothom, és perque qualque cosa hi deu 
haver amb aquests senyors, que si no tenen la repre
sentació que voste creu, és ver que no la tenen, pero 
amb qualcú ens hem d'entendre, fins que no s'hagin 
fct les eleecions. 

He desvirtuat el sentit de la Moció, bé, és una in
terpretació de vos te, pero jo no I'he desvirluada, li he 
aclarit els motius pcls quals aquesta Moció no esta 
feta en relació a la legislació actual. 

Li he de donar les gracies, i de molt bon cor, per
que per dues vegades a la primera interven ció i a la 
segona, voste ha reconegut que el problema de les re
tribl1cions ha estat efectivament resolt Pero Ji he de 
dir una cosa, recordara que quzlI! vare~ parlar, tates 
les vegades que en parlarem, que la Comunitat Autó
noma volia resoldre 8quest problema de la diferencia 
d'ingressos de tots i cadaseun deIs funcionarís i labo
rals de la Comunitat Aulonoma. ho feiem perql1e no 
hi hagués discriminaci . Lcgalmcnt n tcní m cap oblí
gaeió, ni d'una ni ele I'allra ca la, i a ixo, precisament, 
dins fa 11llS pocs dies hi ha un '\ re.olució de la MaS':i s
tratura de Treball, davant una petició de set o ,;uit 
fUllcionaris laboraIs transferits, funcion"ris Iaborals 
transferits, que demanaven I'equiparació deIs seus in
grc5 sos amb els funcionaris labo rals de la Comunitat 
Autonoma. 1 la Resolució ele 18 Magistratura de Tre
ball diu que «nones», i diu que «nones» pcrque legal
ment no en tenien dret. Aixó demostra, una vef!aela 
més, si és que qualcú dubtava, que nosaltres en aquest 
asp ec te també teníem raó. 

Mol tes g¡-aci es, Sr. Presiden t. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, té 

la paraula el Sr. Sebastia Serra Busquets. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

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

querra Nacionalista-PSM en aquest debat de política 
de personal, com altres vegades que hem fet pregun
tes, interpeHacions, etc., volem especificar, amb tata 
claredat, les nos tres posicions i aclarir un debat, on 
pareix que hi ha una certa intencionalitat per part del 
Govern de fer-Io de cada vegada més confusionari. 

L'equiparació del personal funcionarial certament 
ha estat un guany important de l'any 85 que, a través 
d'una serie de negociacions, ho hem de reconeixer, 
aquests milions de que ha parlat el Govern és cert 
que s'han usat en aquest lema, pero queda el proble
ma, i no s'ha d'amagar, de l'equiparació del personal 
laboral. Vint milions de que es disposa no és en ab
solut suficient per a l'equiparació del personal laboral, 
i cal tenir-ho molt cl::tr. 

Aquesta sentencia ele Magistratura, de que ens ha 
parlat el Conseller, a aquest Diputat li fa vcrgonya que 
hi hagi les Jifere1ll.:ie" salaríais ellLno el pelsuaal Ljue 
vostes han contractat de manera regular i irregular, i 
vostes ha saben millor que l'oposició, i el personal 
transferit de les diverses administracions de l'Estat. 
Creim. que per molt que la Llei, la Magistratura no 
doni la raó él. aquests treballadors, creim que és abso
lutament urgent, prioritari i vergonyós que no hi hagj 
una equiparació en el sou entre persones que ocupen, 
que fan la mateixa funció, i crear aquests agravis com
paratius és objecte logicament de situacions conflicti
ves i de malestar. 

Per a aquest Grup Parlamentari d'Esquerra Na
cionalista-PSM hem ele dir que aquí hi ha qualcú que 
no entén el castella, i creim que nosaltres l'entenem. 
El Departament de Dret de Treball i de Seguretat So
cial de la Facultat de Dret de Palma de Mallorca, en 
data 10 de juny del 85, fa un informe, que ens sem
bla molt clar. Quant a representació del personal diu, 
«han de variar» -traduesc al catala- «han de variar 
necessariament les condicions de la representació del 
personal, és necessari que s'inicü un procés electoral 
que reculli les exigencies contingudes a l'article 63 de 
l'Estatut deIs Treballadors» -i més envant, diu-«men
tre subsisteixin aquestes anomalies a la representació 
del personal, les parts, en aquest cas, la Comunitat 
Autonoma de les rIles Balears, es poden negar a re
coneix¡;r com a interlocutor valid l'altra part, tant si 
es tracta de negociar un con ve ni aplicable a tot el per
sonal, dependent de la mateixa í d'una sola vegada, 
COm si es tracta de negociar convenís per centres de 
trebal]" -fa l'excepció del personal d'Obres Públiques, 
que té un conveni específic i recuIl les orientacions de 
la Direcció Provincial ele TrebaIl ele 17 de maig del 85. 
És ver que la rcpresentació de Treball hi forma repre
sentants ele elistints sindicats, a tates les actes que hi 
ha hagut a les negoci:>.cions, etc., figuren els noms, lli
natges i afiliacions, per aixo no fa falta que el Sr. Con
seller ens eligui qui són i qui no són, creim que es
tam a una elemocracia amb uns elrets constltucionals 
i estatutaris ele tot el personal, i, en concret, deis De
legats a la Comissió n'hi ha tres, no afiliats a cap cen-

tral sindical, dos de Comissions Obreres, i un d'UGT, 
i en el plenari, nou no afiliats, set de Comissions Obre
res, quatre d'UGT, i un d'USO. EIs noms i llinatges 
són a disposició de qui vol en el Govern i també deIs 
Grups Parlamentaris que ens haguem preocupat de de
manar-ho, les central s sindicals, assemblees de treba
lladors, etc. Obviament, per tant, l'obscurantisme no 
creim que serveixi de res i creim que els treballadors 
són els primers que han volgut, de cada vegada més, 
donar-se a coneixer i parlar cara a cara i obertament. 

Després d'aquest Dictamen de la Universitat, des
prés de coneixer l'Estatut deIs Treballadors, després 
de coneixer el que diu l'Organització Internacional del 
Treball, per a Esquerra Nacionalista-PSM, és clar, és 
evident que aquesta Moció que presenta el Grup So
cialista és una Moció ordinaria, normal i que a qual
sevol entitat pública és evident que s'hauria de com
plir, és una petició de Comissions Obreres i UGT del 
mes de setembre, i pensanl que eI Govern esta actuant 
el'una manera suiciela, sense valer reconeixer, poIítica
ment, que ha de fer aixo, a qualsevol in~tancia públi
ca d'aquesta illa de Mallorca, i no parlam de Menorca, 
Eivissa i Forl11entera perque, en aquests l110ments, no 
ho coneixel11, pero, per exel11ple, al ConseIl ele Mallor
ca o I'Ajuntament ele Ciutat, aixo és practica habitual 
i practica coneguda ele tots els Grups Polítics repre
sentms. 

Nosaltres votarem que sí, íntegrament, si bé vo
lem elir que el que es proposa és tímid perque no 
resol UDS quants problcl11es que Esquerr~l Nacionalista 
vol anomenar: primer, oposicions él. proves selectives, 
qui ha format els tribunals, amb quin proceeliment ha 
estat nomenat el Tribunal, quins representants deIs 
treballaelors hi ha hagut al Tribwlal, obviament aixo 
és una resposta que queda enlaire, i una practica que 
continua [ent el Govern Autonom, qui nOl11ena el Cap 
de Secció i el Cap de Negociat'?, es fa per concurs ele 
merits o es fa per lliure designació del Govern? Sabem 
la resposta; per lliure designació elel Go\'ern. On són 
els representants eleIs funcionaris i del personal labo
ral a ]a COl11issió de personal del Govern Autonom? No 
hi són. Les plantilles organiques, afirmació-pregunta, 
pero afirma ció rotunda, no responen a le: realitat, no 
responen a llocs de feina, i pensam que 3UO és priori
tari. La negociació al11b coordinadora de funcionaris, 
amb sindicats, el cODveni 151 de l'Organització Inter
nacional del Treball, les eleccions sinelicals provisionals 
i la LIei de Funció Pública no poden esperar l11és, per 
aixo creim que hi ha d'haver unanil11itat a una propos
ta tan coherent, una proposta que recull la voluntat 
majoritaria deIs treballadors, no afiliats i afiliats 
a COl11isisons, USO i UGT, i logicament pensam que no 
hi pot haver un Grup Parlamentari que actuI amb seny 
i d'acorel amb la Constitució i altra Normativa Laboral 
que es negui a acceptar-lo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pel GruD Parbmentari Regionalista ele les Illes, té 

la paraula el Sr. Antoni Roses. 
Disposa Sr. Diputat, el'un temps ele eleu minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Regionalista ha seguit aquest debat amb molt 
el'interes, ja motiu ele la InterpeHació. Ha escoltat els 
arguments, les exposicions elel Conseller el'Interior, Sr. 
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Llompart, del Portaveu del Grup Socialista, hem ana
lnzaI reLs, eVIdenCIeS, molt detalladament, que ens duen 
a unes analÍsis i a W1es concluslOns per a fixar, avui, 
la nostra posició aquí. 

But11etí Oticial de l'Estat de 12 de desembre del 
84, Sr. Consel1er de !'Interior, voste té raó, aquest con
veni de 1'O.I.T., 151, va entrar en vigor el setembre del 
8), peró voste, el desembre del 84, sabia que ja el podia 
unluzar com a eina, perque el Butlletí d'z.questa data 
el va ratificar. 

El pnmer punt d'aquesta Moció per a nosaltres no 
té dubte, no tenim inconvenient d'estalonar-lo, con
tem.plant detalladament, per a nosaltres cavall de ba
talla d'aquest marc, d'aquesta Moció ,d'aquesta discus
sió, els articles 4 i 5 del conveni 151 de l'Organització 
Internacional de Treball, acordat a Ginebra. EIs arti
eles 4 i 5 diuen clarament, «los empleados públicos go
zarán de protección adecuada conlra lodo acto de dis
criminación anti-sindical en relación con su empleo. 
2.-Dicha protección se ejercerá especialmente contra 
todo acto que tenga por objeto: a) Sujetar el empleo 
del empleado público a la condición de que no se afilie 
a una organización de empleados públicos o que deje 
de ser mIembro de ella. b) Despedir a W1 empleado 
público o perjudicarlo de cualquier otra forma a causa 
de su afiliación a una organización de empleados pú
blicos o de su p:lrticip:lci6n en las actidclaJcs li0D1Et

les de tal organización». Article 5: «Las organizaciones 
de empleados públicos gozarán de completa indepen
dencia respecto de las allloridades públicas. 2.-Las or
ganizaciones de los empleados públicos gozarán de ade
cuada protección contra todo acto de ingerencia de una 
autoridad pública en su constitución, funcionamiento 
o administración. 3.-Se consideran acto~ de ingeren
cia a los efectos de este artículo principalmente los 
destinados a fomentar b constitución de organizaciones 
de empleados públicos, dominadas por la autoridad pú
blica o a sostener económicamente o en otra forma 
organizaciones de empleados públicos, con objeto de 
colocar estas organizaciones bajo el control de la auto
ridad pública». 

Per a nosaltres és perfectament aplicable aquest 
conveni, i sobretot contemplam amb especial interes 
aquests articles. 

Els apartats 2 i 3 de la Moció, entenem també que 
són positius, perque tumbé aquest conveni 151 de 
l'O.I.T., en el seu article Se parla, estableix que la so
lució deIs conflictes que es plantegin, amb motiu de 
la cteterminació de les condicions d'ocu!1ació s'haura 
d'intentar aconseguir de manera apropiada a les condi
cions nacionaIs, a través de negociació entre les parts 
o per procec1ime nts independents o imparc;als, taIs com 
mediació, arbitratge, conciliació, etc., de mam;ra que 
establesquin la confianc;:a amb les parts interessades. 
Entenem que contemplant l 'article 8e d'aquest conveni 
151 són perfeclament acceptables eIs apartats 2 i 3 de 
la Moció d'avuL 

En relació a l'apartat 4, hem de tenir en compte 
que la Llci de 30;84, 2 d'agost, ele Mesures per a la 
Reforma ele la Funció Pública, establcix ele fomla im
perativa, di'l «procederán», a l'article 11, que les Co
munitats Autonomes, vos te, Sr. Conseller de l'Interior, 
ja ho ha esmcnLat anü aquí, crdenaran, mitjanc;:ant 
Llei de les se\'es respectives Assemblees Legis latives 
la funció pública nropia. Per la qual cosa, i segons dis
posa l'article 11 de l'Estatut el'Autonomía, en el seu 
apartat 3r, ,Jquest elcsenvolupament legisIatiu s'haura 

de fer en conformitat 3mb les bases contingudes a la 
legislaci6 de l 'Estat en aquesta materia, i que, segons 
l'article 1r de l'esmentada Lle i, 30/84 de 2 d'agost, 
aquestes bases es contenen en ls preceples que es 
m encionen a l'aparta t 3r. del mateix. 

Continua dient l'artide 11 d'aquesta Llei que a 
aquests efecLes i amb la deliberació prevía del Conse
ller Superior de la Funció Pública, com a organ SUpe
rior coHegiat de coordinació i consulta de la política 
de funció pública, les Comunitats Autonomes agruparan 
el seu personal en diferents cossos, escales, classes i 
categories que procedeixi. Grups establerts a l'article 
25 de la mateixa Llei. Endemés, l'artide 14, apartat 4 
diu que les plantilles i llocs de trebaIl de tot personal 
de la Comunitat Autonoma s'hauran de determinar a 
les seves respectives lleis de pressuposts. Nosaltres en
tenem que és perfectament aplicable aquest conveni 
151 ele l'O.I.T., que parla, que contempla la protecció 
en el dret ele sindicació i en els procediments per tal 
de determinar les condicions d'ocupació a l'Aciminis
tració Pública, ates que, com voste ja ha dit molt bé, 
aquest conveni V3¡ ser firmat o acceptat el setembre 
del 84, va ser ratificat pel ButlletÍ Oficial de l'Estat de 
desembre del 84, i va entrar en vigor el :;:.etembre del 
85 . 

Sr. Conseller, el Grup Regionalista no posa en dub
Le el momelll que vosLe diu que ja ha iniciat unes 
conversacions amb el personal, que estan avan<;:ades, no 
hi estan en pro ves documentals, 110saltres ho creim des 
del moment que vostc ho afirma, pero con¡prengui que 
nosaltres, en aquesta Cambra, la nostra obligació és 
regir-nos per fets concrets, de manera objectiva. 1 el 
fet és que creim que aquesta Moció és positiva i, per 
tant, el nostre Grup ti donara suporto Li donara suport 
amb la conc1;ció que el Grup Socialista, él l'apartat Ir, 
alla on diu, Iínia tercera, «en un plazo no superior a un 
mes», accecleixi a donar uns terminis més llargs, més 
comodes que no tan soIs un mes. Si el Grup Socialista 
ho accepta, nosaltres donarem suport a aquesta Moció. 

Res més i gracies. 

EL SR. PRrESIDENT: 
Gracies, S r . Diputat. 
E l Sr. Joa n Verger té la paraula. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Creim que el 

punt important d'aquesta Moció és simp1ement la con
vocatoria d'eleccions sindicals, i aquí el Conseller molt 
bé ens ha dit que el personal de la Comunitat Auto
noma, el personal laboral de la Comunitat Autónoma 
i l'altre també, el funcionarial, ha estat més interessat 
en un principi a arreglar el problema d'homogeneitza
ció de les retribucions, en el qual pareix que, amb sa
tisfacció han arribat a un acord, per després plantejar 
si és necessari el conflicte coHectiu, per arribar a acla
rir aquestes discrepancies sobre el Centre de Treball, i: 
després procedir a les eleccions sindicals. 

Nosaltres, el nostre Grup ha escoltat <tmb molt ele 
deteniment el Conseller, i ens ha dit, eles d'un principi, 
que el Govenl estava d'acord i era partidari que es 
fessin eleccions sindicals. Molt bé, nosaItres pensam 
que si aquesta és la voluntat elel Govern, primer s'acla
resguin d'una vegada per totes aquestes discrepancies 
sobre el que és el Centre de Treball, que hi han par
ticipat la Direcció Provincial ele l'IMAC, la Magistratu
ra cle Treball i no han arribat a un acord, i elesprés es 
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facin les eleccions silldicals ,i en aquest sentit demana
rem també ~empl'e que aquestes e1eccions sindical s es 
facin com més aviat millor, pero pensam que mentre 
no estigui aclarit aquest assumpte, la r esta és perdre 
el temps. La Llei de la Funció Pública, ens ha dit 
el Conseller, que és practicament aquí, nosaltres també 
ho e 'cim ,n sal Cres pcnsam que rapidament arribara a 
ac¡uest Parlament, desitjam que sigui com més aviat 
millor, i pensam, una vegada m és, que si la voluntat 
del overn és fer la convocatoria d'eleccIOns sindicaIs 
una vegada que s 'hagin aclarit aquestes discrepancies. 
aquesta Moció no té senlit, aquesta MocÍó és una cosa 
fora de lloe, i nosaltres l'únic que demanam, a part de 
la Moció, és que s'activin dlpielament aquestes eliscre
pancies que hagin sortit sobre la definicló de Centres 
de Treball, es facin les e leccions, pero, de tates mane
res pensam, i ho elic una vegada més, ::tquesta Moció 
no té sentit, i nosaltres no l'estalonarem. 

EL SR. MARTíN PEREGRíN: 
Por parte del Grupo S0cialista no hay inconvenien

te en aceptal' la propues ta que se hace del Grupo Re
giona!ista, dc a mpliar e l plazo, s i cabe, y poner «un 
período no superior a un mes», «no inferior a un mes 
y no superior a dos meses », si cupiera, y, en todo caso, 
pues a dm itirb.mos esta p ropuf's ta c1P (é' <; t 3 fonn::t . 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Sí, Sr. Pres ident. Malgrat trobam que el te rmini 

continua essent una miqueta curt, el Grup Socialista 
continua estirant, de totes mane res l'acceptam, i el 
Grup Regionalista donara suport a aquesta Moció . 

Gracies. 

EL SR. P&ESIDENT: 
Acabat el d ebat, presentada aquesta esmena «in 

voce » '" 
Té la paraula el r epl-esentant del Go\'ern. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Mol tes gracies, Sr. President. Poques paraules per 

contesta r molt breument el' Sr. Serra i el Sr. Roses . 
L'altre dia, amb motiu de la InterpeHació, Sr. Ser

ra, voste ja va reconeixer el que s'havi ~ fet quant a 
l'equiparació . Mol tes gracies, perque a m és de ser una 
cosa clara i pública, es reconeix des d'aquest podium. 

Diu que el problema d'equiparació, quant a p erso
nal bboral, és insuficient i que 20 miliol1s no bas ten, 
bé, aixQ és el que hi havia dins el Pressupost, el pres
supost aprovat per a l'any 1985, si no hi havia més 
quantitat no es pot repartir més. De tote , maneres , els 
mateixos ¡aborals estz l1 d'acord amb aixo, recordi gue 
el Govern es va comprom e tre que ac¡uest::l equiparació 
fos a l'any 85, a l'any 86 i a l'any 87, posslclement veu
rem que passara l'any que ve que, t81 vegactá, ens p odem 
avaI1(;a r molt, li vaig dir I'altre dia, cOltlcstant e l Sr. 
Martín, que hi h a via una quantitat bastant substanciosa, 
veurem el qu e arribara a port, per distribuir entre el 
personal funciol131i i e l personal laboral. 

M'ha estranyat molt que voste, Sr. Serra , usas 
aquesta paraula, que la resolució de la Magistratura de 
Treball és UIlC\ vergonya, no sé exactamen~ quina inter
pretació se li pot clonar a aixo , cr ec que lLna Magis tra
tura de Treball sap el qu e ha de fel' i fa les sentencies 
damunt llei. Ve ig que conejx, ta mbé els noms de les 
person es que a ss isteixen a les reunions, estic molt con
tent d'a ixo, e l fel ic it, així almanco sap el que es p a da 

alla dins, i crec que els informes que li poden donar 
no són gens dolents per part de la Conselleria de 1'In
terior, crec é:l contrari, perque hi ha unes persones de 
la Conselleria d'Interior que saben el que duen entre 
mans i que tracten així com s'ha de traciar qualsevol 
persona. 

El Sr. Roses em perrnetra que li digui que ha llegit 
bastants de tro~os d'aquest conveni 151 de l'O.I.T., bé, 
entre aixo i després els problemes de resoldre conflic
tes de competencia que no els pot reso!dre la Comu
nitat Autonoma, aixo ho sap molt bé el Sr. Roses, que 
no els pot resoldre. 

I tant al Sr. Serra com al Sr. Roses els dic que 
el motiu de no haver arribat a aquest conflicte de 
competencieo:, i aixo ja ho he di! quan h~ intervengut 
per primera vega da aquí, ha han de fC!:' els mateixos 
contrac ta ts laborals, 110saltres no ho podem fer a aixo, 
i els m a teixos contractats laborals han dit, i crec que 
el Sr. Serra ho deu saber a aixo, perque es ta ben in
fonnat, han dit que elIs esperarien la distribució d'a
quests 20 mi1ions i que després es faria, aquesta distri
bució es ta feta, només falta dur-la a la nomina, pero 
esta feta, i m'estranya molt que vos te, sabent tot a ixo, 
no tengui notícies que realment estigui feta, com ja he 
dit a la meva primera interven ció. 

Moll es gracies, Sr. President. 

EL SR. Pl(¡ESIDENT: 
Molles gracies, Sr. Conseller. 
Pot replicar durant cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. La qüestió de contl-adiccions 

que utilitza Esquerra Na cionalista-PSM sera molt breu. 
En primer lloc, reiterar c1arament que qu an hem par
lat d'una resolució de Magistratura de Treball vergo
nyosa, obviament el sentit de vengonyosa és eles d'un 
punt de vista moral i etic, ja que nosalLres entenem 
que és la situació del personal la que esta en una si
tuació de clara discriminació. Entenem que el Govern 
hauria de rectificar una situació injusta, com és que 
els contractats per vostes guanyin molt més que els 
contracta ts pl'ovenents d'altres AdministlTcions Públi
ques, i aixo és un futur problema que tendra el Go
vern, una futura situació conflictiva qUe pugui tenir, 
Per tant, ens r eferíem a la situació del personal, i és 
aquí on qualificam de vergonyosa la situc¡ció i utilit
zam j'etica i la moral, en aquest caso Per altra banda, 
Sr. ConselIer, és evident que hi ha hagut negociacion s , 
és evident que hi ha hagut una equip3ració del funcio
nariat, i aixo és important, ara el p ersonal laboral, cer
tament , s 'han dis tribui't els 20 milions, p e ro voste ma
teix acaba de reconeixeÍ' que no són, en absolut, sufi
cients, diu que al 86 hi posaran més miliúns i qu e ho 
::miran arreglant, cns al egra, pero e l fet é .,; que estam a 
mitjan octubre del 85 i ja és b en hora d'avan~ar i, 
senzilIa m ent ens reiteram en la resta, que no podcm 
estar només sati sfets per l'equiparació, sinó que hi ha 
aItres drets laborals que també s'han de resoldre ur
gentment. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
No, únicam ent unes p ogues parauJes . Des del punt 

de vis ta legal, judicial, les sentencies són legaIs . La 
qüestió moral és una cosa a parto la li vaig dir a les 
aItres intervencions tenguc1es, no a ra, sinó des del prin
cipi, quan es va parlar de la discriminació que l1i h avia 
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en els sous de la Comunitat Autonoma, li vaig dir que 
moralment tenien raó, pero que legalment no la tenien, 
i aquesta sentencia ve a confirmar, precisament, aixo 
que jo els he dit des d'un principio 

Quant als 20 milions, deixi passar el termini de 
tres anys, deixi passar el termini de tres pressuposts, 
voste sap, perque ho vaig dir ja fa dies, que lli havia 
distribució per als funcionaris c), d) i e) amb elIDO %, 
1'a) i b). o sigui els tecnics superiors i els tecnics de 
grau mítja tendrien un 65, un 70 % en aquesta primera 
envestida, ara li he dit també avui que aixo del perso
nal laboral transferit, no contractat per la Comunitat 
Autonoma o no procedent de l'Adnlinistració Local, 
també tendria la seva parto Per que no deixa passar el 
compromís que ha contret el Govern, a veure si en
guany s'aprova un Pressupost per a l'any que ve, que 
sigui suficientment substanciós per equiparar total
ment els sous, si és possible, no ho sé, la quantitat que 
hi haura, per que no espera un poc, i aleshares veura 
si és ver el que diu el Govem de la Comunitat Auto.. 
noma? 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PR,ESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Passam a la votació que es concreta en el text 

prcsentat de: la Mociú alllb uues rnuciificacions que són 
les següents: A l'apartat Ir, se suprimeix l'expressió 
«en un plazo no superior a un mes», que queda subs
tituIda per I'expressió "en un plazo no inferior a un 
mes ni superior a dos meses». En conseqliencia, aquest 
apartat Ir diria: «Proceder, previos los tramites opor
tunos, a la convocatoria de elecciones sindicales para 
el personal laboral de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, en un plazo no inferior a un mes ni 
superior a dos meses a partir de la fecha de adopción 
del aouerdo». 

A l'apartat 4, lletra c), se suprimeix l'expressió 
«del artículo», en conseqüencia, queda redactat de la 
següent manera: «Aplicación del convenio 151 O.I.T.». 

En aquests termes se sotmet aquesta Moció a vo
tació, i, per tant, aquesta Presidencia demana a la 
Cambra: 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la 
Moció, es valen posar drets, per favor? 

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

la Moció, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
Queda aprovada Ja Moció per 30 vots a favor i 20 

en contra. 
rrL-

1 passam al punt següent de 1'0rdre del Dia. 
És el Debat de l'Esmena a la TotaJitat, presenta

da pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, 
al Projecte de Llei de Nomlalització Lingüística. 

Secretaria, vol procedir a la lectura de l'esmena a 
la totalita t? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena a la Totalitat.- La ur¡!encia de disposar 

el'una Llei que faeí realitat la Normalització de la Llen
p:-ua Catalana a les llles Balears, es fonamenta en els 
drets historics elels pobles insulars a mantenir plena-

ment ht cva identitat cultural, i és reeollida a }'Esta
tut en forya de mandat imperatiu per a)s poclers pú
bUes. No obstant aixo, el Projecle de Llei de Norma
lit7..aeió Lingüi Lica presentat pel Govern de les 11les 
Balears, no lleix d 'un espedt decidídamt:nt normalit
zador del nostre idioma, ni recull e ls priucipls basics 
que han d'illspirar 1 recobrament del calala a les l1Ies 
Balears. Per tol aixo, el Crup Parlamentad E. querra 
NacionaUsta, postula la devolució del Projecte de Uei 
de Normalització Lingüistica al Govern, per tal que 
el reelabori amb plena concordan<;:a amb el text ela
borat i presentat al Govem per la Comissió Assessora 
de la Conselleria d'Educació i Cultura el 7 de juny del 
1984. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Té la paraula el representant del Grup Parlamen

tari Esquerra Nacionalista, Sr. López Casasnovas, per 
defensar l'esmena de totalitat. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. L6PEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. PresidenL Sres. i Srs. Diputats. Or

son Wells, el cineasta mort recentment ba deixat dit 
als seus contemporanis, «les vostres veus seran siJen
ciades, pero és igual, continuau parlant». 1 si l'obser
vam bé, aquesta frase no és tan pesimista, ja que, si 
per una banela constata una realitat, la difícil comuni
cació de missatges no amables per al p.oder, també de
'mastra una ferma esperan~a d'anar endavant. Com? 
lnsistint, tenint, com deia Bertolt Brecht, el coratge de 
dir la veritat 

En presentar aquesta es mena a la totalitat del 
Projecte de Llei de Normalització Lingüística, Esquer
ra Nacionalista-PSM pretén, entre d'altres coses, cen
trar l'atenció deIs Srs. Diputats en el tema que ha 
marcat més, més per absencia que per presencia, la 
política cultural del Govem actual de la nostra Comu
nitat Autonoma: el tema de la normalització de la 
llengua propia deIs pobles de les Illes: la llengua ca-
talana. l dir c1arament que en un lloc com aql.lJlJ.,í .....t:PJ.JD __ _ 

que una !lengua, el castella, esta desplayant una altra 
per l'ús de la fo[(;a des de fa '" dos segles, i en l'ac
tualitat també per subtils mecanismes psicologics, em
parats en un poderós aparell d'estat, en un !loc com 
aquí i en ur;a situació com aquesta, de pIe conflicte 
lingüístic, normalitzar la nostra llengua minoritzada 
vol dir capgirar el procés de substitució, resituar la 
nostra llengua als ambits usurpats on ara no hi té ac-
cés, subvertir l'ordre lingüístic establert «por justo de
recho de conquista», la qual cosa, Srs. Diputats, exi-
geix : primer, fer necessari i útil el cataJa al si de tots 
els ambits de comunicació de la societat, especialment 
en aquells que són claus en una societat moderna: 
mitjans de difusió, administració, publicitat, sistema 
escolar, món del trcball, comen;, etc., etc.; exigeix tam-
bé fer del catala un vehicle imprescindible en els pro-
ces sos de comunicació de la societat deIs Palsos Ca
talans, com l'alemany ho és a Alemanya, o l'italia ho 
és a Italia. 

No hem el'oblidar que un procés de normalització 
no avan<;:a per cap bona "oluntat, sinó per la presen
cia i I'exercici d'una ideologia i el'una practica socio
lingÜística de1.erminada. Una política lingüística és, en 
primera instancia, una política determinC'da. Tant és 
així que certes polítiques liugiiístiques poden agrcu-
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jar o resoldre, resoldre o agreujar un conflicte lingüís
tic; per exemple, si la supressió de les mesures res
trictives de l'ús d'una llengua desapareixen, pero no 
s'augmenta el seu prestigi, la seva utilitat i el seu ca
úlcter practic, els seus mateixos usuaris acabaran per 
abandonar-la, d'una manera voluntaria, en descobrir 
o redescobrir que no els fa cap servei. Es pensa, al
guns pensen, que en declarar oficialment una llengua 
aquesta ja és normal, pero a~o, sense cap dubte, és 
una equivocació basica i freqüent que Esquerra Na
cionalista ha combatut i combatra per triomfalista, in
teressada o cega. Una llengua, per tal dE: ser normal, 
ha de desenvolupar tot un joc de funcions socials, és a 
dir, ha de ser vehicle de comunica ció i expressió a 
tots els ambits de la vida i de la societat, pero tenint 
en compte que avui necessitam una llengua de cultura 
moderna, apta per al repte de la tecnologia i les no
ves funcions que la nostra socÍetat va desenvolupant. 

Aquest proposit, tanmateix, no s'aconseguira tan 
sois perque tenguem a l'abast Wl corpus legislatiu to
talment favorable, que no el tenim, una demanda so
cial de normalització i una lleialtat lingüístic;), que a 
les Illes tampoc no tenim, que ni té, gosaria dir, el 
mateix Govern a la practica quotidiana. Necessita mit
jans institucionals a invertir, que tot i que hi poden 
ser, no hi són per nlanca, precisament, ü'una actitud 
política normalitzadora per part d'aquest Govem con
servador. Oil són, si nó, els Dec¡-ets cl'Enscnyament del 
catala i en catala que cOlwertesquin la nostra en una 
llcngua d'aprenentatge, d'instrucció, de prom oció i 
d'accés a la universalitat de la cultura? No hi són, 
com va quedar ben pales en el debat dl' les anteriors 
sessions plenaries. On són, sinó, els objectius formu
lals a partir d'un estudi de base socio-lingüística que 
ens informin rigorosament de la realitat i ens perme
tin d'establir els processos, etapes i ritmes de planifi
cació, una planificació necessaria a qualsevol política 
seriosa? Encara els esperam. Quan i com aquest Go
vem combat tant de prejudici lingüístic i auto-odia ... 
el si de la nostra societat? No soIament no els com
bat, sinó que cucarellament alguna d'ella, jo diria que 
els estimula. I aquí són les declaracions públiques d'al
guns senyors Diputats, que ara no ocupen escó, i, fins 
i tot, jo diria que hi ha testimoniatges escrits de ma
nifestacions fetes pel Molt Honorable President 
d'aquesta Comunitat Autonoma. 

No oblidem que als primers que ens correspon de 
mantenir l'expansió i l'ús de la nostra llengua és a 
nosaltres, és a dir, als que ja coneixem 1'idioma. Una 
llengua no es perd perque no l'aprenguin els forasters, 
sinó perque deixeII~ de parlar-la i d'utilitzar-la els que 
la sabem. Malament, ido, si el matcix Gatinet que go
verna les Illes Balears no s'aplica en aquesta assigna
tura pendent amb obligació de revalida. 

J a és simptomatic que el Govern de la Coalició 
conservadora digui que el canal de Televisió Balear 
sera bilingüe, es negui a subvencions a les escoles que 
duen a terme programes d'ensenyament en catala, re
dacti la seva majoria de documents interns i públics 
solament en casteIla i pretengui salvar la cara amb 
una campanya de normalització que contradiu en la 
practica de Ico: Conselleries. I ara, ens presenta un 
Projecte de LIei, una eina legislativa que després d'ha
ver-la llegida detingudament podem qualificar, eles ele 
la perspectiva el'Esquerra Nacionalista, com una Pro
posició de LIei insatisfactoria, escafida, insuficient. 

Per llaUl-ar el nostre futur necessitam tractors mo-

derns, com el que al nostre President li agrada de ma
nejar, i ens donen arada romana amb reia plena d'os
ques; senzillament, tendrem molt mal de fer els soles. 
Constatem, primer, que cap Llei no normalitza, sinó 
que encara que la Llei és imprescindible, quasi tot de
pen del fet que la Llei sigui bona i de l'aplicació o 
l'ús que se'n fara. Per a~o, Esquerra Nacionalista-PSM 
pensa que el Projecte Legislatiu de Normalització Lin
güística és un deis més decisius que el nostre país ha 
d'afrontar en aquesta legislatura. I rebutjam, d'entra
da, possibles veus que ens puguin acusar d'irresponsa
bilirat, perque hem esmenat la totalitat de la LIei, 
que ens acusin de retardar l'entrada en vigor de la 
Llei, etc., etc. No se'ns pot acusar d'aquestes coses 
quan dia 7 de novembre de l'any 83 van registrar l'en
trada al Parlament de la nostra Proposició de LIei de 
Normalització Lingüística, que no fou ni acceptada a 
tramit, tan soIs, perque el Govem opina que implica
ria augment de les clespeses; sofisma ben bo ele des
mW1tar, n'hi hauria hagut prou amb una Disposició Fi
nal que fixas l'entrada en vigor de la Llei per al pro
per períocle pressupostari, tot plegat, qüestió de dos 
o tres mesos. En el fons, es volia frustrar un debat de 
presa en consideració i es va aconseguir en aquell mo
mento Tampoc no hauríem presentat una esmena a la 
totalitat si el Govern hagués acceptal les propostes de 
la Comissió Assessora, la qual, com és sabut, va re
dactar un avantprojccte que va mercixer un grau d'as
sentiment fon,:a elevat entre les diferents forces polí
liques. I quedava, a més arnés, l'opció d'elaborar 
aquesta LIei en Ponencia Parlamentaria, pero hauria 
estat una autentica sorpresa que el Govem hagués fet 
seu el text d'aquell avantprojecte, hi va ficar ma, i 
s'ha malmes la cosa. No hi ha hagut sorpreses, i el 
text que ha aparegut al Butlletí Oficial del Parlament, 
creim que no és el text que convé a aquesta Comuni
tat Autonoma, a aquesta Cambra. 

1, és així perque ve a rebaixar, encara més, els sos
tres de lleis de normalització lingüística ja aprovades 
en altres Comunitats Autonomes germanes o de pro
blematiques semblants a la nostra. Com a limitació 
de partida, reconeguem que el marc lega! que tenim, 
Constitució i 'Estatut, no reconeix l'oficialitat plena de 
la llengua propia de la Comunitat Autonoma en el seu 
territori, ni garanteix els elrets lingiiístics persona Is de 
qualsevol ciutada él qualsevol punt de l'Estat, sinó que 
parla de co-oficialitat dins la Comunitat Autonoma i 
oficialitat única del castella al marc de l'Estat. Així i 
tot, en una ~ituació de doble oficialitat com la nostra, 
cada una de les llengiies hauria de ser logicament in
divisible i autonoma. Vull marcar aquests dos princi
pis, perque per a Esquerra Nacionalista-PSM la indivi
sibilitat de la llengua i l'autonomia d'ella són dos prin
cipis realment innegociables quan es vol fer una LIei 
de Nonnalització que realment servesqui, que realment 
funcioni. Indivisible vol dir que no pot limitar el ca
racter oficial d'una de les dues llengües a uns cIeler
minats ambits de la vida de la Comunitat, excloent-lo 
d'uns altres, ambits de la vida en que queden com a 
competencia exclusiva de l'Estat, per exemple, la De
legació de Govem, per exemple, l'Exercit, per que no 
dir-ho?, altres parsos no tenen cap problema amb 
aquest tema, els transports exteriors, etc., etc. Indivi
sible i aulonoma, en el sentit que la llengua és oficial 
per ella mateixa, i tota norma que imposi l'ús de les 
dues llengües és, en principi, rebutjable, ja que supo
saria simplement que cap no és totalment oficial per 
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ella mateixa. Dones bé, vegem que el Projecte de LIei 
presentat pel Govern de les rlles Balears al Parlament 
consagra els sexus dobles i instaura el bilingüisme a 
l'Administració, situació que a mitjans i llargs termi
nis va en detriment del catala, idioma sempre en in
ferioritat de condicions respecte de l'altre, si no es 
prenen mesures fortament correctores. A la vegada, 
s'ha de corregir, s'ha de corregir d'una manera ferma 
l'optativitat de l'ensenyament del catala a determinats 
nivells, ayO no hi és a la LIei catalana. S'han de corre
gir els recels a reconeixer la unitat de la llengua i 
cultura, s'ha de dir clarament que ana m embarcats 
en una mateixa nau i que si no es té en compte que 
eus salvam tots, tots els parlants catalan::, deIs Paisos 
Catalans o no es salva ningú dins aquesta comesa. 
S'ha de dir que hi ha amplis buits i oblids dins el Pro
jecte de LIei que avui entra en consideració. S'ha de 
dir que hi ha ambigüitats i transitorietats indefinidcs 
en l'aplicació de la LIei entre molts d'altres torts. 

Resumint molt allo que forma part deIs punts més 
greus que hem trobat en aquest Projecte, direm que 
es fa evident que l'oficialitat deIs dos diomes és de 
natura diferent dins el Projecte de LIei, perque sen
zillament hi manca un Estatut de territorialitat per a 
la nostra llengua. A la vegada, no s'intenta a través 
de l'articulat [er, suscitar un compromis de tots els 
ciutadans dé les Illc;s, sigui quina sigui la se va llCl1-

gua habitual. en la normalització del cataJa. No citaré 
articles concrets, pero estam a la vista de tothom que 
hagi pogut llegir i analitzar amb una mica de visió so
cio-lingüística aquests ériteris. 

Hi ha una mala fi de qüestions tecniques a mi
llorar, no hi entrarem, pero sobretot s'instaura una 
co-oficialitat mecanica, situant ambdós idiomes al ma
teix nivell i sense matisacions, la qual cosa suposa una 
oberta contradicció amb l'article 3r de l'Estatut d'Au
tonomia, que proclama, precisament, el caracter de 
llengua propia del catala, si la nostra llengua és la 
propia, evidentment, de les Illes, ha de tenir un Es
tatut propi també que permeti anar corregint aques
tes disfuncions, aquestes diferencies que si ara passen 
per un arrasador d'una equiparació mecanica, acaba
rien produint un desgreuge, una situació diferencial 
indefinida. Hi ha una inercia, per tant, d'una situació 
de bilingüisme que afavoreix i ha afavorit sempre el 
castella. No es contempla, Srs. Diputats, Srs. Consellers, 
cap consideració del catala com a idioma propi, no 
només de les Illes, sinó també del País Valencia i de 
Catalunya, és a dir, manquen aquests organismes de 
control i de consolidació deIs processos de normalit
zació lingüíStica a tots els ambits de les Comunitats 
Autónomes deIs Paisos Catalans. l, sobretot, si ens fi
xam en I'ensenyament com a títol basic d'aqu.esta LIei, 
veurem que hi ha un accés de preocupació en les mo
dalitats del catala a l'hora d'ensenyar una literatura, 
una literatura dialectal, una llengua que faci esment 
aIs aspectes dialectals, en contra de la necessaria uni
tat lingüística. Ja vam tenir ocasió, en aquesta Cam
hra, de denunciar l'esperit disgregacionista de la polí
tica d'aquest Govem, pero, a la vegada, volem dir que 
no hi ha possibilitat de fer en una LIei de Normalit
zació Lin¡!Üística avancos importants si no es té en 
consideració que es deixi per a la ciencia, que es deixi 
per a la pedagogia ano que conespon a la pedagogia 
i que no entri aquesta lIei a determinar modalitats i 
usos. 

També es podria referir aquest Portaveu a aspec-

tes gravlsslms que afecten la funció pública dins la 
Comunitat Autónoma. No s'obliga, de cap manera, el 
domini dels dos idiomes, si els funcionaris de la Co
munitat Autonoma no han de tenir un coneixement 
actiu, no només passiu, deIs dos idiomes, mala nor
malització lingüística podrem fer, fins i tot a<;o pot 
anar en detriment de l'article 19 de la LIei de la Fun
ció Pública, que així precisament ho estableix. A<;o 
s'ha de corregir de totes totes. 1 no entrem tampoe 
en els criteris deIs terminis que posa aquesta Llei. 

Sr. President, li prec que em deixi uns minuts. Ja 
vaig acabant. 

Perque cree que amb totes aquestes greus anoma
lies i amb aquests greuges palesos constatats, aquest 
Projecte de LIei no serveix, és impossible que dins 
aquest marc legislatiu es pugui fer efectiu el somni es
priua de la convivencia ... , com el poeta jo recoman 
al Govern, als Srs. Diputats i Diputades d'aquesta 
Cambra que comprenguin que si no és pel camí de la 
iguaItat no hi pot havcr convivencia ni ciemocracia, i 
dins les serioses limitacions que la Const~Jució, de per 
si, ja imposa, és evident que la LIei de Normalització 
Lingüística de les Illes Balears hauria de ser molt al
tra cosa que no, com deia el doctor J oan Sola, una 
llei de ven<;uts per a vcm;:uts. l, per tal que la igual
tat sigui efectiva, senyors, o d'aquí surt una llei que 
prumugui acli varuent el catala, úlúl:a llengua propia 
nostra i, en definitiva, transformi radicahnent la situa
ció actual, tot eliminant els desnivells entre els dos 
idiomes, o ja podem comen<;ar a encomanar un mau
soleu, no un taüt vulgar, a<;o sí, un mausoleu per a la 
nostra llengua i «sus modalidades entrañables», perque 
tot hi entra, ja que una !lengua que no esdevé neces
saria, té, Sres. i Srs. Diputats, els seus dies comptats. 

Moltes gracies. 

EL SR. PR:ESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Conseller de Cultura, Sr. Francesc 

Gilet Girart. 

EL SR. GlLET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 

Govern entén que no és acceptable l'esmena a la tota
litat i, per tant, soHicitara que el Projecte de LIei de 
Normalització Lingüística passi a Comissió. 

Quan la presa de possessió per part del Govern, 
una de les primeres qüestions que varem considerar 
de summa importancia va ser el Projecte de Llei de 
Normalització Lingüística. Així. efectivament, dia 6 
d'octubre de 1983, es va aprovar el Decret 72/83, pel 
qual es creava la Comissió Assessora en Política Lin
güística de la Conselleria d'Educació i Cultura. Per dia 
7 d'octubre, també del 83, dictar una ordre del Conse
lIer, alla on es nomenaven els integrants d'aquesta Co
missió Assessora. 

DeIs mateixos noms .ia es demostra ben palpable
ment que hi havia un vental! de person21itats impIi
cades i tecniques en el tema de lo. nostra !lengua. Re
presentants, també, respectant l'Estatut, de la nostra 
Universitat Balear. Aquesta Comissió Assessora va te
nir el seu regim de trcball, les seves reunions diver
ses i constants, fins que va redactar un esborrany 
d'avantprojecte de LIei de Normalirzació Lingüística. 
Aquest avantprojecte va ser, o aquest esborrany d'avant
projecte va ser entregat a la Conselleria d'Educació i 
Cultura, i vull fer constar que amb summa satisfacció 
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s'ha de reconelxer la labor de tots aquests integrants 
de la Comissió, ja que ho varen fer d'una manera ab
solutament desinteressada, cosa estranya, avui en di a, 
a les Comissions, i que crec que aquest desinteres era 
en relació inversa a l'interes que demostdwem pel 
tema que estavem tractant. 

Una vegada en poder ele la Conselleria aquest es
borrany d'avantprojectc, es va produir una revisió tec
nica, tenint present que, tecnica des elel punt ele vista 
jurídic, tenint present que no hi havia més que un mis
ser que estm"a implicat o immers elins aquesta Comis
sió Assessora. A partir eI'aquesta revisió tecnica, des 
del punt de vista juríelic, realitzada pels servicis de 
la Conselleria, es varen anar fent i donaI1t les passes 
per a una tl'amitació política, tenint present la impor
tancia d'aquest projecte , per arribar a una redacció 
definitiva, la qual fou aprovada pel Consell de Govern 
i rcmesa a agucs': Parlament en el seu moment. Pro
jecte que avui s'esmena en la scva totaritat, i que es 
pretén que retorni al Govern amb el r e tzlrc\ que aixo 
significaria, la gual cosa ja clemostra o pretén elemos
trar o elóna la impressió que provocaria un tornar a 
comenc;:ar i un allargar més un tema summament im
portant. I he de dir que el Govern l'ba pres amb molta 
serenitat i molt de seny. 

Una veg8.ela aprovat aquest Projccte ce Llei, donat 
a cUlll!!xer a1s lnitjan~ de cOiliunlcació social J s'h~ de 
dir que, per part ele cap dcls integrants d'aquesta Co
missió Assessora, es va proeluir cap tipus ele queixa 
pública, no s,~ si él ni\'cll pl"il'al, Dcró PÚl- licc1ment cap 
ni una. És més, ja que hem parlat de contracliccions, 
record, i ha he recorelat assegut a la mev" cacEra, unes 
manifestacions d'un component del Grup PSM, Esquer
ra Nacionalista, que esta per elamunt nosaltres, eles d'un 
punt de vist8. purament espacial, "de espacio», no ele 
cap altre, alla on dei a que la Llei era summament sa
tisfactoria i gue, fins i tot, estava per elamunt altres 
Ileis de Comunitats Autonomes que també teneo llei 
propia. 

Que és el que varen implicar totes aquestes pas
ses, des de l'esborrany fins a l'aprovació del Projecte 
de Llei per part del Govern? Dones, senzillament, unes 
modificacions de caracter tecnic i unes moelificacions 
de caracter temporal, fonamentalment en la elata d'apli
cació o d'entrada en vigor de la LIei. Vostes han pre
sentat una esmena parcial a aquest tema, i el eliscu
tirem en el seu momento Ara, de cap de les maneres, 
cap d'aquestes moelificacions tecniques. temporals " 
quant a quantificació de temps, ni les petil es moclifíca
cions ele lexic, poden imD/icar ni impliquen una des
virtuació de l'esperit inicial ele l'esbon-any realitzat per 
la Comissió Assessora. Finalitat que no era altra que 
arribar a un Proiecte de Llei que fes possible una 
normalització lingüística aelequaela a la nostra realitat 
com a poble. Que el Projecte, entenc, i així s'ha repe
tit per altres instanci es i per altres representacions 
d'institucions públiques, que no anomenaré. que el 
Projecte és positiu, que, scnse cap dubte és millorable, 
com tola obra humana, pero no cree que sigui millo
rabIe quant al fons. 

La quantitat d'esmenes presentades, a les quals 
voste no ha fe t referencia. repassades amb certa rapi
desa, tot ho he ele elir, entenc que són ele caracter tam
bé tecnic, ele caracter ele matisacions precl S10ns, 
moltíss imes el'elles. Per tanto no entenc, ele caD ele les 
maneres, que si[!ui ni beneficiós, ni prudent, ni acon
sellable ni necessari que es produesgui un retorrament 

d'aquest Projecte de Llei al Govem per a una nova 
redacció. 

Voste ha fet menció, Sr. López Casasnovas, al De
cret d'Ensenyament de la Llengua Catalana, que va
rem eliscutir fa pocs dies a aquesta mareixa tribuna, 
jo li he ele recorctar que si tant queixós estava el Grup 
PSM, Esquerra Nacionalista d'aquest Decret, el que 
hauria d'haver fet era presentar les esmenes o esme
nes a la Moció o una InterpeHació, etc., etc. Vostes no 
varen fer res de tot aixo, sinó que solament el PSOE 
va presentar una esmena, una Moció, amb una esme
na posterior, per una qüestió de matís que no toma
rem a discutir. 

Si no record malament Orson Wells posa en boca 
de «el ciueladano Kane» que la veritat molles vegades 
s'ha de supeditar a les finalitats. Jo crec que, en 
aquest cas, aquestes paraules poden ser aplicables a 
l'actuació del Grup PSM, Esquerra Nacionalista. El 
Grup PSM, Esquerra Nacionalista no podia deixar pas
sar l'oportunilat ele sorlir a aquesta tribuna amb un 
tema, que té dins el seu programa, tan estimat com és 
el tema ele Normalització Lingüística, i ho havia de 
[el', precisament, per cobrir un expedient, i ho dic 
amb tots els respectes, i no utilitzaré la paraula, ja 
tan vulgar ele <,sin acritud», pero sí ho havia ele fer, 
perque no Ji queelava més remei. Té un determinat sec
tor dc suport elector;}l que l'oblig2. a tenir un;} incicl~n
cia forta de cara a l'exterior, independentment de les 
actuacions del Govern, i aquest és un del s temes, per 
a ell, que és forc;:osan1ent necessari que surti a aques
ta tribuna. Pero és que aixo representa no tenir en 
compte que el Govern ha actuat en aquest tema amb 
seriositat, ha actuat amb rapidesa, amb seny i amb 
respecte cap a la nostra llengua. 1 aixo és un proble
ma que, en certa manera, el Govern de la Coalició Po
pular ha provocat a Esquerra Nacionalista i que el Go
vem, o en aquest cas el Conseller que el representa, 
entén pertectament l'actuació del Grup Esquerra Na
cionalista dins aquesta es mena a la totalitat. 

Ara, jo lament dir-li que, de cap ele les maneres, 
el Govem ni Coalició Popular té cap sentiment impe
rialista, la referencia que voste ha fet a altres Comu
nitats Autonomes que poden compartir o no compar
tir la nostra llengua, crec que esta completament fora 
de lloc, nosaltres legislam per a les nos tres Illes Ba
lears, i amb aixo cree que ja en tenim suficient per 
continuar actuant i per fer que aquesta Comunitat Au
tanoma tengui el que realment necessita: una llengua 
normalitzada a tots els usos, a tots els seus lloes, a tots 
els seus carrers i a tots els seus pobles. 

Res més i moltíssimes grades. 

EL SR. PR-ESIDENT:. 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Educació i 

Cultura, voste ha fet referencies a una Comissió As
sessora que ha fet una labor, una tasca, que ha estat 
reconeguela, no només per la Conselleri:t, sinó també 
per altres instancies de la vida social i política de la 
nostra societat insular; pero de cap manera Esquerra 
Nacionalista no pot estar el'acorcl que la nostra actua
ció, la nostra esmena a la totalitat bagi estat presen
tada per cobrir un expedient, amb criteris d'oportuni
tat o, no ha ha dit voste, pero s'ha deixat entendre, 
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d'oportunisrme. Senzillament, perque disposam, Sr. 
Conseller, d'un escrit, amb data de 17 de desembre de 
1984, en que la mateixa Comissió Assessora s'adre~a a 
voste i li diu, entre d'altres coses, que valora positiva
ment que en aquest avantprojecte de llei que se'ls ha 
lliurat s'hagi donat el Vist-i-Plau a un conjunt consi
derable d'articles de l'avantprojecte de llei que elabo
ra la Comissió Assessora, així com diver"os afegitons 
es troben adients, perque són correccions i són supres
sions, de tipus tecnic, jUrÍdic, que han de contribuir a 
completar i afinar el cos d'aquest avamprojecte. No 
obstant ac;ó, manifesten «la nostra profunda preocupa
ció" -llegesc textualment- «per certes !Jupressions o 
modificacions, les quals pensam que alteren conside
rablement el nostre avantprojecte de !lei i que poden 
donar !loc a un tractament insuficient o inadequat deIs 
drets de la llengua catalana o deIs catalano-parlants en 
certs ambits, sobretot en l'ensenyament». r no em faré 
cansat explicant, llegint els més de vuit folis que aquí 
es presenten, es presenten a vos te, Sr. Conse!ler. En
tre d'altres coses, hi ha quantitat d'elements que rcs
ponien a una filosofia normalitzadora lingüística, que 
han estat curiosament segmentats, qua n han passat 
per les taules d'aquest Govern. Hi ha quantitat de pa
raules que tenen una transcendencia important, que 
han estat suprimides o l110dificaeles . Pensin, per exem
pie, en a!lo que diu l'::\;: ticl::: 18, :tp:tl"t:lt 2 cl':tqucst Pro
jecte: «La deelicació horaria» -diu, referida a l'ense
nyament de la llengua i en la llengua pn'lpia del país, 
diu- «dins els programes educatius, referits a l'ense
nyamcnt de la !lengua i la literatura catalana sera en 
harmonia amb els Plans d'Estudis Estatals». Abans 
deia, <d'ensenyament de la !lengua i la literatura cata
lanes no pOL ser rnai infe rior a les hores destinades a 
l'estudi de la llengua i la literatura castellanes». A~o 
ha estat suprimit, com s'ha suprimit qualsevol refe
rencia a la unitat de la !lengua catalana, senzillament, 
no es pot dir que sigui imperialisme ano que esta re
collit a l'Estatut d'Autonomia i que parla de la neces
saria coordinació i coHaboració que hi ha d'haver en
tre les diferents Comunitats Autónomes amb que com
partim, no nornés la mateixa llengua, sinó tarnbé mol
tes altres aspiracions i tasques com a poble. 

Repetesc que no es tracta aquí d'entrar a cadascun 
deIs punts, peró alla. on el text inicial parlava amb ca
rae ter imperatiu, queda amb cadlcter potestatiu, i a~o 
és importantíssim, no és igual dir <da Comunitat Autó
noma o el Govern ha ele garantir o garanteix» que dir 
«haura ele garantir o garantidl». 

Senyors de l Govern, per que s'ha suprimit una re
ferencia que dei a «els fedataris públics han d'expedir 
en castella les copies que hauran de tenir efectes fora 
del territori en que la llengua catalana és idioma ofi
cial»? Per que s'ha suprimit a<;ó? Perque suprimir 3<;0 
precisament fa que la Comunitat Autónoma de les rIles 
Balears s'hagi de dirigir a la Comunitat Autónoma del 
País Valencia o a la Generalitat de Catalunya emprant 
no precisament la !lengua catalana. I aquel! important 
tema de l'article 17 referit a ensenyament: «els alum
nes ten en dret a rebre l'ensenyament en la seva llen
gua, sigui la catalana o la castellana», diu el text ini
cial, el text que avui es presenta en aquest projecte. 
Pero, vos te sap perfectamcnt que aqucSl no era el re
dactat inicial que hi bavi a en el projecte, que al pro
jecte inicial es parlava de «rebre ensenyament en la 
seva llengua» i prou, i prou, i que es parlava, a més a 
més, que «1a l!engua catalana i la literatura própies de 

les IHes Balears no és una denominació adequada per
que implica només l'estudi de varietats dialectals i, en 
conseqüencia no queda prou recollida la unitat de la 
llengua catalana». 

Tot plegat, Sr. Conseller, no és per aquí, amb ffia
tisacions tecniques amb les quals van eleixar de banda 
el projecte inicial. Tantes, tan tes esmenes com s'han 
presentat cree que haurien de fer reflexior.ar a tots els 
Srs. Diputats que aquest Projecte és re:l.lment impre
sentable, i quan Esquerra Nacionalista demana el seu 
retorn al Govern, no ho fa perque el Govern elabori 
un text diferent a aquest amb un sentit encara pejo
ratiu, com es podria pensar, sinó, senzillament, que 
s'agafi l'avantprojecte inicial, aquest elaborat per la 
Comissió Assessora que va mereixer el Vist-i-Plau de 
tothom, i aquest sigui el text que es dugui a aquesta 
Cambra. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. í Srs. Diputats. Sr. 

López Casasnovas, evidentment, \loste ha tergiversat 
d'una manera absoluta e l contingut de J'esmena a la 
Lotahtat, VOSL~ ha anat punt p er punt, i jo li hauria 
de contest8r, també, punt per punt, la qual cosa re
presenta, senzilIament, que vos te ha fet una previa de
fensa de les es menes que voste té p.resentades o el 
seu Grup té presentades posteriorment. r, en el fons 
del tema, voste s'ha referít a qüestions d'ordre técnic, 
si la Llei ha ele dir «garantira» o «ha de garantir», és 
una qüestió que, fins i tot, avui s'esta estudiant a la 
Conselleria d'Educació i Cultura, i tengui en compte 
que hi ha una redaceió feta, la redacció feta de l'avant
projecte esta revisada pels tecnics corresponents, no 
només de la Conselleria d'Educació i Cultura, no no
més de la Comunitat Autonoma, sinó que, fins i tot, 
em pareix, d'aquesta mateixa Cambra. 

Voste ha fet referencia a l'article 18, bé, jo li dic 
que l'article 18, quant a l'estudi, a l'ensenyament, ciar, 
aquí hi ha una diferenciació, és una qüestió d'ordre 
jurídic, no podem establir dins una Llei un tema que 
esta establert, fixat a l'Estatut d'Autonornia, que esta
bleix en harmonia amb els Plans d'Estudis Estatals. 

Voste diu que amb aquest Projecte s'ataca la uni
tat de la !lengua, i jo li die que dins els principis ge
nerals és un tema que queda summament ciar. 

Per tant, jo no veig de cap de les m::meres que la 
seva replica hagi modificat en absolut ni el comen~a
ment ni el final el'aquesta esmena a la totalitat, ni 
veig que hi hagi cap motíu suficient, si hí ha qualque 
punt a discutir, jo cree que a les esmenes que vost~s 
han presentat, es podran tractar aquests temes í veu
re quina redacció definitiva se li elóna a aquest projec
te que, repetesc , entenc summament posítiu. 

Res més i moltíssimes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracíes, Sr. Conse!ler. 
Grups que vulguin intervenir) 
Grup Regionalista, Grup Socialista. 
Pel Grup Regionalista de les IIles, té la paraula la 

Sra. Maria Antonia Munar. 
Disposa, Sra. Diputada, d'un temps de quinze mi

uuts. 

.. 
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LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President. Srs. i Sres. Diputats. La Norrnalit

zació Lingüística és un tema prou important com per
que se'n parli tantes vegades com sigui possible, aixo 
fa que entenguem que el Grup Esquerra Nacionalista, 
sempre preocupat pcl tema de l'idioma, hagi presen
tat una es mena a la totalitat en el Projecte de Llei de 
Normalització Lingüística que el Govern ens ha pre
sentat. Haura aconseguit debatre el tema i, conseqüent
ment, que tant els Srs. Diputats com el poble, a tra
vés deIs sempre ben predisposats mitjans de comuni
cació, tenguem noves aportacions sobre aquest tema, 
sobre el tema de la normalització lingüística, i també 
del que Orson WeIls ha deixat dit, en continuarem 
parlant. 

Pel que fa referencia a 1'esmena a la totalitat i a 
les seves motivacions, el nostre Grup vol manifestar, 
en primer lloc, que volem pensar que el Projecte de 
Llei de Normalització Lingüística del Govern neix amb 
un esperit normalitzador de l'idioma i amb un intent 
de recull deIs seus principis basics per al recobrament 
del catala de les IIles Balears. Encara que he de ma
nifestar que a vegades ens ho fan dubtar, com en 
aquesta ocasió, que tenien un bon avantprojecte i que 
l'han intentat aiguallr. També creim que l'avantprojec
te elaborat per la Comissió Assessora, i base de la Llei, 
ens mereix tots els nostres respectes, i donam la nos
tra més cordial enhorabona a tots aquells que varen 
fer possible aquesta, gracies a una gran i important 
tasca. C,onseqüentment, i analitzat el tema, ates que el 
Govern ha seguit basicament l'esquema d'aquest avant
projecte, i que tots els Grups estam d'acord que era 
un avantprojecte molt bo, i que si bé és necessari, 
més que necessari jo diria que imprescindible, fer un 
canvi a molts deIs artieles que faci que sigui una llei 
clara, una llei aplicable i una Ilei que tengui uns re
sultats positius, estam segurs que aixo ho podem acon
seguir amb la defensa de les diferents esmenes presen
tades pels Grups Parlamcntaris, que són moltes i, a 
més, basicament, coincidents. 

Tots aquells temes que ha tractat el Sr. López Ca
sasnovas sobre la unitat de la llengua, <,garantir» en 
lloc de «procuran, escrits deIs fedataris públics a les 
altres Comunitats, etc., estan recollits a les diferents 
esmenes que tots els Grups Parlamentaris hem pre
sentat. 

Per tant, demanaríem a Esquerra Nacionalista la 
retirada d'aquesta esmena a la totalitat, amb la segu
retat que trobara per part nostra tot el suport neces
sari perque la nostra Llei de Normalització Lingüísti
ca, de la qual tant n'hem parlat, tengui un decidit es
perit normalitzaelor que al nostre Grup no li manca. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Josep Moll 

Marques. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts. 

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

de elir, en primer noc, que a la fi comenc;am a deba
tre el Projectc de Llei ele Normalització Lingüística; el 
Grup Socialista s'alegra que a la fi hagi arribat aquest 
moment. I 11e de dir, també, en segan lloc, que 1'ac
titud del Gmp Socialista davant aquest Projecte de 

Llei ve determinada pel fet, ja ho he dit públicament 
altres vegades, que el Projecte no ha estat redactat 
pel Govern, sinó per llil grup d'experts, reconeguts 
en la materia, que mereixen tot el nostre respecte. 1 
hem de criticar, amb una suposició, que el Sr. Conse
ller podra dir llavors que és gratuita, pero que em 
sembla que esta bastant fonamentada, que el Govern 
no ha estat capa¡; de fixar línies per a l'elaboració 
d'aquesta Llei, sinó que els experts han presentat un 
projecte, i el Govern 1'ha assumit de la mateixa mane
ra que hauria assumit un altre projecte completament 
diferent, si fos el que li haguessin presentat. 1 aquí ve 
l'únic encert que nosaltres veim del Govern, i que l'he 
de reconeixer: el merit ha estat saber escollir els tec
nics que han fet el Projecte de Llei. 

Jo he de reconeixer també, en aquest sentit, que si 
el PSOE ja hagués estat al Govern en aquells moments, 
com hi estara d'aquí un parell d'anys, l'equip assessor 
que hauría escollit per fer aquest Projecte de Llei, 
hauría tengut una composició quasi idenlica a la que 
ha escollít el Conseller de Cultura. Per tant, aquest me
rit no li ho vull discutir. No obstant aixo, és ben ver, 
i s'ha dit aquí repetidament, que el Govern ha intro
duit en el Projecte o a l'avantprojecte que havia pre
sentat la Comissió Assessora una serie de modificacions 
que ens fan coincidir amb el iudici que es conté a l'es
mena del Grup d'Esquerra Nacionalista, quan diu que 
el projecte, el que ha arribat a la Cambra, no neix 
d'un esperit decididament normalitzador del nostre 
idioma. Aixo, des del nostre punt de vista, lamentable
ment, és, cert Pero també és cert que estudiades les es
menes que els diferents Grups han presentat al Projecte 
de Llei, consratam que la majoría d'aque:;la Cambra sí 
que té aquest esperit. Una vegada més, un cop més, la 
minoria és Coalició Popular en aquesta Cambra, re
petesc, arre! Je les esmenes que s'han presentat al 
Prajecte, i, per tant, creim que el Projecte pot ser re
tornat a l'esperit deIs redadors inicials mitjan<;:ant es
menes parcials. 

Per aquest motiu no vare m presentar cap esmena 
a la totalitat del Projecte, perque ens semblava que 
el Projecte es padia millorar en Comissió, a través 
d'esmenes parcials, i, en conseqüencia, tampoc no es
tan1 en condicions de donar suport a l'esmena a la 
totalitat que ha presentat el Grup d'Esquerra Nacio
nalista, perque, sense que aixo sigui una acusació, sinó 
una simple constatació, aprovar aquesta es mena supo
saria retardar, cansideram que innecessariament, la 
regulació de l'ús de la nostra llengua. 

Per altra banela, el mateix Grup que ha presentat 
l'esmena, ha manifestat públicament, que aquesta es
mena té un caracter testimonial, i que la seva intenció 
definitiva, en realitat, és fon;:ar un debat sobre la nor
malització lingüística. 1 a nosaltres, aIXO sí que ens 
sembla pasitiu, fan;:ar aquest debat, encara que som 
conscients, jo anava a dir el'un perill, ara he de dir ele 
dos, primer, que, com s'ha manifestat aquí, el debat 
es convertesqui, no en un debat sobre la normaJització, 
sinó en un debat sobre el projecte de llei, i segon, que 
és necessari, creim nosaltres, evitar caure dins un de
bat que sigui una disquisició científico-lingüística. 

M'estim més, per tant, dir que entenem per nor
malització lingüística i que significa el fet mateix que 
s'hagi de presentar una Llei de Normalització Lingüís
tica, El sol fet de parlar de narmalització, de necessi
tat de normalització ia inelica que la nostra llengua es 
troba en una situació d'emergencia; ja díuen, els pe-
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riodistes ho saben bé, que la millor llei de premsa és 
aquella que no existeix, jo estic disposat a afegir que 
la millor llei de normalització lingüística és la que nO 
existeix, la que no existeix perque no és necessari que 
existeixi, evidentment. Ningú no ha parlat mai, per 
exemple, d'una llei de normalització lingüística del cas
tella, a ningú no se li acudeix que sigui necessaria una 
llei de normalització lingüística del castella. Ido bé, 
l'aspiració que nosaltres tcnim és arribar a una situa
ció a la qual no faci falta una llei de normalització 
lingüística, així de senzill és el que nosaltres entenem 
per normalització lingüística. 

Ara bé, per arribar a aquesta situació és precís 
tenir idees cJares i voluntat decidida. 1 aquí és on, un 
cap més, en<; falla el Govern. Jo he de dil· que del Go
vern esperam, abans de tot, una direcció energica, 
en tots t:ls 'emes, pero evidentment tamlJé cn aquest, 
i seria també molt desitjable que aquesta exigencia, 
aquesta direcció encrgica en un sentit determinat, en 
aquest cas, de normalització de l'idioma, vengués del 
mateix poble Imaginem, per cOl11paració, la situació a 
Catalunya. Un Govern que a Catalunya no fes norma
lització lingüística fracassaria, perque el poble de Ca
talunya exigt'ix la normalització de I'ús del nostre, del 
seu idioma. Aquí estam en una situació que el Govem 
que no exigesqui la normalització lingüística fara fra
cassar el nostre poble. Aquesta és la nostra situació, i 
aquesta és la situació que fa que el tema ele la 110stra 
llengua sigui senzillament vital per al nostre poble. Si 
no resolem. bé aquest ·problema, farem. provincianisme 
perpetuo . 

Aquí" he d'afegir que el Govern, per boca del Con
seller de Cultura, no per boca d'altres representants 
més qualificats des del punt de vista polí1ic que ell, ha 
dit que el Govern s'ha pres molt seriosament el tema 
de la llegua i que el que a nosaltres ens sap gl-eu és 
que s'ho hagi pres seriosal11ent. Jo Ji ho he dit altres 
vegades i li ho vull repetir ara: tot el contrario El que 
ens preocupa a nosaltres és constatar que el Govern 
no s'ha pres seriosament el tema de la llengua, que 
més voldria jo, i que més voldríem, crec jo, tots els 
que estam a la banda esquerra i centre d'aquesta Cam
bra, que vostes es prenguessin seriosament el tema de 
la llengua. Aquesta és la cIau del tema: que el Go· 
vern es prengui seriosament el tema de la llengua per 
resoldre'l bé. 1 si el volen resoldre bé, no han de fel- el 
.ioc als que tan qüestió de noms. Jo he de reconeixer 
que a mi em preocupa molt poc que a la llengua li 
diguin mallorquina o fins i tot que li diguin balear, 
m'és igual, la qüestió, el que a mi m'interessa és que 
la normalitzin, que rcalmcnt normalitzin aqu~sta llen
gua que parlam aquí, perque normalitzanl-Ia es traba
ran que estan salvaguardant la unitat de la llengua 
catalana. Per tant, el nom no fa la cosa, facem norma
lització 

De tata manera, vul! afegir també clélrament, que 
1é molt poc sentit parlar de llengua balear, fomentar 
aqucsts fantasmes, perque si fomentam o acceptam 
aquest plantejal11cnt no podrem normalitzar. 1 no po
drem nonnaJitzar, senzillament, p erque la llengua ba
lear, com a tal no existeix i no es pot normalitzar el 
que no exis!eix. No parlem, per tant, tan! vergonyant
ment d e la nostra llengua per evitar dir la llengua 
catalana,. siguem clars, diguem que el cataJa és la 
nos1ra llengl..la, i sapiguem. com, és natural i logic, i 
nosaltres ddensam els primcrs ele tots que per de
fensar i normalitzar b nostra ll engua, hem de dcfensar 

i protegir la nostra manera de parlar la nostra llen
gua, aixo és una cosa massa senzilla perque hi haguem 
de perdre ja més temps. 

Jo he de dir, una vegada més, que no es deixin 
dur, senyors del Govern, per prejudicis absurds, i que 
no facin, per favor, demagogia amb temes vitals del 
nostre poble. Ja ha sé, que es poden aconseguir aplau
diments facils fent demagogia sobre aquest tema, pero 
aquests aplaudiments facils són fmit de ]a ignorancia 
no culpable deis que aplaudeixen. Jo no en faig cap 
retret als que aplaude.ixen, en faig retret als que s'apro. 
fiten d'aquesta ignorancia, en lloc de donar-li solució. 
Exerceixen la seva [unció directora del nostre poble, 
la funció que varen tenil' vos tes l'audacia, i a vegades 
em fa por que la temerítat, d'assumir. Un vertader 
govern no va a remole, no demana al poble que voleu, 
sinó que proposa objectius al poble, assenyala camins, 
fixa alternativcs, i postula el suport a aquestes alter
natives. Assumeixin el seu paper, acceptin les millores 
que es poden fer en el Projecte de Llei, i no retardem 
més la seva aprovació. 

Amb aquest esperit demanam també nosaltres, al 
Grup d'Esquerra Nacionalista, que retiri la scva esme· 
na, i, si no la retira, nosaltres haurem de votar en 
contra d'ella. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula 

qüestió inciden tal. 

EL SR. GILET GIRART: 

queda oberta 

Sí. Moltes gracies, Sr. President. No, breument 
per agrair-li al Sr. Moll les seves paraules, quant a la 
designació deIs l11embres de la Comissió Assessora, 
agraiment que fa referencia, naturalment, a la qualitat 
deIs membres, no a la coincidencia al que hagués po
gut fer el Partit Socialista, sigui avui, sigui d'aquí cent 
anys. 

I, de pasada, recordar-li que dins la Comissió Asses· 
sara hi ha, hi havia i hi és encara el Director General 
de Cultura de la Conselleria d'Eelucació i Cultura, per 
tant, la Consellaria estava repl-esentada i tenia veu i 
vot dins aquesta COl11issió, o sigui que, ele cap de les 
maneres, és admissible el que voste ha manifestat quant 
que no bi hovia unes directrius generals, pero clirectrius, 
marcades pCl' la Conselleria. 

1, en darrer lloc, Sr. Moll, jo li agrairia que no 
tornas fer referencies al comportament a Catalunya 
del Partit Socialista Espanyol, perque em pareix qLl~ 

la Directora General de Política Lingüística, que voste 
coneix perfectament, en el moment de les passades 
eleccions dc~potricava, i no fluix, pero sí amb suavitat 
i clelicadess:1, com perta ca a una personalitClt com la 
Directora Gcneral de Política Lingüística. c\espo tricava 
sobre la caJJlpan'/a electoral que estava fent, referent 
al tema de normalització lingüística, el Partit Soci?li s· 
tao Per tzmt, val més que no el retreguem, no sigui 
cosa que hi hagi també contradiccions entre uns i els 
altres. 

Res més i l110ltíssimcs gracies. 

EL SR. MOLL M/\RQUF.S: 
Gracies, Sr. President. Jo només volia fer clues 

observacions, que efectivament d'aquí cent anys enca
ra goveman:,m, i segona que nosaltres estam parlant 
de les Illes Balears, la campanya que pugui llaver fet 
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el meu partit a Catalunya em preocupa, evidentment, 
pero aixó ja els ho diré a ells, a Catalunya en parlar 
amb ells o quan ells venguin aquí a parlar amb nos
altres. Aquí el que ens interessa és el que feim aqui i 
el que feim aquí és el que hem de discutir en aquesta 
Cambra. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. Preside nt. la que voste diu que el que 

ens interessa és el que feim aquí, es referesqui al que 
feim aquí, i no es referesqui al que fa el Partit So
cialista a Caialunya, sobretot quan no li va bé. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. López Casasnovas, dins el tom de replica, per 

contestar ais Grups, disposa de cinc minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Presidenl. Jo he de dir que Esquerra 

Nc.cionaiista esta conven<,:uda que dins Comissió par
lamenUiria es fara una bona reina, es fara una feina 
pcrquc es cOllUgura, aqu í. din ' aquc:.s la ambra, una 
serie de Gnlps que s ,'ran majuritaris él ¡'hor' d' 'srne
nal' la pagina a l'a Lu.a ' ió <.le ' lelida i amb di reclrius, 
e[ectiVéI/11Cnl, que ha lil1 o-Ul e l GO\"l; rn cI'aque ' la 0-
mUl1itat Aul'J l1oma, Jo vul l dir, p\;rque no 111 hagi duble 
de cap caSLa. qUe nu S'ilél [él LLl::, d Id CV.l i::. ::. iÚ • sscs
so ra, i que a<;o és el motiu, senzillamcn L i planament, 
perque Esquerra Nacionalista presenti una cSll1cna a la 
totalitat. Sí que n'hi havia de direclriu. , p ero ·quines, 
quines dir"c trius? J o les hi diré: direclrius que un' 
artide que parJava que «els in[anis han de rebre el 
primer en eLlyamenL en la lle ngua habitual" es con
verteix n «I!" ls alul11nes han de rcbrc l'en scnyament» 
-total- "en la seva !lengua habitual», ayo entra en 
contradicció, i no és només de tecnica jurídica amb 
l'artide número 16, l'anterior. És una canega de pro
funditat a 1", feimt de la Comissió Asse5sora qua n es 
converteix l'assignatura de llengua catalana en segona 
llengua elins el sistema d'ensenyament, per obra i gra
cia de la desaparició d'una frase que completava, pre
cisament, la qüestió el'«harmonia amb els plans esta
mis», perque els plans estatals poden estar perfecta
ment harmonitzats amb una situació d'igualtat horaria 
a les dues llengües, i no convertir el catala en una 
llengua estrangera amb el mateix nivell horari qu~ el 
frances o l'anglcs. Hi ha una canega de profundItat 
qU8n e conveneix un ensenyamenl obligatori en un 
ensenya ll1 nI platiu, artide 22; i hi ha moltes més 
'l,üestions que aquí s'han de dir sense embulls i dara
mcnt sCI1ZiUamcIlt no es tracta d'entrar en debats 
absu;-ds sobre si a Catalunya fan ayo o fan all0 altre 
els grups polítics, anali tzem quina és la política, la 
filosofia qUe ha ele dur una normalització lingüística 
real. Jo crec, senzilIament, que la filosofia global que 
ha inspirat els retalIs que el Govcm ha fet al treball 
ele la Comissió Assessora sí que responen a idees cIa
res i a voluntat decidida, en qualsevol cas, pero no 
és una voluntat normalitzadol-a. 

Vull acabar aquesta intervenció dient que el Grup 
Esquerra Nacionalista-PSM reafirma amb la idea que 
un rebuig del Parlament en aquest Projecte de Llei de 
Normalització és la millor manera de reclamar, d'exi
gir que, com ara no , C,'; cO!Dpti amb aquest text elabo
rat per la Comissió Assessora, que es va entregar en 
el seu dia a la Conselleria d'Educació i Cultura. Pero 
si no fos així, ens rcafirmam en l'actuació en Comissió 

e 

Parlamentaria, perque es doni aquí dins una nova ma
joria, almanco, en temes lingüísties. No hi ha res a 
ter, deia, i permetin la cita, un novel'lista, Seott Fitz
gerald, no hi ha res a ter, peró cal continuar tent, men
tre hi hagi aquest Govem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. CODseller, Sr. Diputat. 
Volen intervenir el" aItres Grups dins aquest tom 

de contrareplica? Volen fixar posicions? 
Passam a la votació. Per tant, les Sres. i Srs. Dipu

tats que votin a favor de l'esmena a la totalitat al 
Projeete de Llei de Normalització Lingüística, es volen 
posar drets, per favor? Quatre. Poden seure, moltes 
gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
l'esmena a la totalitat, es volen posar drets, per fa
vor? Poden seure, moltes gracies. 

Queda rebutjada I'esmena a la totalitat per 45 vots 
en con tra i 4 a favor. 

Aquesta Presidencia decreta un descans de quinze 
mínuts. 

IV.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor. 
El punt següent és el relatiu a Propo sic ions no 

de Llei. Tractarem, en primer lloc, la pl-esentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, que va tenir entraua amb 
el número 535 del Registre Genenll d'aquesta Cambl'a. 

' Secretaria, vol ter lectura, per favor, de la Proposició 
no de Llei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Proposició no de Llei sobre ampliació d'espais te

levisius en catala. Motivació.-La creació de la Com
panyia de Radio i Televisió de les Illes Balears posa 
la nostra Comunitat Autónoma e n condicions d'impul
sar dcfiniLivament la utilització de la teievi sió com a 
instrument de nom1alització lingüística. A fi d'assegu
rar un aprofitament exhaustiu de les possibilitats exis
tents des d'ara, el ParIament de les Illes Balears acorda: 

l.-Que la Companyia de: Radio i Televisió de les 
Illes Balears, d'acord amb el que preven l'article 12 
de la Llei 46/1983, reguladora del tercer canal de Te
levisió, dugui a tcrme, immediatament de la seva cons
titllció, les gestions necessaries amb la Corporació Ca
talana de Radio i Televisió per tal que fins que no 
es posi en marxa el nostre propi programa autonomic, 
sigui possible a les IHes Balears, )a recepció deis pro
grames de Televisió-3 de Catalunya. 

2.-Que paraHelament, fent ús de la possibilitat que 
es preveu ele el segon paragraf de ['esmentat article 
12 de la Llei 46/1983, el Govern de la Comunitat Auto
noma concerti amb l'ens públic Radio-TeJevisió Espa
nyola un conveni de cessió temporal de mitjans i ser
veis que permeti ampliar la programacié. de l'estudi 
regioll31 de Radio-Televisió Espanyola a Balears. 

EL SR. PRlESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Segons ¡;credila i certifica el Cap de Secció de Ser

veis Administratius del Parlament no s'ha presentat 
cap esmena a aquesta Proposició no de Llei. 

Per defensar la Proposició no de Llei, té la rarau
la, pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. losep Moll 

Marques. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 
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EL SR. MOLL MARQU:tS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, com a 

primera com;ideració a fer sobre aquesta Proposició no 
de LIei, he de recordar que la Proposició du data de 
dia 22 de maig, d'aquest any, i, com a curiositat, quasi 
ja du la firma, com a Portaveu en aquel! moment, del 
Grup Parlamentari Socialista, del company i amic Fe
lix Pons, avui Ministre d'Administració Territorial. 
Esta, només per aquest fet, prou clar que des de lla
vors en~a han pasat moltes coses, pero, essencialment, 
ha passat una cosa, i és que el Govern, i per tant la 
Comunitat Autol1oma en definitiva, ha perdut cinc me
sos. Cinc mesos perque, ja en aquell moment, nosaltres 
proposavem una solució que ara scmbla que el Go
vern, segons hem pogut llegir als mitjans de comuni
cació, esta disposat a dur a terme. 

Ha succelt ja aItres vegades, també en aquesta 
ocasió, que la situació ha canviat tant que la inicia
tiva parlamentaria ha quedat en part, per tant, per 
aquest fet que acab de mencionar, superada. 1 ha que
dat superada, no a causa d'una acció energica, una 
iniciativa, un impuls del Govern, sinó p er la seva in
capacitat de fer el que vostes volien fer, i que era, un 
cop més, que eren vostes, un cop més, els únics que 
ho consideraven encertat, ha resultat qUe tots cls al
tres Grups Parlamcntaris representats en aquesta Cam
bra consideraven que no e rCl f'llC'ertélt él n8r direC'1am ent 
a la Constitució, a la creació d'una televisió autonoma 
propia. 

En el deba t de la LIei de creació de la Companyia 
de Radio i Televisió de les Illes Balears, ja vaig tenir 
motiu de recordar que el conveni amb Rádio-Televisió 
Espanyola és el camí encertat per tenir rapidament i 
amb un cost mÍnim un programa de televisió que si
gui més ampli del que tenim avui en dla i que res
pongui també a les necessitats de la nostra Comunitat 
Autonoma. La creació d'un canal propi, deié'. ja en aque
lla ocasió, és un absurd economic, i jo crec que senzi
lIament era també un absurd, és un absUl d político Jo 
desitjaria que el fet que vostes ara, segons sembla, es
tiguin interessats en aquesta oferta que nosaltres ja 
els feiem a aquesta Proposició no de Llei, suposi que 
han apres una llie;o de modestia, em sembla molt bé. 
i els recoman que, efectivament, facin ara, sense per
dre més temps. el conveni amb Raelio-T-:!levisió Espa
nyola, sempre partint de la base, nasal tres hi partim, 
en qualsevol cas, que aquest programe~ que vostes 
puguin fer a través d'aquest conveni seran programes 
que, entre 2.ltres coses, evidentment han de ser infor
matius i han de ser entretinguts o han de ser el que 
sigui, pero han de ser programes que tenguin també 
una finalitat de normalització de la nostra LIengua, per 
tant, programes que, ele cap manera, no lean de ser bi
lingües, sinó que han de ser en cataJa, perque no ten
dria sentit [er competencia a Televisió E~panyola amb 
programes en cas1'elEt, com no té sentít intentar fer la 
competencia. des d'una Comunitat Autonoma, al Go
vern Central; no és el sentit de les AutoIlomies ni és, 
en aquest cas, el sentit d'un programa 2utonomic de 
televisió. 

l he de recordar també que s'ha manifestat, no 
d'una manera massa autoritzada, s'ha de reconeixer, 
pero sí a nivel! d'insinuaciol1s, la por o el temor que 
hi pogués haver inggerencies, que si fan c.quest conve
ni resultas que vostes no tenguessin Ilibertat sufident 
per configurar-los com vulguin, sinó que haguessin de 
tenir un respecte o una consieleració excessiva al que 

volgués Televisió Espanyola, que, segons aquestes insi
nuacions, vostes suposaven que seria mol: diferent del 
que vostes vulguin. Jo he de cUr que les jnterferencies 
d'aquest tipus vénen sempre molt més de la dreta que 
no de l'esquerra, encara que estic segur que vostes no 
estaran d'acord amb aquesta afirmació, pero davant 
l'argument o l'exemple que voste puguin ?dduir, jo he 
de dir que no record ha ver vist a TV-3 de Catalunya 
ni una sola crítica al President Pujo!, i he vist un trac
tament mí mm de l'oposició a TV-3 de C'Ltalunya. Per 
tant, estiguin tranquils que no sera aqEest el perill 
que tendran. 

1 jo dOG per suposat, a veure si ho aconseguim, 
que vos tes no tenen intenció de fer una televisió al 
servei del poder, sinó que volen fer una televisió al 
servei del poble. He de recordar que els convenis amb 
Radio-Televisió Espanyola especifiquen formes ele col
laboració que són molt profitoses per a la Comunitat 
Autónoma. 1 jo recomanaria que, independentment 
d'excmples més recents, d'Anc\alusia o d'Extremadura, 
agafin, per exemple, el conveni fct amb la Comunitat 
Autónoma ele Castella-La Manxa, de dia 29 de mare; 
del 85, que era el que jo coneixia en aquel! moment, 
i per aixo m'hi vaig fonamentar per fer h:. proposta, i 
el coneixia 110 perquc tenguem canals elirectes i espe
cials, sinó senzillament perque el pot eoneixer qualse
vol que s'in1 eres si r calment per coneixer quincs possi
bilitats hi ha en aquest camp i, per tant, és un con
veni que ten e aquí mateix i que estic dispo~at, amb molt 
de gust, a facilitar-los-el, a \lostes, si els fa [alta. Aquest 
conveni, a part de la construcció de l'e.:;tudi regional 
que també contemplava, i que, en el nostre cas, no 
interessa perque j3. el tenim, estipula les condicions ele 
cessió temporal de mitjans i serveis, amb uns dmons 
a pagar a Tdevisió Espanyola, que són purament sim
bolics: 10.000'- Pts. anual s ele lloguer per un espai ele 
200 m 2 per a la redacció i 50.000'- Pts. anuals de 110-
guer per a les instaHacions i equips de produeció de 
programes, que realment justifiquen que jo hagi par
lat, des del Plimer moment d'un meto de l'ealment eco
nómic de poder disposar d'una programació propia de 
telcvisió. Com és !ogic a aquestes despese<; s'hi haurien 
d'afegir el pagament de les despeses directes de pro
ducció, pero aquestes sorgirien en qualsevol caso 

1, arnés, Radio-Televisió Espanyola garanteix la 
formaeió del personal, la elistribució proporcional d'in· 
gressos nets per a publicitat, etc. 

Si aquest Parlament els compromet afer tot aixo 
que diuen els diaris que ja tenen in ten ció de fer, ten
drem televisió, mig any més tard del que hauria estat 
possible, pero la tendrem. 1 per aixo, nosaltres dema
nam a aquesta Cambra el suport al punt 2 de la Pro
posició no de LIei. 

El cas del punt primer és més complicat, perque 
denota una manca de voluntat de fer possíble la recep
ció legal de la Tc1evisió de Calalunya, i ja deim nos· 
aItres a la nostra Proposició, m entrc no te-nguem canal 
propi, vull elir que no es tractava, per part nostra, 
d'in s taurar una competencia en el canal autonom. 
Aquest problema s'hauría de plantejar més a fons, quan 
hi hagués aquest canal autonom nostre. 

El fet és que, amb la creació de la Companyia de 
Radio i Televisió de les Illes Balears, tenim la possi
bilitat de fer legalment el que ara esta succeint iHe
galment. l, per tant, vostes són els únics responsables 
que aquesta situació subsisteixi, i he de dir que el 
Govern Central esta elemostrant, en aquests moments, 

'. 
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més sensibilitat que el Govern de la Comunitat Autó
noma en aquest tema, perque tant el Sr. Calvino com 
el Sr. Virseda han posat en relleu que el lepetidor que 
actualment funciona és iHegal, a pesar de la qual cosa 
fan els ulls grossos, perque consideren que han de 
respectar el fet que tothom esta d'acord que es vegi 
TV-3 de Catalunya a les Illes Balears. Pero seria, evi
dentment, desitjable per a tots nosaltres que aquest 
fet es produís legalment. El Delegat del Govern a Va
lencia, per exemple, el Sr. Eugeni Burriel, ha recone
gut, ha dit públicament que TV-3 s'ha de veure a les 
Illes Balears i a Valencia, pero que s'ha de veure legal
ment. El Si". Enric Canals, Director de TV-3 de Ca
taltUlya, reconeixja que el repetidor, tal com esla ara, 
é una co a provisional i que convé que es legalilzi la 
s ituació. J, per alll'a ban.da, Jl e de rec '-dar que e l Sr. 
Cana ls, aquí, a Balear, "a anu nciar que captaría TV-3 
ele alalunya publi -ila l P ,. a les lIIes, co a molt logi· 
ca; si vos tes fan un conveni amb TV-3, co:n es demana 
a la P roposició, és perfeclament possible negociar tam
bé, no soIs aportacions nos tres a aquest programa, sinó 
també, i conseqücntment, un reparliment en els ingres
sos de publicitat. Per tots aquests punts de vista, so
bretot, ha he de repetir, aixo sí, des del punt de vista 
cultural i lingüístic , creim molt interessant que aquest 
Govern cll1gui endavant les propostes que es contenen 
a la Proposició No de Llei, i, per aixo, deman am el 
suport de la Cambra. 

Moltes gracies. 

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

Cultura, Sr. Francesc Gilet. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per part 

del Govei-n s'entén que no es pot aeceptar la Proposieió 
no de Llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
per les raons que a continuació exposaré. 

Pel que· fa referencia al primer punt : «que la Com
panyia de Radio i Televisió de les Illes Balears, d'acord 
amb el que preveu l'art icle 12 de la Llei 46/83, regu
ladora del tercer canal, dugui a terme, immediatament 
de la seva constitució, cte. , etc.», pareix que no l1í ha 
hagut una lectura íntegra de la Llei de Creaeió de la 
Companyia de Radio-Televisió de les Illes Balears. Jo 
entenc, com él Conseller, que aquest ParJament no és 
la institució adequada ni idonia ni apropiada per pren
dre un acore! d'aquest caire. Hem de tenir en comp te 
¡'artic1e 2n de la Uei de la Creació de la Companyia 
de Radio-Televisió Espanyola, p erdó, de Radio-Televi
sió" de les llles Balears, a lla 00 diu, «aquesta Compa
nyia té pcrson:Jlitat .iurídica propia i plena capac itat 
pcr al com plim en t de les seves finalitats, es regir!, per 
les normes que es contenen a la present Llei i les 
disposicions que es dietin per tal de descnvolupar-b, 
en harmonia amb el que disposen les Ll e is 4 de 1980 
i 46 de 1983. Amb les sevcs relacions juridiques exter
nes, adquisieiolls patrimonials i conl ractacioos, estara 
subjeta en r!::gim de dret privat, sense altres exepeions 
que les que es fixen en aquesta Llei». L'artic1e 4 es ta
bleix que «el Consell d'Aclministració estara integrat 
per dotze m embres elegits per aquest PNlament per 
cada legislatura» . Mentre que l'artic1e 7 diu que «a 
aquest Consell cl'Administració li eorresponeo les se
güents funcions: -Tenir cura del compliment de l'es-

tablert a la present Llei» -quant a l'apartat a) i quant 
al d):- «aprovar, a proposta del Director General, el 
pla d'activitats de l'ens públic, que fixara els princi
pis basics i les línies general s de programació, així com 
el Pla d'actuaCÍó de les seves soeietats». Evidentment, 
si continuen, fins i tot, fins l'anide 14, ens trobam 
que «la gestió deis serveis públics de Radio-Televisió 
es dura a terme mitjan<;:ant soeieta ts púbiiques en for
ma de societats allonimes, que la Companyia de Radio
Televisió de les IlIes Balears esta facultada per crear. 
Aquestes societats es regiran pel dret privat, sense més 
exepcions que les establertes a la legislació vigent)}. 
Es a dir, que de cap en sec diferenciam ben clarament 
el que és creació de consiÍtució, els organismes es po
den crear, pero no eomencen a ViUi"e fins que no es 
constitueixen, estam volent prendre un acord que mar
ca ja de principi una Iínia a clur a terme per un orga
nisme, un ens públic que, encara no s'ha constitlÜt. 
És a dir, ja ti marC<c'lm quina ha de ser la política en 
W1a area concreta, la connexió quant a TV-3. 

Vostes diran que el Parlament té qualque vosa a 
fer, sense cap dubte. Ha de fer e l que li marca l'arti
de 20 de la Llei de Radio,Televisió de les Illes Ba
lears: un control parlamentari de la gestió, tant del 
Director Genernl com del matcix Consell d'Administra
ció. I ho fa mitjanyant que? Mitjanc;ant una Comissió 
Parlamentaria. És a dir que, quant al que fa rcteren
cia a aquest punt primer, a interpretació literal, d'acord 
amb el que m arquen les clisposieions, sigui Codi Civil, 
sigui el que sigui, del text articulat de la Uei , e ns 
trobam davant la cireumstancia que estam [ent una 
intromissió al funcionament i gestió d'un ens que té 
plena i propia capacitat jurídica. El eamí més adequat, 
entene jo, perque aquest punt primer es dugui a tenne 
no és altre que el mate ix Consel! d'Administració, una 
vegada constitu'ü aquest Consell d'Administració és 
alla on els representants deis Gnlps Pa rlamentaris, 
d'acord amb l'article 2n, si no m'he aquivocat, o d'acord 
amb ['artide 4t, haw-an de fer o podran fer les seves 
manifestacions, exposar els seus criteris i marcar aques
tes línies de gestió que haud de desenvolupar, en el 
seu moment, el Director General o les altres Comis
sions Assessores. Jo entene que, de cap de les rnallC
res, és assul11ible aquest punt primer, .ia que marca, 
com dic, una Jínia d'actuaci6 d'una Companyia amb 
una entitat pi'opia, tant en capacitat jurídica com en 
personaJitat propia, que seria una intromis~ió en aquest 
camí d'actuació que encara s'ha de fixar en el moment 
en que es constituesqui. 

Aquí ens trobam, una vegada més, a pesar que per 
certes persones no s'accepti, Montesquieu va morir, 
pero les se"es teories encara sobrevil1en.l han de so
breviure i han de continuar sobrevivint dins uns am
hits democratics i dins un estat de dret, el que pot suc
ceir és que dins uns ambits «guerreros». naturalment no 
es doní aquesta circumstancia. 

Pe! que fa referencia a l punt segon, jo li he de c1ir 
que. lamentablemC'nt, la interpretació que el Govern fa 
ele l'article 12 de la Ll ei 46/83, es comp1etament con
tI-aria a la que vastes en la seva Proposició no de LIei 
manifesten. Aquí diuen que el Govern de la Comuni
tat AutC)TIOm2c concerti amb I'ens públic Radio-Televi
s ió E spémyola. A títol anecdotic Ji he de dir que el Vi
ce-presiden t del Govern en data anterior a 22 de maig 
es va reunir amb el SI'. Vírseda, el famó~ SI-. Vírsecb 
o Virseda, i el Sr. Calviño, a aqu est sabem on li hem 
ele posar l'accent . damunt la a, Calviño, dalllunt la i, 
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i va dir, varen manifestar que el que vostc mateix 
esta dient en aquesta Proposlció No de Llei era inac
ceptable, pero és que només és perqllc ho digui el Sr. 
Virseda o Vírseda, el cert i segur és que voste es re
fereix a l'articIe 12 de la Llei 46/83, i l'articIe 12 de 
la Llei 46/83 estableix ben clarament, i voste cree que 
ho confon, «organismes citats», és a dir organismes au
tonümics que r egesquin o gestionin el servici públic 
del tercer canal, no Comunitats Autonomes, no orga
nismes autónoms, si utilitzam la paraula organisme 
com a sinonim de Comunitat, per tant, si continuarn 
per aquest camí i acceptam aquest segon punt, ens 
trobarem, una altra vega da més, en la ~ituació d'ac
tuar fora de la legalitat, i l'absw-d seria que una Pro
posició no de Llei, substentada damunt un articulat a 
la seva aprovació, provocas la infracció del mateix ar
ticulat que suposadament dóna suport a la Proposició 
no de Llei . 

Jo li demanaria, Sr. Moll, que tengués en compte 
que tot aixo no representa, tot el que he manifestat 
fins ara no representa, de cap de les maneres, cap 
contradicció amb el que el Govern esta fent fins ara, 
p erque aquí pare ix que tot d'una que el Conseller 
d'Educació i Cultura surt, es crea la contradicció i es 
crea la confusió, de cap ele les maneres. Totes les con
verses que s'estan duent a tenue, de les quals hi ha 
n:[kA e11 eis miLjans de comunicacio, no obsLaculiLzen 
de cap de les maneres el fons de la qüestió de la seva 
Proposició no de Llei, el que nosaltres, el que el Go
vern no pot admetre .és .el contingut específic de la 
seva Proposició no deLlei. Ara bé, nosaltres, el Go
vem, continuara an1b unes converses als niveBs de Di
rector General, Sr. Virseda o de Director General, Sr. 
Calviño, als fins i efectes d'obtenir uns resultats. Una 
vegada aquestes converses, d'ordre no oficial o no ajus
tat a la Llei 46 /83 , hauran de tenir el seu reflex i hau
ran de ser executades per la Companyia de Radio-Te
levis ió de les Illes Balears. Aixo que quedi ben claro 

Resumint, entén aquest Conseller que un acord fa
vorable a aquesta Proposició no de Llei per part 
d'aquest Parlament o p er part deIs diferents Grups 
P arlamentaris l 'únic que provocaria seria una infracció 
d'una normativa que ha sortit d'aquest mateix Parla
mento 

Res m és i moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol r ep licar, Sr. Mol!? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí, Sr. President. Mo ltes gracles. Jo . .voldria dema

nar al Sr. Conseller que, per favor, no facem fal'!a
cies, ja ho sé que sera un organisme autonom, ja esta 
cIar que ho sera, pero també és evidentíssim que, si 
aquest Parlament pren una decisió en un sentit deter
minat, aquest organisme autonom 1'ha de seguir, per 
raons obYies. J o li vull recordar o li vull assenyalar 
que el conveni que ja he citat de cooperació, i ho diré 
en castella, per a més solemnitat: «Convenio de Coo
peración entre el Ente Público Radio-Televisión Espa
ilola de una parte y la Comunidad Autónoma de Cas
tilla-La Man cha ele otr8», a I'estipulació que fa dotze, 
que és la darrera. c\iu: «Concedida él la Comunidad 
Autónoma la gestión ele l tcrcer canal de televisión cn 
Casti~la-La Mancha y constituido el organis mo al CJuc 

se le encomienda dicha gestión, conforme a lo esta
blecido en el Estatuto de la Radio y la Televisión y 
en la Ley Reguladora del Tercer Canal de Televisión» 
-és a dir, en aquell moment, encara no existia ni tan 
soIs l'estudi regional de Castella-La Manxa, i l'anaven 
a crear per aquest conveni- «se subrogaría éste en la 
titularidad de los derechos y obligaciones que para la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se deri
van del presente convenio, previa comunicación al Ente 
Público Radio-Televisión Española». Per tant, legalment 
aixo és perfectament possible, i repetesc, per favor, no 
facem faHacies. 

EL SR. PR,ESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, Sr. President. Miri , Sr. Moll , voste aquí ens 

diu que el Govern de la Comunitat Autonoma concer
ti amb l'ens públic Ra.dio-Televisió Espanyola un con
veni de cessió temporal, d'acord amb l'article 12; i jo, 
independentment del que [aci el Govern Central o la 
Direcció General de l' Ens Públic Radio-Televisió Es
panyola amb la Comul1itat de Castella-La Manxa, jo Ji 
as segur a voste que les converses que s'han dutes, tant 
a nivell de Vice-presidencia, com, fins i tot, record a 
aquests moments, a nivel! de Conselleria d'Educació i 
Cultura, dins el despatx del Sr. Calviño, les manifesta
cions són completament contraries i contradictories a 
aquest conveni que vostc em manifesta, i que li agrai
ria que em fes arribar, a veure si nosaltres aconse
guim el mateix tractarnent que, segons veim, dóna la 
Direcció General de I'ens públic Radio-Televisió Espa
nyola a la Comunitat Autonoma de Castella-La Manxa. 

EL SR. PR:ESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Grups que vulguin intervenir? 
Per Esquerra Nacionalista, té la paraula e l Sr. Da

mia Pons i Pons. 
Disposa, Sr. Pons, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Curiosament, 

dins tot aquest debat, sembla que s'ha oblidat, i jo ho 
vull recordar, l'element que perme t i motiva que aquest 
debat es faci. El PIe d'aquest Parlament, dia 22 de mar\; 
de 1984, va aprovar una Proposició no de L1ei d 'Es
querra Nacionalista, amb algunes esmenes del Grup 
Socialista, referida a la recepció a les Illes Balears de 
TV-3, Televisió de Catalunya. 

A partir de llavors, aquest sí que va ser un Ple
nari relativament historie, que és una paraula que 
s'utilitza moltes vegades a aquesta Cambra, aBa on els 
representants deIs pobles de les Illes Balears varen 
decidir, per majoría, lamentablement no per unanimi
tat, que hi havia una altra Comunitat Autonoma que 
ens podia ajudar en la l;:¡sca de la 110stra normalitza
ció cu ltural i lin güística, simplement facilitant als cill
tadans de les IHes Balears que, podent pitjar el "m;:lll
do» a distancia o un botó, poguéssim rebre una te
Ievisió, el mitja de comunicació més efica c; deIs tcmpS 
actuals, poguéssim rebre una lelevisió normali tzaela, de 
qualitat, en c::ttala.. A partir d'aquí es va disparar una 
dinamica ele fets, ates que el Govern de les IlIes B::t
lears sigui per una voluntat relativament teb::t, o sigui 
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per tates les dificultats que el Conseller de Cultura 
ens pugui explicar a nivell legal, el cert és que aixo 
va crear' una legitimació d'unes iniciatives paraHeles a 
aquest Govern, que aquestes iniciatives paraHeles va
ren donar com a resultat que aquesta televisió de Ca
talUllya es pogués rebre a les Illes Balears. Pero, tot 
i que aquesta iniciativa per vies molL complicades va 
obtenir el suport, a part de moltíssims dé: ciutadans i 
a part de determinats Ajuntaments, entre ells l'Ajunta
ment de Palma, fins i tot va obtenir el suport pressu
postari, a nívell de Consel! Insular de Mallorca, de 
Comunitat Autonoma, i crec que també. i sera prest, 
del Consell Insular de Menorca, amb tot i aixo, tot i 
estar estalonat pcl Parlament, la legalitctt d'aquesta 
iniciativa continua essent dubtosa, i prou se'n cuiden 
de recordar-nos-ho el Sr. Cal viño i el Sr. Virseda, ten
gui l'accent alla on el tengui. 

Aquesta Proposició no de Llei, en el punt primer, 
intenta posar fi a aquesta situació d'iHegalitat. Jo 
ag,raesc al Sr. Mol! els esfon;os que sé que personal
ment fa elins el seu mateix Grup. elins el seu propí Par
tít Politic, per impulsar la nOfmalització cuItlll-aI i lin
güística i fer-Ia arribar a aquesta Cambra. Pero, sem
pl-e hi ha cl'h:1I"er un pero, dins aquest punt primer hi 
ha una part que em preocupa profunclament, que diu 
que, fins que no es posi en méll'xa el l10stre propi pro
grama autunórnic, l'csperit que va moure Esquen-a Na
cionalista a pmposar que la TV-3 de Ca!alllnya es ves a 
les Illes Balears, no era una situació transitol-ia, era 
una situació d'incremenLar I'oferta televisiva en 1'). nos
tra IIcngua, al marge que en el seu momf;nt es consti
tuís o es pugui constituir la televisió ele les IIles Ba
lears, que sembla que tot i que legalmen1. esta cober
ta, a l'hora de passar a la realitat, a I'hora de fer nú
meros, la veritat els números no acaben de sortir. 
Aquesta situació de transitorietat, que l'aprovació 
d'aquest punt prime¡-, per a nosaltres. legitimaria, esta 
en contraelicció amb la Proposició no de Llei que aguest 
mateix Parlament va ap¡-ovar día 22 de mar.; ele 1984, 
perque deia que aquest Parlament instava el Govern a 
establir amb la Generalitat de Catalunya cls convcl1is 
per a poder oferir les emissiol1s de TV-3 de Catalunya 
als ciutadans ele les riles Balears, sense cap clausula 
aeldicional de transitorietat, com un fet pennanent, 
nusaltres volem veure la TV-3 ele Catalunya, per que? 
Perque augmenta l'oferta, perque té una qualitat i per
que creim que e1s nostres ciutadans hi tenen precisa
ment pIe dret. Aixo, al marge, i nosaltres voldríem que 
fos així, que la TV de les IIIes Balears es convertís en 
un fet real, i no en un fet marginal i folkloric, sinó 
que fos una eina més de normalització. 

En conseqüencia, nosaltres agra'im al Grup Socia
lista que plantegi el fet de legalització d'aquesta situa
ció delicada, en qllalsevol moment que hi hagués uns 
determinats interessos es podria trencar la tolerancia 
deIs Srs. Calvii1os. Virsedas i els poders que puguin te
nir darrera, en el moment que deixassin de fer els ulls 
grossos, aquesta situació es podría rompre. Nosaltres 
agra'im al Partit Socialista que tengui l'esperit de le
galitzar la recepció de TV-3. pero al que no podem do
nar plenament suport en aquest punt primer, és a 
aquesta clausula que consideram que és realment pe
rillosa, de «fins que es posi en marxa el nostre propi 
programa autonomic». no sabem si la hi han posada, 
perque estan conven<;llts que el programa autonomic, 
la TV de les Illes Balears, no arribara a ser una rea
litat mai. Pero, en tot cas , nosaltres ho volem dir cla-

rament, no podem acceptar la situació de provisiona
litat per a 1 V-3 de Catalunya, perque té una legitima
ció parlamentaria de día 22 de rnar~ del 84, que no es
tabüa cap provisionalitat. 

En conseqüencia, ates que hi ha un punt positiu 
que és la legalització i tul altre punt, que consideram 
negatiu, que és instituir una provisionalitat en la re
cepció, nosaltres, en aquest punt primer, optarem per 
1 'a bs tenció. 

Quant al punt segon, estam disposats a donar-U 
suport, sempre que aquest «ampliar la prllgramació de 
l'estucli regional de TV-3 a Balears", impliqui que 
aquesta ampJiació ele programació sera vehiculada en 
la nostra llengua. Per rebre més emissions en altres 
idiomes o practiques bilingüistes sernpre hi serern a 
temps. 

Finalment, vol dría fer una petita reflexió quant a 
si tuacions ele legalitat, perque aquí s'ha argumentat 
amb molta insistencia. Cree que ens correspon respec
tar la legalitat, perque és una legalitat democratica
menl establerta, aquí estam a un estat ele dret, no es
tam a U!l estat autoritari, en conseqüencia, les lIeis te
nen una legitimació del poble, pero recorclem que si 
hem de promoure el respecte a la lIei, hem ele procu
ral-, encara més, promoure la justícia, la justícia per 
un poble que, de vegades, aquesta legitimitat, per molt 
democratica que sigui i pel tet el'estar incorporat dins 
un Estat Espanyol, alla 011 els sentiments de la nos1ra 
recuperació cultural i lingüística no sempre són com
presus, ele vegades té unes formulacions que no aca
ben ele ser elel tot po,;i tives. En conseqiiencia, anun
ciam la !lostra abstenció en el punt primer, i el suport 
al punt segon, sempre i agrairíem que el Portaveu del 
Grup Socialista ens ho ratificas, que aquesta amplia
ció de programació es fara sempre en la nostra 11 en
gua. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. 
El Sr. Jeroni Albertí té la paraula, pel Grup Re

gionalista de les Illes. 
Disposa, Sr. Albertí. el'un temps de eleu minuts . 

EL SR. ALBERTf PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Realment, el 

nostre Grup esta d'acord amb els dos punts que vé
nen a aquesta Proposició de Llei, pero, a la vista ele 
les manifestacions fetes pel Conseller de Cultura, i tal 
com esta el debat, ens agradaria [el' una reflexió en 
veu alta sobre com esta i corn és possible donar su
port a aquests elos punts deIs quals consta la Proposi
ció no ele Llei. 

Realment, la Companyia de Radio i Televisió de 
les Illes Balcars, és creada. pero no és constituida. Jo 
em deman per que no és constitu'ida, per que no ha 
elegit aquest Parlament els elotze membres que han ele 
constituir la Companyia de Radio-Televisió Espanyola? 
Alcshores, a aixo ho sap aquest Parlament, doncs si 
ho sap aquest Parlament que no és constitu'ida, difí
cilment li poclem donar ordres, o li podem encarregar 
feines que no pot fer, no hi cap ens que no existesqui 
que pugui negociar amb níngú. Aquesta Companyia de 
Raelio í Televisió de les Illes Balears, fins que no s'ha
gi constitu'ida, no pot legalment negociar amb ningú. 
Per tant, jo crec que sí que és ver que ens hauríem 
de repIantejar si en aquest moment és adient que 
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aprovem una Proposició no de LIei, que encarrega a 
un ens que no és constitUit, perque l'hem de consti
tuir nosal tres i no ha hem fet, que dugui a terme unes 
gestions per legalitzar el programa de TV-3 de Cata~ 
lunya a les IHes Balears. Crec que és un moment de 
reflexió que hauríem de fer. 

Primer hem de constituir, i cree que seria hora 
que el constituíssim, perque la LIei esta aprovada, i 
és qüestió de posar-\5e d'acord, si és que no hi ha 
manera de posar-nos d'acord els Grups, també diguem
ho, no diguem dotze senyors que ho han de constituir. 
Primer, procedim al que és cronol&gicament més im
portant perque no existeix encara, constituún la Com
panyia de Radio-Televisió, i després nosaltres que 
l'hem constituida, que som els seus pares, li encarre
gam les feines, perque nosaltres estam completament 
d'acord que s'ha de fer tot el possible per legalitzar, 
d'una vegada, que no hagim d'estar sempre penclents 
del hon humor, del bon humor de la gent que jo sé. 
i em consta de conversar amb ells, com ha dit el Por
taveu del Grup Socialista, que no posaran cap incon
venient perque vegem Televisió Catalana aquí, inclusiu 
hi ha la més bona voluntat per ajudar dins la Llei a 
legalitzar la recepció del canal de TV-3 de Catalunya. 

Pera, cm paL-eix que en aquest momeEt, aprovar el 
Parlamenl encarregar feines a una Companyia que per
que el Parlament no ha volgut no s'ha constituida, cree 
que seria un contrascntit. Per tant, nosalUes anuncianl 
que estam cJ'acord amb el sentit, que ens agradaria, i 
ho demanam, que aquesta Proposició no de Llei s'ajor
nas, perque féssim cronologicament el qUé: hem de fer: 
primer, constituir la Companyia de Radio-Televisió, i 
després encarregar-li que connecti amb Radio-Televi
sió de Catalunya per poder legalitzar el canal 3 de Ca
talunya, perque aixo és la primera premissa, i volia 
anar, un poc a comentar el que el Sr. Damia Pons ha 
dit. 

És ver que aquí varem prendre una Proposició no 
de L1ei que la Comunitat i la Generalitat arreglas sin 
el tema, la veritat és que és impossible abans de le
galitzar O han de contractar Radio Televisió de Cata
lunya i aquest ens que nosaltres hem constituit. Per
que la Te1evisió de Catalunya no és de la Generalitat, 
és de la Companyia de Radio-Televisió Catalana i, per 
tant, és a nivell d'aquests dos organismes que hem 
d'aconseguir legalitzar amb el vist-i-plau i amb els 
ulls grossos de qui sigui, que no hi hagi manera de 
tornar arrera, ni ningú no ens pugui amena<;ar que 
ens tallaran la recepció de TV-3 de Catalunya, perque 
la tenim legalitzada. Pero repetesc, ho hem de fer, 
crec jo, pels camins normals, sense passar, i tornarem 
a termes del camp, ¡'arada davant el bou, sinó que 
anem camí per camí, primer constitu'im la Companyia 
ele Radio-Televisió de les Illes Balears, i llavors li en
carregarem les feines. 

Per tant, nosaltres també anunciam que, en el cas 
que no s'entengui aquest raonament nostre, nasal tres 
ens abstenclrem, no per no estar d'acord amb el fons, 
que estam disposats afer tot el que sigui perque es 
legalitzi d'una vegada per tates, la recepció del pro
grama de TV-3 ele Catalunya, pero ens pareix que es
tam un poc fora ele joco 

Quant al segon punt, jo crec que hauria de dema
nar al Portaveu del Grup Socialista que 5uprimís, del 
segon pw1t, tata referencia a l'article 12 de la L1ei 
46/83, i quedaria senzillament que «el Govern de la 

Comunitat Autonoma convengui amb Radio-Televisió 
Espanyola l'ampliació de la programació de l'estudi re
gi<:mal de Radio-Televisió a Balears». Perque aixo pa
relX que esta fet, i jo vaig estar assegut a una taula 
amb el Sr. Calviño, i va dir, j hi havia el Sr. President 
els dos hi érem, estam d'acord en fer un conveni pe; 
ampliar les obres d'emissió en catala en aquestes Illes. 
Si aixo és així, no crec que ningú no s'h1 vulgui opo
sar, perque jo no crec que en públic, davant tes timo
nis, com és, sobretot, el Congrés que hi havia, em pa
reix que de Crítics ele Televisió, ningú no digui el que 
no és ver. El Sr. Calviño va dir que hi havia bona dis
posició, i el Sr. President va dir que hi havia bona 
disposició. Si hi ha bona disposició, anava a dir amb 
el Sr. Calvino i el Sr. Cañellas, entre Radio-Te1evisió 
Espanyola i la Comunitat Autonoma, tenim la segure
tat que será ampliat I'horari. Jo crec que aixo hauria 
de ser reafirmat que el Parlament diu que sí, que 1i 
agradaria que ha fas, i donar-li amb aquesta Proposi
ció no de Llei el suport que el Parlament li ha de do
nar, perquc tranquiHament pugui dur aquest convenio 
Pero jo llevaria tata referencia a la Llei que crea, pre
cisament, o als articles de la L1ei que crea la Compa
nyia de Radio-Televisió, perque aquesta .. . , el conveni 
que voste ha llegit diu ciar «concerten Comunitat Au
tonoma i Radio-Teleyisió Espanyola, i qua n s'hagi creat 
l'ens corresponent li ho passaran a ell». Aquí no ne
cessitam la Companyia, el Govern de la Comunitat Au
tanoma pot convenir, i c1esprés podrem fer el que vul
guem. Nosaltres estalonaríem el. segon punt, sempre i 
quan llevassin la referencia, perque, al nostre criteri, 
podria ser un punt en que el compliment d'aixo fos 
més ... ja esla. Llevam aquesta referencia, que pot ser 
negativa, i diguem que la Comunitat Autonoma con ven
gui amb Radio-Televisió Espanyola una ampliació deIs 
espais, culturals o els que siguin, amb la nostra llen
gua, amb l1engua catalana a les Balears. 

Amb aquesta modificació, nosaltres donaríem su
port al punt dos, pero, repetesc, per majar claredat, 
crec que seria millor treure qualsevol referencia a 
aquesta Llei, perque aquí és la Comunitat Autonoma, 
el Govern el que fa el conveni, i no la Companyia. 

,En aquest sentit, ja li dic, al primer punt, si les 
reflexions que hem fet en veu alta no convencen, que 
convendria ajomar aixo per després de constituir la 
Companyia ele Radio-Televisió de les Illes Balears, ens 
abstendrem. En el segon punt, si accedeixen a llevar 
la referencia a ]'article 12 de la Llei 46/83, nosaltres 
li donarem suport. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí 
Sr. Moll, té la parauIa. 

EL SR. MOLL MARQUt!.S: 

'. 

Moltes gracies, Sr. Pl'esident. Sí, jo voldria inten
tar donar satisfacció o acollseguir que tant el Grup Re
gionalista com el Grup d'Esquerra Nacionalista can
viassin la in tenció de vot d'abstenció pel vot afirma
tiu, fent notar al Sr. Albertí que, en el punt primer, 
es diu explícitament que l'encarreg es dóna immedia
tament de la scva constitució. És a dir, quasi quasi és 
fixar-li una primera tasca inajornahle, que en el ma
teix moment que es constitueixi aquesta Companvia de 
Radio-Tclevisió de les Illes Balears, practicament el 

., 
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primer que hauria de fer seria dur a terme aquest 
acord que avui poguéssim prendre aquí, en el Parla
mento 

Per tant, jo crec que ajornar la Proposició no de 
Llei, sense VOler suposar que no hi hagi intenció, per 
part deis que ha hagín de dur a tenne de dur-ho real
ment a terme, seria donar la possibilítat que s'ajornas 
dur-ho a terme. 

Quant al punt dos, a l'esmena praclicament «in 
voce» que fa el Grup Regionalista, no tenim en abso
lut cap inconvenient a acceptar-la i eliminar la refe
rencia a «fent ús de la possibilitat que es preveu al 
segon paragraf de l'esmentat article 12 de la Llei 
46jl983». No tenim absolutament cap inc;mvenient, ac
ceptam aquesta eliminació. 

Quant a l'observació que ens ha fet el Grup d'Es
querra Nacionalista, entenem que la supressió d'aques
ta frase que propasa no canvia en absolu! el fans del 
tema, ajornar, sí d'acas, a la neccssitat de considera
cions quan hi hagués un propi programa autonómic, 
que coincides e completament amb el Sr. Pons que cm 
sembla molt inversemblanl, molt irnprobable que arri
bi a ser una realitat, i, per tant, també estam ben 
d'acord de suprimir aquesta frase 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Després d'escoltar 
Sr. President, té voste la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. President. Jo cree que no es poden prendre de

cisions, sense tenir, almanco, la totalital de la infor
mació que ara esta bastant més completa, pero, ja gue 
s'ha fet referencia a determinades conversacions públi
gues del President del Govern i del Sr. Calviúo, jo 
voldria fer, almanco, una petita matisació perque la 
conegués la Cambra. 

Maxim quan un veu que les diferencies entre els 
Grups Polítics no són tan enfora, i que quan un va 
amb una mateixa ideologia i amb un mateix programa 
a la ma, al final tates les votacions es traben. Nosal
tres estaríem disposats a modificar el segon punt, ac
ceptar-Io amb la modificació que s'ha donada, perque 
cstam convent;uts que al final aquest conveni no sera 
possible, perque, efectivament, a determinades conver
sacions, públicament el Sr. Calviño va o[erir la possi
bilitat d'un conveni, també ho va fer, efec:tivament, el 
representant del Consell d'Administració als quals no 
els neg, en absolut, tota la seva bona volunta1, i nos
altres l'acceptarem, perquc es va dir que immediata
ment, per part de Televisié Espanyola , obtendríem al 

. que havía estat una negativa inicial al Vice-president, 
una resposta afirmativa. Est3.m disposats a acceptar el 
segon punt, perquc estam convenc,:uts que aixo no es 
produira. 

De fet, la promesa de la setmana scgüent al dia 
que hi va haver la conservasió púhlica a la qual el 
Sr. Albertí ha fet referencia, la setmana següent hi 
haura el Sr. Elorriaga a Palma pcr comenc,:ar a tractar 
aquest tema, ha comenr:;at ja a ser, tal vegada a finals 
de mes, est <.! m molt ocupats, podrü ser que, ens brin
darem a anar nosaltres a Madrid, tan tes vegades s'hi 
va que una vegada més no era important, també ens 
varen dir que 11i havia malta de feina. De totes formes, 
continuam insistint per fer possible saber si hi ha unes 
possibilitats d'unes bases d'un conveni, que realment 

voldriem que hi fa s, pero comen<;:am a dubtar de la 
bona voluntat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Per que em demana la paraula, Sr. Albertí? 

EL SR. ALBERTt PICORNELL: 
Pel que sigui, pel que la demana tothom guan ... 

EL SR. P~ESIDENT: 
En realitat, en realitat, aquesta Presidencia fara 

les puntualitzacions, i si no quedas sin cIares, aleshores 
li donaré la parauIa. 

EL SR. ALBERTt PICORNELL: 
No, ... és per contradiccions, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
És que no hi ha hagut contradiccions de moment, 

perque crec que les coses estan bastant clares. Ara li 
donaré la paraula i si ... 

EL SR. ALBERTt PICORNELL: 
Sr. President, moltes gracies. No me la vol donar, 

mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé. 
Punt primer. 
Per que demana la paraula? 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, hem anunciat un determinat vot, 

se'ns han fet una serie de puntualitzacions, i ente
nem que esta dins el nostre dret, dir si modificarem 
el vot en relació al que se'ns ha explicat per part del 
Sr. Moll. Entenem que és aixÍ. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo crec ... 
L'explicació de vot, Sr. Pons, la [ara vos te després 

de la votació, com voste sapo 
Entén aquesta Presidencia, després del debato 
Sr. Moll, per qüestió d'ordre. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sí, és per una qüestió d'ordre, Sr. President, Per

que entenc que la intervenció del Sr. President del 
Govern ha obert una qüestió incidental, i en aquest 
sentit cree que la petició de paraula del Sr. Albertí 
estaria justificada . 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé. Sr. Albertí, '"01 fer ús de b par::wb, dins b 

qüestió incidental contestant el President del Govern? 

EL SR. ALBERTt PICORNELL: 
Sí, Sr. President. Veig que he hagut ele necessitar 

els bons oficis d'un altre Grup per poder teni.r la pa
raula, jo Ii. agraesc molt ... 

Per dir senzillament que a mi el que m'estranya, 
i ho he ele dir al Sr. President del Govern, és que 
digui aquí que pareix que hi ha una gran coincidencia 
entre els Grups, i que digui que dira que sí, perque 
SaP que sera que no. 

Res més. 
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r per anun ciar que canviarem el nostre vot, p erque 
j o havia agafat aixo p erq ue la Sra . M .a Antonia no ho 
veia dar, i realment, quan diu «immedia1ament de la 
seva constitu ció», nos a l tres votarem que sí al pu n t 
p r imer, també , d e la Mocio. 

E L SR. PRESIDENT: 
Sr. President del Govem , té voste la p araula . 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Jo crec que el Sr. Albertí, o jo no m'he expressat 

amb exactitud, no era aquesta la meya intenció de dir
ho d'aqueixa forma. He dit que nosaltres havíem ca
men<;:at i havíem acceptat aquestes possibilitats, havíem 
acceptat que aixo es pogués comen<;:ar a rractar, i que 
aixo esta al marge de les Proposicions no de Llei. 
Creim que era la nostra actitud dir que sí a una oferta 
com la que feia, canviant d'opinió, Radio·Televisió Es
panyola. Que ara aceptarcm i votarem a favor el segon 
punt amb la redacció que se li dona actualment, per
que immediatamcnt es veura si realment bi ha o no hi 
ha voluntat i per part de qui per arribar a aquests 
acords. 

EL SR. PRESID'ENT: 
~101tes gl-.:tcics. A .. veure si concret:lm. 
La qüestió que sotmetra aquesta Mesa a la vota

ció de vosses merd:s sera la següent: Quant a l'apar
tat Ir, entenc que s'ha <lcceptat la supressió de l'expres
SIO «[ins que es posi en marxa el nostre propi progra
ma autonomic». En conseqüencia el text que se sotmet 
a votació és el següent: «Que la Companyia de Radio i 
Televisió de les Illes Balears, d'acord amb el que pre
veu l'article 12 de la Llei 46/1983, reguladora del ter
cer canal de televisió, dugui a terme, immediatarnent 
de la seva constitució, les gestions necessaries amb la 
Corpmació Catalana de Radio i Televisió per tal que 
sigui possible, a les IIles Balears, la recepció deIs pro
grames de Televisió-3 de Catalunya». D'acord amb l'ar
ticle 119 del Reglament d'aquesta Cambra, he de de
manar a vosses merces la conformitat per sotmetre 
aquest text a votació. 

Quant a~ segon apartat de la Proposició no de Llei, 
dira: «Que el Govem de la Comunitat Autonoma con
certi amb l'Ens públic Radio-Televisió Espanyola un 
conveni que permeti ampliar la programació de l'estudi 
regional de Radio-Televisió Espanyola a Balears». 

Conformes? Conformes . 
Per tant, sotmet a votació el primer paragraf. Les 

Sres. i Srs. Diputats que vatín a favor, es volen posar 
drets, per favor? 

Poden seurc, moltes gracies. 
Les Sres i Srs. Diputats que votín en contra, es 

volen posar drets, per favor. 
Poden seure, moltcs gr3.cies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
Per tam, queda aprovat aquest primer paragraf 

per 29 vots a favor i 20 en contra. Cap "bstenció. 
El segon paragraf. Sres. i Srs. Diputats que l'apro

ven, es volen posar drets, pe!' favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 
Moltes gracies i passam al punt darrer de l'Ordre 

del Dia. 
És la Proposició no de Llci, subscrita pel Grup 

Parlamentad Esquerra Nacionalista-PSM, en relació al 
Pla ele Desenvolupamcnt Regional de les r11es Balears. 

Sra. Secreta r ia, en vol p rocedir a la lectura , per 
favo r? 

Per favor, Sr. Pons , té vosre la paraula per expli
cació de vot. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Encara que si

gui una explieació «post mortem», com diu Sebastia 
Serra, la vull donar. Veig i estic content que hagim po
gut votar afirmativamcnt aquest apartat primer, ates 
que d'aquesta manera com ha quedat redactat el punt 
primer de la Proposició no de Llei, s'estableix que la 
recepció d'una cadena de Televisió normalitzada en 
llengua cataíana, que és la TV-3 de Catalunya, és un 
fet permanent i no transitori a les llles Balears, a la 
qual se li vol donar una legalitat, esperam, per tant 
que definitiva. 

Moltes gracies. 

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

VI.-2) 
Sra. Secretaria, vol prosseguir? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Proposició no de Llci.-Donada la importancia deis 

plans de futur de la nostra economia, soHicitarn que 
el Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears, fent ús elel Reglament Provisional del Parlament 
de les rIles Balears, presenti a debat del Pie del ParIa
ment l'anomena t Pla de Desenvolupament Rcgional de 
les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per a la defensa de la Proposició no de Llei, té 

la paraula pel Grup proposant el Sr. Sebastia Serra 
Busquets. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Aquesta Proposició no de 

Llei d'Esquerra Nacionalista-PSM, va ser presentada 
día 4 de juny de 1985, després que coneguéssim, du
rant el mes de maig, tcnguéssim notícia, a través deis 
mitjans de comunicació, que el Govern. de la Comu· 
munitat Autonoma havia elaborat un Pla de Desenvo
lupament Regional, i que l'havia de presentar i el pre
sentava, i el va presentar al Govern Central. Per al 
nostre Grup, el fet que el Govern de la Comunitat 
Autonoma elaboras un Pla de Desenvolupament Regio
nal va significa¡- una satisfacció, ja que entenem que, 
d'acord amb I'article 10.17 de l'Estatut d'Autonomia i 
com a competencia exclusiva es pada de foment del 
desenvolupament economic dins el territori de la Co
munitat Autonum:l, d'acord :lmb les bases i la comdi
nació general de l'activitat economica. 1 lambé donava 
compliment, dins les compctencies, dins el marc de la 
!cQisbció basica de l'Estat, a l'article 11.13 del nostrc 
E;tatut d'Autonomia, que parla d'ordenació i planifi
cació de l'activitat economica de les Illes Balears, dins 
l'exercici de les competcncies assumides en el marc 
d'aquest Eslatu1. També altres aspectcs ele l'article 10, 
i d'altres de ]'Estatut d'Autonomia, c0l11n1ementen tot 
un cos del nostre Estatut i de la Constitució de l'Estat 
Espanyol, que fa possible que existesqui un Pla de 
Descnvolupament Regional, i que aquest Pla de Des
envolupament Regional es pugui executar. 
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També és cert que aquest Pla es va fer i es va 
presentar d'acord amb les urgencies que hi havia, degut 
a l'entrada de l'Estat Espanyol al Mercat Comú, fet 
molt important que fa que siguin necessaris estudis, 
reflexions i projectes nous i d'adequació al que és 
l'economia deIs diversos paisos, deIs diversos estats i 
pobles del Mercat Comú curopeu. 

Conseqüents amb aquesta necessitat d'un Pla de 
Desenvolupament Regional, d'acord amb l'Estatut 
d'Autonomia i la Constitució, d'acord amb els Plans 
Económics de l'Estat i amb la necessitat de coordinar 
aquests Plans Económics de tot l'Estat Espanyol i de 
les diverses Comunitats Autónomes, i molt d'acord 
amb aquesta urgencia, tan esperada i desitjada com és 
l'entrada en el Mercat Comú, amb unes condicions 
acceptables, varem rebre amb satisfacció la notícia que 
existia un Pla de Desenvolupament Regional. 

Pero, eles d'aquells momcnts, el mes de maig de 
1985, aquest Pla de Descnvolupamcnt Regional sembla 
que ha estat, es va enviar a Madrid o es va presentar 
a Madrid, i sembla que hi cleu have1' qualque cópia 
dins els calaixos del Govcrn de la nostra Comunitat 
Autónoma, peró, a aquesta institució, qUe és la bas ica 
de la nostra Autonomía, al Parlament de les Illes Ba
lea1's, ni a Plenari, ni a Comissió eI'Economia i I-li sen
da, ni tan soIs com a docum entació als cE\'ersos Grups 
Parlamenta1'is, el Govern s'ha dignat a presentar-nos 
el text, a presentar-nos les direct1'ius d'aquest Pla de 
Desenvolupament Regional. El nostre Grup Parlamen
tari, per tant, vol coneixer, vol dcbatre aquest Pla, i 
creim que tenim dtet, tots els Grups Parlame~taris a 
concixer-lo i a debatre'l, pero el vol em coneixer i el 
volem debatre, d'acord amb els mecanismes que mar
ca l'Estatut d'Autonomía, i, per tant, vo!.em que sigui 
el Parlament d'aquesta COl11unitat Autónoma qui el co
negui i el debati. Perque Esquerra Nacionalista-PSM hó 
vol dir cIar: volem poder donar suport a un Pla de 
Desenvoltipament Económic, volem poder ajudar a obte" 
ni1' recursos economies suficients per tal de desenvo" 
lupar-Io i, óbviament, volem que vagi contra els des
equilibris sectorials a cada illa, a les Illes en el seu 
conjunt i, per tant, repetim, que vagi en contra deIs 
desequilibris deIs diverSOS sectors de la nostra eco" 
nomia, agricultura, ramaderia, pesca, indústria, turis
me, serveis en general, etc., i també que vagi en contra 
deIs desequilibris territorials de cada un.'1 de les Illes 
i comarques que configuren la nostra realitat. 

1 volem que aquest Pla Economic també intenti 
resoldre els problemes socials més greus deis sectors 
populars més marginats, deIs sectors económics més 
desafavorits, i, logicament, que fomenti una lluita efi
ca<;: contra el problema basic de la nostra societat, que 
és l'atur. 

Creim que aquesta Comissió Assessóra que es va 
aprovar la setmana passada, a instancies cel Grup Par
lamentari Socialista, i estalonada a la fi, per gairebé 
tots cls Grups Parlarnentaris , pot ser una bona eina 
d'assessorament del Govern Autonom, a l'hora de par
lar de temes social s i de temes economics, peró la nos
tra pretensió no és qued"r ;:¡turats en aquesta qüestió, 
la nostra pretensió és eoneixer, és debatre, poder do
nar suport a l',Executiu, poder tenir recursos, poder 
posar en marxa un Pla de Desenvolupamcnt Regional, 
i creim, Sres. i Srs. Diputats, que s'ha d'aprovar per 
unanimitat, pensam que és un deure que té el Govcrn 
el e donar-nos a coneixer i facili tar-nos el debat del Pla 
Económie Regional que ha presentat a Mr,drid, que ha 

d'estar en coordinació amb els diversos Plans de les 
diverses. Comwutats Autónomes i que, per tant, és un 
mandat estatutari i un imperatíu de la situació eco
nómica i de la nova situaeió legal de l'Estat Espanyol 
que existeixin aquests Plans i que siguin cbneguts i 
debatuts. 

Senyors del Govern, per tant, els demanaríem que 
aixó sigui aprovat per unanimitat, tenint en compte 
l'existeneia d'aquest Parlament, la seva funció i, en 
definitiva, el compliment estricte de l'Estatut d'Auto
nomia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té vos te la paraula. Sto Cristófol 

Soler 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Senyores i senyors. Per part del Go

ve1'n no hi ha cap ineonvenient, perque precisament 
així ho hem manifestat des del principi, és a dir, aquest 
doeument a nivel! de Govern que hi ha fins ara, aqucst 
esborrany, una vegada estigui ultimat, una vegada es
tigui enllestit, ara estam, hem comenc;at fa po es dies 
la segona fase de contactes amb Associacions Empre
s~\rials i Sindicals per tal de rehre les suggerencic.~ que 
ens vulguin ;;I.portar; quan s'hagi passat aquesta segona 
faSe, no hi ha cap inconvenient, així ho tenim previst, 
i així ho he dit sempre, que el Pla de Desenvolupament 
-Regional vendra a debat aquí, a aquest Parlament, a 
Plc. . 

Ara, com die, quan nosaltres eonsiderem que esti
gui llest. Calculam que poden ser quinze dies, pot ser 
un mes. I, precisament per aixo i en aqllest sentit, el 
nostre Grup estalonara, ¡¡mb el seu vot afirmatiu, 
aquesta Proposició no de Llei. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDE NT: 
Moltes g racies, Sr. Conseller. 
Sr. Seua, vol r eplicar ? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, molt rapidament. Estam satisfets que el Go

vern vegi aquesta conveniencia, aquesta necessitat, 
pero, i a Madrid, que hi ha presentat el Govern? Per
que nosaltres entenem que el Pla de Desenvolupament 
Regional, evidentment, pot tenir dues fases, tres o les 
que siguin, aixó és una qüestió de planifIeació, de ga
binet d'estudi, etc., pero el nostre Grup demana, no 
només aquesta segona fase, sinó també el que ja s'ha 
presentat, perque, segons la legislació actual, suposam 
que el Govern Esp·anyol déu haver estudiat o deu haver 
intentat harmonitzar amb el que vostes han presentat. 
Per t ,mt, creim necessari i oportú, potser les dues co
ses, potser ens conformaríem que ens presentas la pri
mera fase a un nivell informatiu, ele Comissió Parla
mentaria o de documentació, i fer el debat després, 
de la segona fase, no tenim inconvenient. Pero a Madrid 
hi cleu haver qualque cosa ja presentada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí. Sr. Sena, a Madrid el que s'ha enviat es un 

simple esbonany, amb el qual s'ha confe:ccionat tam-
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bé un esborrany a nivell nacional, que s'ha remes a 
BrusseHes, sense cap efecte vinculant, perque dins l'any 
86, l'aplicació que es faci deIs FEDERS, que és basica
ment una utilitat important que té el Pla de Desenvo
lupament Regional, practicament no es fara en base a 
aquest esborrany, sinó que es fara en base a les sug
gerencies de l'Administració Central. 1, posteriorment, 
s'esta elaborant en aquests moments, per part de l'Ad
ministració Central, i per aixo hi ha tcrmini fins el 
86, un esborrany o un projecte definitiu, que també es 
remetra a BrusseHes, que sera el definitiu que es ten
dra en compte per a l'aplicació del FEDER. És a dir, 
ara, en aquest moment, esta en fase provisional el que 
s'ha enviat a BrusseHes per part de l'Administració 
Central. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup Regionalista de les Illes, el Sr. CristOfol 

Triay té la paraula. 

EL SR. TRlAY HUMBERT: 
Gracies, Sr. President. En nom del Grup Regiona

lista dir que donarem suport a aquesta Proposició no 
de Llei, que ens ha sabut greu que en aquesta primera 
fase, cree que hagués estar important pouer llaver es
coltat les opinions deIs diversos Grups, s'ha dit molt 
bé que el temps, ido, era molt curt, pero a<;:o no vol 
dir, i creim que a nivell de Comissió d'Hisenda i Pres
supost s'hagués pogut tenir una primera presa de con
tacte. No oostant aixo, com he dit, donarem suport a 
aquesta Proposició no de Llei, i esperam que entre tots 
els Grups puguem donar les nos tres opinions a fi de 
poder aconseguir un Pla de Desenvolupament Regional 
en que hi pugui haver aportacions de tots i que pugul 
es ser, en la mesura del possible, el maxim consensuat. 

Gracies. 

EL SR. PRESID'ENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
E! Sr. Josep Alfonso, del Grup Socialista, té la pa

raula. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
El Grup Socialista, Sres. i Srs. Diputats, donara 

suport a aquesta Proposició no de Llei, per les raons 
que ja han dit els altres Grups, pero. fonamentalment, 
volem emmarcar un poc rnés, encara que només sigui 
a nivell de proposta o a nivell d'explicacló la Proposi
ció no de Llei que du el Grup d'Esqu~rra Naciona
lista. 

Nosaltres voldríem que aquesta Proposició no de 
Llei quedas situada dins el que preveu l'article 159 del 
Reglament Provisional, i que la Mesa, és a dir, també 
recomanar a la Mesa, o dir a la Mesa o demanar a la 
Mesa que, després del debat en Comissió, passas a Pie. 
Ens preocupen, i hem de fer arribar aquesta preocu
pació del nostre Grup al Govem, els termínis, el temps 
en que podrfm veure aquest Pla. Ens preccupa perque 
estam en aquests moments a mitjans mes d'octubre, 
el període parlamentari arriba fins a finals de novem
bre, i pels dies que el Conseller ens ha dit que pensa 
presentar el Pla, s'ha de consultar, tal, estam absolu
tament convem;uts que dins aquest període de sessions 
no es podra veure el Pla. Per tant, demanaríem al Go
vem que, una vegada confeccionat el Pla, aquests quin
ze, vint, vint-i-cinc dies, encara que sigui a través de 

període extraordinari de sessions, l'entregui al Parla
ment per poder discutir aquest Pla, si no, senyors del 
Govern, en:> situam, aproximadament, en el mes de 
man;:, i vostes, amb quasi tota seguretat, aquest PIa 
l'haurien d'haver enviat. Perque vos te, Sr. Conseller, 
record que cns va dir que havia d'estar confeccionat 
en el primer semestre, som al segon tirant ja cap al 
final ,i l'entrada al Mercat Comú i dins els Plans Re
gionals ha de ser enguany, d'acord amb l'Administració 
Central, tenim molta por que aquest Pla passi a l'Ad~ 
ministració Central, sense que aquest Parlament n'hagi 
sentit parlar, perque encara és l'hora, senyors del Go
vern, que en aquest Parlament no tenim ni idea del 
que diu el Pla. 

l, voste ens va prometre, i les promeses se'n van, 
que al primer semestre estaria fet el Pla, i que en 
estar fet el Pla vendria al Parlamento S'ha retardat, 
ho entenc, no hi ha problema, pero que, almanco, es 
vegi o dins aques~ període de sessions o, si no es pot 
veure en aquest període de sessions, es vegi en període 
extraordinari de sessions. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Presielent. No dubti, Sr. Alfonso, que si el Pla 

ho:gués tengut un caracter vinculant de cara al 86, s'ha
gués fet tot d possible perque haglJés passat a aprova
ció el'aquest parlament, abans' de remetre'l a Madr-id. 
Llavors també hem de tenir en compte une, altra cosa, 
voste sap que a la planificació hi ha unes fases i, nor
malment, el Govern redacta un primer document, el 
document aquest 11avors es contrasta amb les forces 
economiques i socials, i posteriorment es remet al 
Parlament, jo el que dernan és que es deíxi al Govern 
dur totes aquestes fases normals de desenvolupament 
a qualsevol planificació, que són les que estam duent 
a terme, i tan promptc, torn a dir, tan prompte com 
el tenguem en11estif; el presentarem al Parlamento l 
hem de tenir en compte que el Pla sera vinculant per 
a l'any 87, és a dir, entenem que el Pla ha. de tenir un 
desenvolupament tranquil i assossegat ,i no anem a 
alterar les fases de la planificació. 

Moltes gracies, Sr. President 

EL SR. PRESlDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
No ens ha donat cap raó que ens hagi conven<;ut, 

Ji demanam que faci el maxim de via i que es pugui 
discutir, abans que s'entregui a Madrid, i de Madrid a 
la Comunitat Autonoma, en aquest Parlamento No li 
demanam res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, sotmetem a votació aquesta Pro

posició no de Llei. 1 deman a la Cambra, les Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Proposició 
no de Llei, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Poden seure, moltes gracies. 
Anuncii 2. aquesta Cambra que el proxim pie tendra 

lloc dia 23 d'aquest mes, a les cinc de l'horabaixa. 
Bones tardes i moltes gracies de les seves inter

vencions. 
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