
'. 

DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES I LLES BALEARS 
Número 45 

de }'Exm. Sr. 

1 Legislatura 

Presidencia 
Antoni Cirerol • 

1 Thomás 

Sessió celebrada el dia 23 d'Octubre de l'any 1985 
a les 17 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SUMARI 

Any 1985 

l.-Preguntes: 
1.-R.G.E. núm. 898/85, presentada pel Diputat Sr. Joaquím Vivó Cortes, amb la formulacíó següent: 

«Pe., que ha rebutjat el Govern de la Comunitat Autónoma l'estudi del Pla Director Territorial de 
Coordinació Turística de l'illa de Menorca, a finant;ar per la Secretaria General de Turisme, per 
un import aproximat de 15 milíons de pessetes?>l 

2.-R.G.E. núm. 897/85, presentada pel Diputat Sr. loan March Noguera, del Grup Parlamentari So
cialista, amb la formulació següent: 
«Quan i com s'elegiran els Delegats de la Comunitat Autónoma de les llles Balears en el Consell de 
les Regions d'Europa a celebrar a Estrasburg el dia 25 i 2'6 de novembre?" 

3.-R.G.E. núm. 899/85, presentada pel Diputat Sr. loan March Noguera, del Grup Parlamentari Socia
lista, amb la tormulació següent: 
«Quines són les causes per les que no es publica el Butlletí Epidemiologíc, anunciat per la Con
selleria de Sanitat i Seguretat Social el día 20 de febrer del 1985?" 
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II.-Interpez.zacions: 
l.-R.G.E. núm. 642/85, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a la Pla

niticació Esportiva del Govern de la Comunitat Autónoma. 

III.-Proposicions No de Llei: 
l.-R.G.E. núm. 664/85, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'Organització de la De

marcació Judicial de les Illes Balears. 
2.-R.G.E. núm. 605/85, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a les 

gestions del Govern de la Comunitat Autónoma davant l'Estat Espanyol perque les obres de Joan 
Miró quedin als Museus Públics de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Comenc;:a la Sessió. 

1.-1) 
El primer punt de l'Ordre del Dia d'¡wui és el re

latiu a Preguntes, i en primer lloc tractarem la formu
lada amb el número 898 del Registre General de la 
Cambra, qUe formula el Diputat Sr. JoaqUJm Vivó Cor
tes, en relació al Pla Director Territorial de Coordina
ció Turística a l'iUa de Menorca. 

Té la püraula el Diputat Vivó Cortés. 

EL SR. VIVú CORTES: 
Gracies, Sr. President. Senyors del Govern, com és 

possible que el Cünsell Insular de Menorca i tots els 
Ajuntaments oe l'iHa havien estat d'acord per soHici
tar un estueli d'un Pla Director Territorial de Coordi
nació Turística, i vostes l'han rebutjat? 

I , 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller de Turisme, Sr. Jaume 

Cladera. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No és cert 

que la Comunitat o el ConseH de Govem hagi rebutjat 
el projecte de l'estudi de la Secretaria General de 
Turisme. L'únic que ha fet el ConseU de Govern, a 
través de la Conselleria ele Turisme és dirigir-se a la 
Secretaria General de Turisme i explicar-li que alter
nativament ~'estava fent una cosa molt pareguda per 
a cada una de les Illes, i que, per tant, convenia que 
ha sapiguessin per no duplicar els esfon;ús, pero maL 
mal no ens vurem oposar que ells, al maÍ(-~ix temps, ho 
fessin. 

EL SR. PRESIDENT: '. 
Vol repl;car? 

EL SR. VIVú CORTES: 
Sí. gracies, Sr. President. En quin termini creuen 

que podran tenir aquests estudis fets? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
En aquest moment, s'esta fent el plec de condi

cions, i ha de sortir a concurs perque es dugui enda
vant, i és de. suposar que en un termini de sis mesos 
estara feto 

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

Diputat. 
1.-2) 

La segona pregunta és la que es fomlUla pel Dipu
tat Sr. J oan March Noguera, que va ten ir entrada amb 
el número de Registre 897, en relació a com s'elegiran 
els Delegats ele la Comunitat Autónoma ele les Illes 
Balcars en el Consell de les Regions d'Europa, a ce
lebrar a Estrasburg. 

Té la paraula el Diputat Joan March Noguera 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. Presielent, Sres. i Srs. Diputats. A l'actual Re

glament del Consell de les Regions d'Europa figura 
que per a aquesta · assemblea de elia 25 i 26 de novem
bre s'han d'elegir els elos representants que cada Co
munitat té en aquest Consell. Voldríem saber, efectiva
ment, que pensa el Govem respecte de la forma d'ele
gir aquests dos representants i quan es fara, si bé se 
sap que el nonnal es que el President de la Comunitat 
Autónoma sigui una d'aquestes persones, pero vol
dríem saber l'altra, com i quan es fara. 

EL SR. PRESIDENT: 
El President de la Comunitat té la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Efectivament, el Grup Parlamentari Socialista, dia 

10 demana aixo, quan fins dia 17 no es va sol.licitar 
a la Comunl1at el nomenament deIs dos representants, 
la qual cosa és un merit, perque van molt avan<;ats. 

El nomenament s'ha fet de la següent manera. En 
primer lloc, hi va el Sr. Cosme Vidal Juan i el Presi
dent de la Comunitat, i els die en aquest ordre, per la 
següent raó: són membres del Consell de les Regions 
d'Europa a través de la nostra participació dins la Ca
missió de Regions Periferiques Marítimes, i el repre
sentant de la Comunitat dins la Comissió de Regions 
Periferiques Marítimes i actual President de la Comis
sió d'Illes i encarregat d'organitzar la proxima reunió, 
que s'ha d'arreglar, precisament, i s'ha d'organitzar 
aquests die s 25 i 26, és el Sr. Cosme Vidal; per tant, ell 
és un deIs representants en funció d'aquest carrec, i 
l'aItre, el President de la Comunitat per raó que és qui 
representa realment la Comunitat. 

EL SR. PR·ESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sí, aixo vol dir que els nomenaments han estat per 

IJ 
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part del Govern, és a dir, que no ha tengut en compte 
el Parlament a l'hora de fer aquests nomenaments. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. President, vol contestar? 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Efectivament, l'Executiu ha nomenat les dues per

sones que han d'assistir a aquesta Assemblea del Con
sell de les Regions d'Europa, que no és el mateix que 
els represen! ants que han d'anar al Consell de Regions 
d'Europa, que difícilment els podra nomenar Balears, 
quan les altres Comunitats de caracter socialista ens 
varen vetar la nostra participació dins aquest Consell 
de Regions. 

EL SR. PR'ESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. Moltcs gracies, Sr. 

Diputat. 
1.-3) 

El tercer punt és també una pregunta que formula 
el Sr. Joan March Noguera, que va tenir entrada amb 
el número 899, en relació a les causes per les quals no 
es publica el Butlletí Epidemiológic, anunciat per la 
Camelleria ele Sanitat. 

Té la paraula el Diputat, Sr J oan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: -. 
Sr. Presldent, Sres. i Srs. Diputats. Si bé ja el dar-

rer dia que hi va haver Pie, es va xerrar, encara que 
nosaltres no ho demanavem sobre aquest Butlletí Epi
elemiologic, que ha pensava fer proximament el Sr. 
Conseller ele Sanitat, creim que és molt interessant in
sistir per veure que el Govern, en el seu moment, ja 
fa deu mesos, va dir que es faria i, endemés, deia que, 
mes a .mes, ~ 'aniria publicant, i, estant com estam, que 
falten manco de dos mesos per acabar l'any i encara 
no s'ha publicat, creim que és un incompliment per 
part del Govem d'una promesa feta al Parlamento 

EL SR. PRIESIDENT: 
Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sí, jo cree que li vaig contestar elimecres passat. 

Aquesta pregunta ve arel d'una Proposició no de Llei 
que cliu «que es torni a publicar el Butlletí cl'lnforma
ció Sanitaria en llengua catalana amb el contingut i la 
perioclicitat que acordi la Conselleria de Sanitat». 

Si falten mesas, vol dir que encara no hem in
complit, crec jo. 

EL SR. PR'ESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, Sr. Conscller. Aquesta pregunta É-s diferent a 

la que varem fer la setmana passada, ens referíem a 
una altra contestació feta per voste, concretament, al 
Butlletí Epic!emiologic, i voste deia, en aquesta contes
tació, que al Butlletí Epidemilogic, concretament, el 
Butlletí, no un Butlletí cl'Informació Sanitaria, el pu
blicarien abans de final d'any i. endemés, feia referen
cia que mes a mcs anirien ctonant aquestes dades, per 
tant, crec que com a maxim sera un mes en que ha 
podran fer. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
No ho entene. Venc a dir, un butlletí epidemiolo

gic cree que és un butIletí d'informació sanitaria. No 
hi veig la diferencia. 

EL SR. PR>ESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Canseller. MoItes gracies, Sr. 

Diputat. 
H.-l) 

El punt següent és el relatiu a lnterpel.lacions. 
Tractarem en primer lloc, la presentada amb el núme
ro 642 del Registre General, que formula el Grup Par
lamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a la pla
nificació esportiva del Govern de la Comunilat Auto-
noma. 

Secretaria, vol fer lectura, per favor, de la lnter
peHació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Donada la importancia de les competencies auto

nómiques en materia d'esports, presentam la Gegüent 
InterpeHació: 

l.-Quin:; política esporti va i quina pbnificació té 
el Govern ele la Comunitat Autónoma i com s'hi con
templa I'esport de base? 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el 

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

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

Esquerra Nacionalista du, avui, en aquesta Cambra, 
per segona vegada, una InterpeHació que afecta la po
lítica general que té la Conselleria de Cultura respecte 
d'un tema tan important com és l'esport, és perque 
considera, Esquerra Nacionalista, que a¡;o É:s, sense cap 
dubte, un dc1s fenómens socials comunit2ris més im
portants, que es dóna arreu d'Europa i, concretament, 
també, a les nostres Illes en el temps d'avui en elia. 

1, per quines raons volem considerar l'esport des 
d'un punt de vista participatiu i popular? En primer 
lloc, perque creim que hi ha una consciencia cultural 
que exigeix una preparació, perque es revisin i es pos
tulin el'una manera absolutament nova, absolutament 
moderna els principis que han regit fins ara, en qües
tió de política esportiva. Perque és vital la coordinació 
eI'estaments i .autoritats esportives a l'hera de donar 
solució al problema ele la concurrencia de molts, a les 
instaHacions, als usos i a una planificació csportiva que 
es faci amb criLcris, repetim, moderns, adequals als 
plan tej amen ts actuals. 

Esquerra Nacionalista és conscient que fins que 
no es delimitin i s'adeqiiin, si cal, els distints, els di
ferents camps d'actuació, Consells lnsulars, Ajunta
ments, Govern Autónom, no hi haura, probablement, 
una política esportiva practica, real, actual. 1. com que 
creim que a<;-o és un fet imperatiu per ,lIs poders pú
blics i com que tenim en compte, també, el mandat 
de l'Estatut el'Autonomia que implica qu~ la p1anifica
ció esportiva, com qualsevol planificació de Govcrn, es 
fací a nivel! ele les tres illes, per a<;ó, volem que com
pareixi el representant del Govern, delegat en temes 
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d'esports, i ens expliqui, realment, quina és la concep· 
ció que es té, des d'aquest Govem, respecte de l'esport 
de base i quina planificació es fa. 

Perque si atenem, en primer lloc, al punt fonamen
tal per a nosaltres de la base esportiva, com seria l'ac
tivitat esportiva escolar, hem d'observar amb gran 
preocupació que l'activitat plantejada fins ara, única
ment i exclusivament, conlempla la competició entre 
els centres, amb uns resultats de classificacions finals, 
amb uns cr1teris de competició que restrenyen la par
ticipació i fomenten un alt grau de rivalitat, que en 
la majoria de centres, moItes vegades, és l'única prac
tica, la practica exclusiva de l'esport. Mala planifica
ció sera si no es posa redrcy a una situació heretada, 
que ve d'estona, i que implica, d'alguna manera, el ter
cermundisme que arrossegam en aquesta materia es
portiva. 

I val a dir que les feim, a aquestes consideracions, 
a partir d'un criteri pcdagogic, no es pot anar en de
triment de l'interes de l'infant, ja que a¡;.o, sense cap 
dubte, suposaria una perdua de la riquesa potencial 
quc tots el~ éssers humans tenim, i que s'han de 
deixondir, s'han de despertar des de les etapes inicials 
de la vida. 

Salvant alguna excpció molt notable, que el Sr. 
Conseller de Cultura segurament coneix, val a dir que 
l'aspecte organitzatiu falla per tots els costats, que 
manca personal que planifiqui, estructuri i gestioni 
aquestes parceHes i totes les parceHes de l'esport. Tot 
plegat fa una sensació d'improvisació constant, fa W1a 
sensació que no hi ha política esportiva, que es limita 
a gestionar 237 milions de pessetes amb uns conceptes 
de pura subvenció, sense més criteris. Nosaltres volem 
saber quins criteris té, si és que en té, per distribuir 
aquest global economic que és un deIs importans del 
Govern. 

Si ens referim al camp de les instaHacions, hem 
d'observar amb malta preocupació que el Govern es va 
gastar uns bons milions de pessetes per a un cens d'ins
taHacions esportives, i ara, r esu lta que SOFEMASA, per 
encarrec del Consell Superior d'Esporls, realitza una 
planificació de necessitats, que, amb una conco¡·dam;:a, 
amb un coneixement l1lulu, s'hauria pogut obviar dupU
cital gravo s per a les Administracions . Tot pJegat fa 
la en sac ió, i ho diu la premsa. que la politica c\'ins lal
lnc ion esporti es és una carrera per veure quantes 
plaques posam a insta Hacions que J1an eslnt subven
cionades fins a una tercera part pel Govern ele la Co
munitat Autónoma. Pero, tarnbé, no ho eblidern, pels 
Consells Insulars i pels Ajuntaments. 

I dic, em referesc al PIa d'instaHacions. el Pla Ter
ritorial. perque si ens referim al Pla, seria un eufemi s
me parlar de plans, si ens referim a les subvencions 
que es donen a entitats priyacles o a concerts dil-cctcs 
amb Ajuntaments, podem observar que la política se
guida és, si no es clemostra el con trari, una pura adju
dicaci ó de diners per qües lions clientalistes, i ha hem 
de dir ben clar. Si repassam les inversions fetes du
rant el 84, jo cm deman per que s'ha fet un pla de 
necessitats, per que s'ha fet quan impol'tan ts projec
tes, com la sala de barri, el pabelIó cobert a Ciutadella 
ha qu edat absolutament precedi.t de les subvencions de 
la Comunitat Autonoma. S'ha tancat una sala-gimnas, 
l'Esport Club de Maó, i no s'ha donat alternativa a 
aquesta petita instaHació. I, m entr:estant, són els A jlln
taments de majoria conservadora els que se'n duen, 

repetesc, si no es demostra el contrari, la quantitat més 
important en milions de pessetes. 

Esperam, idó, que les subvencions que arribin d'a
quest Govem es facin amb criteri, i volem coneixer, 
a través d'aquesta InterpeHació, quins criteris, Sr. Con
seller, es fan servir. 

Si ens referim ara a un tema important, que afec
ta l'estructura organitzativa de l'esport federat, hem 
llegit amb una certa esperan¡;:a que el Consell Superior 
d'Esports augmentara enguany les inversions a la Co
munitat Autónoma de les lUes BaJears, i un 5 %, que 
no és gaire, les subvencions a desplayaments a la pe
nínsula. Eus preocupa enonnement observar els pro
blemes que paleixen els club j enLitats de base, enti
tats populars a I'hora de poder fer possible aquest 
desideratum, que seria un esport insular, interinsular, 
un esport de les Illes. Tanmateix, memre els clubs 
modestos pateixen aquests deficits, observam quanti
tats donades , i ens hem de referir a la premsa, pero 
que no en tcnim més coneixement que a través de la 
premsa, a clubs amb una arbitrarietat absoluta: 
2.250.000 anunciades a clubs de tercera divisió, pero 
veim 1.500.000 al club Constancia d'Inca, 2mb una con
sideració de suport a l'esport de base, que nosaltres no 
vcim per cap cantó. Cal observar les subvencions, no 
diguelTl COIT'..:2niJ, que s'htiü [et afilu el Club Esportiu 
Mallorca i amb el "Baleares», que passa 2mb aquests 
Clubs? És que els altres de les Illes Balears no tenen 
consicleració igualitaria respecte. d'ells? Nosaltres vol
dríem saber si el pla d'actmició de la Conselleria de 
Cultura arribara també als altres clubs més modestos. 
Perque els diners més importants que observam se'n 
van, precisament, a clubs com Handbol, Hoquei, i no 
cal referir-nos als noms concrets, perque basta lIegir 
els diaris per coneixer-Ios. 

I les campanyes d'extensió esportives? 1 aquests 
anomenats centres de perfeccionament esportiu i d'ini
ciació esportiva? Que passa, Sr. Conseller? Quin és el 
procés que s'han seguit per posar-los en funcionament? 
Quins criteris esportius s'han tingut en compte quan 
observam, per exemple, precedents importants dins 
¡'Estat Espanyol que han obligat a tancar centres d'ini
ciació esportiva, senzillament, perque és una aberració 
pedagogica i educativa, especialitzada en els aHots, 
abans deIs dotze anys? Ido, bé, a la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears, tenim, a més a més, de cen
tres d'iniciació esportiva en materia d'atletisme, en ma
teria de ciclisme, en matcria de judo i en altres matc
ries. Esports concrets, especiali tzacions totalment im
procedents, segons qualsevol criteri seriós. Nosaltres 
volclríem saber, també, corn s'han adjudicat les pIaces 
de professors clins aquestes instaHacions, dins aquel3ts 
centres . 

Volem saber quin concurs d'idees s'ha seguit per 
munt;lr tol ai.\:u, i com es paguen, quins contractes te
nen. Em sembla que dins la Conselleria ele Cultura hi 
ha rnassa b eques, massa adjudicacions per serveis i 
massa poca planificació que exigeix personal, que exi
geix dedicaeió, que exigeix personalitats preparades. 

Senzillament, senyors del Govern, creim que és 
motiu ele seriosa preocupació llegir a la premsa dial-ia 
qU " e l Dir ctor General d'Esports anuncia que l'infant, 

n eda scolar, allo que vol és competir. diu, arecrci', 
«:~~o ho sap lolil m». Senyo r:s, l'inEanl no vol compe
ti r, ·om e l majors qu aplicant criteris esportius d'a
dullS obligam él J'acl"llació competiliva d'una manera, 
fins i tot ag,-essiva, fins i tot lesiva als prúpis pl-incipis 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 45 / 23 d'octubre 1985 1397 

de l'esport, 'lue seria la convivencia, que seria la recrea
ClO. 1 em VWl relenr, com a aneCQOla, al prOblema ctlsci
pllnari que nI va l1aver l'al'Y passat, dms el Comite de 
rEsport bsc0lar, respecte, preClsament, a actuaclOns poc 
ciares de determma[s cOHeglts per ter colar mrants teae
ralS en aCLUUClOns escolUrs. Mala plallitlcacio, mala pOlÍ
tica. L'esport en les eaalS escolars estam d'acord que ha 
de ser complementari de l'EducaCló tísica, pero hi ha 
d'naver W1a plafl1ilCac¡ó en l::.ducaClÓ H lea , i cns 
preocupa enon'ncment obs l"var que 1 subvel1 ions 
que es donen a AjuntamenLs en el lema de l'esport 
pt.:r a lOtllo.ln, mouv o I'a lua lÓ de oe ll:rmtnats mo
nlLurs que, <.le vega<.les, i l ' U1ITI cons tancia d 'aJxu, nO 

és llora de donar noms, es dediquen a hores de man
teniment, que no són les més adequades perque l'es
pOrl sigui per a tolhom i, ' fl conseqLltmcia, ens Lemc¡n 
que hi l1agi un determinat illlrus isme diOs algull eoHe
gis d'EGtl, amb aquest munitOr, prcci::ament. Vol
dríem que les titulacions que dóna la ComunitaL Auto
noma no servissin per entrar, precisament, en compe
tencia amb llicenciats, titulacions correctes que tenen 
dret propi d'actuar dins les escoles, i no qualsevol p er
sona. 1 die ac.;o, amb tota consciencia qu~ el programa 
del Patronat Esportiu Insular de Menorca té llicen
eiats en Educació Física que treballen a coHegis, re
petese, llieenciats en Educació Física, no monitors for
mats en tres mesos o manco de determinudes cIusses, 
que no discutim, el'altra banda, pero creim que no són 
adequades per a aquesta sltuació. 

Si hem de ter una política planificada i coordina
da entre les entitats públiques, és absolutament impro
ccdent que se saltin els Consells Insulars a l'hora d'en
viar normatives als coHegis, que s'obvün els Consells 
Insulars d'una manera notoria a ¡'hora de presentar les 
acluacions d'aque t Gov r11, p rque no és cert, Srs. 
DipuLats, qlle Is convenís que han t'cgit la coordina
ei. sporLiva d ios el 84, sigu in només aportacions eco
nomiques, com dill 1 Director eneraJ d ' Esporls. No 
nomé h i ha una col-laboració economica , és que e ls 
Consells Insulars, és que els Ajuntaments hi han de 
posar, també, la infraestructura, el personal, fins i tot 
els rebuts de teléfon que se'n van més enIla de les pes
setes pressupostades. 1 tot ac.;o, dins un marc on s'ob
serva un complet arbitrarisme en la promoció deIs 
esports. Ia sabem, i no és moment de referir-nos-hi, 
pel'qUe ja 'ha t ractat alLre vegades, i amb preguntes, 
aquí clins mateix, quina és la consideració que té el 
Covc rn re pecte de l' sport de la veLa. Sabem que és 
un espor nacional de les Illes Balears, pero ac;ó, rs. 
Con cllcrs d'aqllest Govern, no els ha de fer perdre la 
consideració respecte deIs al tres esports, respecte a la 

~ ~ necessaria diversificació de l'oferta esportiva. 
Senzillamcnt, jo voldria referir-me finalment, Sr. 

President, i acab, a una qliestió que també crida pode
rosament l'atenció d'EsqueITa Nacionalista. S'han for
mat institucions per donar participació als especia
listes, als representants de la societat de les Illes. Que 
passa amb l'Institut Balear d'rEsports? Quina vida té 
aquest organisme que s'ha anunciat a bombo i plate
rets, arreu, i els fruits no es veuen enlIoc? Quina vida 
tenen, en definitiva, aquests organismes, macro-orga
nismes, com el ConseIl Balear de l'Esport, quina vida 
més precaria, més poc efectiva, si no té incidencia, tan 
sois de poder assessorar la Conselleria de Cultura en 
materia ele les moltíssimes subvencions que s'estan clo
nant, a través d'una normativa que crea un Consell, 
dictaminador, fonuat pel Director General i els tecnics 

de la propia Conselleria. Ac;ó sembla «el misterio cle la 
cripta embrujada» o una cosa així, tot ha de sortir a 
Hum, hi ha d'haver participació, i la participació no 
exclou assessoraments. Just ara fa set mesos, en aques
ta mateixa Sala ,el Diputat Sr. Tirs Pans, cIoia un 
debat que s'havia motivat per mor de la InterpeHació 
d'Esquerra Nacionalista, amb unes parauies, amb una 
metMora marinera que em plau de reproduir. Deia, 
«després de sentir la seva explicació» -la del Con
seller de Cultura- «creim que la política esportiva de 
la Comunitat Autónoma, efectivament, va a la veja, 
pero encara no na trooat el rumb». Bé idó, mig any 
després, Esquerra Nacionalista-PSM, tossuts que S0111 

en d nosrre aeslg, volem tomar a interpeHar aquest 
Govern perque ens expliqui amb claredat, si pot, quin 
rumb vol prendre, quins cops de timor ha donat o 
pensa donar, dcsprés d'haver navegat jomades tri s tes, 
pcr aigüe a Llantique , a lla, al mar el'Ang!aterra, el'ha
vel--se es tanca l en maLl:ria el'e p rt el base i partici
patiu, d'haver-se ofegat en arbitrarictats flagrants en 
materia de subvencions i clesprés d'havcr perdut la 
brúixola i no trobar el nord d'uns objeC'tius mínima
ment valicls, des del punt ele vista social, per atendre 
amb garanties satisfactóries aquest fenomen, repetesc, 
social comunitari que avui és l'esport. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Vegem, idó, amb l'únic objectiu de demanar in

formació quin són els vents que mouen aquesta Co
munitat Autónoma en materia d'esports. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. ConseJ[er. 
Té un temps limitat de quinze minuts. 

EL SR. CILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Una 

vegada més el deport arriba al Parlamento Encara que 
informar davant el Parlament Balear és sempre un ho
nor per a aquest Conseller que parla, que ho fa amb 
molt de gust, no pot cleixar de manifestar la seva preo
cupació davant l'aparent sordesa d'algun deIs Srs. Di
putats. 

Efectivament, en ocasió de la InterpeHació 20/85, 
relativa a Política en materia d'esport, i la Moció sub
següent, esperam que també en tendra aquesta Inter
pdlació, presentada pel Crup Parlamentan Esquerra 
Nacionalista, amb data 22 de ma¡x;: de 1985, ja vaig te
nir l'oportunital cI ' iHustrar ampliament l'e mental Crup 
s bl'c quina és la polilica csportiva del Covem Balear. 
N era, per cert, la primera vegada que ho feía, p r
que, amb motiu de la c1 isCllssió de Is Prcssupo ts de 
1984 i el 1985, aquesta políLica ja s'hav ia exposal nro
lixament. Ara, q uatre mesas després, amb data 22 de 
ju liol, el PSM, Esquerra Nacionalista soHicita de beLl 
no u qu Ji cxpliquin el mateix. 1 dic e l roa eix. per
que é evident que e J Covern Balear no can ia de p<)
lítica en sis meso, o bé el PSM, E qllelTa Naciona
lista no s'assabenta, cosa bastant probable, ates ]'ine
xistent historial quant a carrec o preocupació espor
tiva deIs seus membres, o bé el Grup al qual repre
senta J'esmenant o el proponent empra un metode re
petitiu, un meto de, per cert molt del seu gust. 
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En efecte, en esports, el Grup Esquerra Naciona
lista no hi ha fet, tms ara, una aUra cosa que repetIr 
el que diuen els mitJans de comunicaCló. I narra molt 
de les seves preLeses denúncies. De qualsevol manera, 
a aquest Conseller no li importa expllcar de bell nou 
la ll1~ó a P::iLVl, Esquerra Nacionahs [3, i fer-ho a poe 
a poc, p eró amb cena rapidesa, degut al temps, a veu
re si se n'adonen d'una vegada. 

1 anirem matant paper. 1-'nncipis Gent'rals. Primer, 
l'Educació Física és la base de la practica esportiva. 
S'ha de potenciar l'ensenyament. Ha de ser inCJosa en 
els nivells adequats dels Plans d'Estudis i ha de tenir 
igual consideració que qualsevol altra materia educa
tIva. 

Segon punt deIs Principis Generals del Govern, 
quant a política esportiva. EIs professionals d'Educa
ció Física són la base fonamentai d'aquest enscnya
m ent, hi ha d'haver més places d'estudi als Ins tituts 
Nacionals d'Educació Física, se n'han ele crear les ne
cessárics, i l'exercici d'aquesta professió, els llicenciats 
el'Educació Física han de tenir igual consideració que 
la resta de professors. 

Tercer: L'esport és un factor cultural, al qual tot
hom ha de ten ir accés, els poders públics han de fa
cilitar-ne la promoció i l'extensió, donant a l'individu 
op c tons difcrcnci:J.dcs de practica Cspoi-ti\:a. 

Quart: L'associacionisme esportiu és basic per a 
l'extensió, la practica i l'enriquiment cultural i huma 
a l't~sport. S'ha de proll1oure i propiciar un marc de
mocratic i descentralitzat per al bon desenvolupament 
de l'associacionisme esportiu. 

Quint: És missió deIs poders públics la creació d'in
fraestructura esportiva que facilitara la realització del 
fet esportiu. L'Administració, per tant, ha de preparar 
i ha de descnvolupar plans, quant a equipaments, quant 
a formació tecnica i quant a investigació. 

Sext : L'esport sovint és camp d'incidencia d'inte
ressos i competencies diverses. L'acceptació d'aquest 
fet i la coordinació potenciadora deIs diversos interes
sos esmentats amb la vinculació d'aquests i amb l'acon
seguiment de metes i objectius superiors i coHectius, 
ha de ser una de les tasques primordials deIs respon
sables esportius. 

Septim: L'esport ha d'afavorir la interrelació de 
persones, comunitats i grups humans. É.s un vehicle 
d'enteniment universal que ha de comenc;:ar a nivells 
autonomics i nacionals. 

Vuit: Els mitjans humans i materials que poden 
dedicar-se a la promoció de l'esport sempre són limi
tats. D'aquí la necessitat d'un estricte control d'aquests 
i d'una constant evolució deIs seus rendlments. 

Unies d'actuació. Els anteriors. prinr.ipis generals 
duts en el marc de la nostra Comllnit<'..t Autonoma 
han de referir-se a les nostres circumstancies, i més 
concretament a les segiienls: - Característiques am
bientals, geoQ"ráfiques i elimatiques. - Característiques 
socio-económiques, situació esportiva actual, compe
tencies i funcions conferides per l'Estatut d'Autono
mia i transfcrides pel Reial Decret 4101/82. - Estruc
tura institucional. 

Tot a ixo dóna lloc a l'elecció, per part del Govem, 
a les línies d'actuació de caracter prioritari següents: 

1.-Coordinació d'Ens i Administracions Locals. 
2.-Superació del factor de múltiple insularitat. 
3.-CreaciÓ d'infraestructura esportiva 
Quines són les arees d'actuació? A les línies d'ac

tuació esmentades hi treballam d'acord amb un marc 

jurídic, Estatut d'Autonomia, Reial Decret de Transfe
renCles i de Legislació esportiva de la Comunitat Au
tónoma, i amb uns mitjans humans, personal transfe
rit i contractat, i uns mitjans materials que són els 
pressuposts i les instaHaclOns esportives adequades. 

Les arees d'actuació, amb tot el que hem expres
sat abans, es concreten en les següents: - Esport de 
temps lliure i per a tothom. - Esport escolar. - Es
port federat. - Equipaments esportius. - Formació 
tecnica. 

Faré referencia al programa de l'any 1985. L'exe
cució de la política esportiva esbossada es du a terme 
mitjau<;ant programes anuals. El que hi ha en execu
ció per al 1985 dividit en els subprogrames següents, 
Quant a Esport Escolar: La Conselleria, d'acord amb 
la competer.cía que té transferida, organitza l'acti
vitat esportiva escolar, que compren activitats espor
tives en els centres, promocions específiques de diver
sos esports, campionats escolars a nivell territorial, 
participaeió en el Campionat d'Espanya, etc., etc. 

Respecte del programa 84-85, jo he conelos que cal 
explicar el segiient: Participació xifrada en 23.000 ac
tuacions individuals i 900 equips en competició. Bon 
resultat assolit a la fase nacional, un sise i un sete, 
per a equips en elassificació oficiosa. Un campionat de 
Vuleibol. 1 diversos títols individuals a esports tan im
portants com atletisme i natació. Desenvolupament 
d'encontres esportius d'estiu a campionats de les tres 
illes. Notable augment del nombre d'esports inelosos 
al programa escolar. En el vuit del programa oficial 
de l'Estat, atletisme, natació, escacs, b asquet, futbo!, 
handbol, voleibol i futbol sala; i hi hem afegit a Ba
lears, vela, tir amb arc, tir amb fona, joc amb patins, 
piragüisme i gimnastica. Major implicació d'Ajunta
ments i bona coordinació amb les Fecleracions Balears. 

Abocats ja al comen¡;ament del curs 85-86, quatre 
són les iniciatives fonamentals per dur a terme: 

l.-Acollir a l'activitat esportiva escolar tots els 
nins escolaritzats, de tots els nivells, fins i tot en el 
cas que en els centres respectius no els hagin inscrit 
previament. 

2.-Implantar la cartilla esportiva escolar que, amb 
temps que sim.plificara extraordinariament els treballs 
burocratics, sera un element d'animació i estímul per 
als joves esportistes. 

4.-Continuar el pla de formació de monitors i a1'
bits escolars, inscriure en el mare de la formació d'ani· 
madors esportius de temps lliure i esport pe1' a tot
hom competencies transferides a la Comunitat Autó
noma, la qual cosa es posara en practica enguany. 

5.-ImpeHir la constitució deIs Comites comarcals 
com a Associacions Esportives de temps lliure, aixo 
consolidara la funció a les diverses comarques i en fa
cilitara l'assumpció de funcions delegacles respecte de 
l'esport de temps lliure i per a tothom. 

.Esport Universitario El Govern de la Comunitat 
Autonoma ha signat un conveni amb la Universitat de 
les Illes Balears, mitjanc;ant el qua!, els universitaris 
han tengut accés a diverses activitats com gimnastica 
esportiva i vela, així mateix s'han pogut realitzar cur
sos per a l'actualització esportiva de professors d'EGB, 
mentre que la Universitat ha concedit deu beques gra
tu"ites per als csportistes. 

Esport el' Empresa. En virtut deIs convenis signats 
amb diverses associacions d'esport d'empresa, les acti
vitats esportives en aquest ambit han observat un no
table increment. 



DIARI DE SESSIONS 1 Núm. 45 / 23 d'octuhre 1985 1399 

Esport de temps lliure i per a tothom. A més de 
continuar amb els habituals programes de subvenció 
ordinaris cedits als Ajuntaments i a les associacions 
diverses per al desenvolupament de les activitats es
portives normals, la Conselleria ha posat en funciona
ment, enguany, dos plans especials: «l'esport taIllbé és 
per a tu» i proves populars. Pel que fa al primer, s'han 
signat o s'estan signant vint-i-cinc convenis a les tres 
illes per reali tzar diverses activitats esportives de pro
moció. El segon, proves populars, suposa el desenvo
lupament d'un programa que compren proves de ca
racter popular en diverses modalitats, amb una parti
cipació d'uns 7.000 esportistes més o manco. A aquesta 
area s'hi inscriu la propera celebració de la Segona 
Setmana de l'Esport Popular, la publicació d'una Guia 
de Proves Populars Balears i la Campanya «Esport al 
carrer», que ja s'ha posat en marxa a la ciutat de Pal
ma de Mallorca. 

Esport Federat. 'Enguany concloul'em el procés de 
balearització, i perdoni J'expressió, de les Federacions 
Esportives. El Decret 21/84, que fa referencia a la 
Constitució de Federacions Balears, i el 31/85, que fa 
referencia a la composició de les Assemblees i eleccions 
corresponents, han permes de dur endavant aquesta 
necessaria adaptació del món federatiu a la nova 0[

dcnació autonc.n1ica. D'ar3. L:L1 cndav2lnt, les Fcdcracions 
Balears deixaran de ser una delegació de les nacionals 
i passaran a tenir una personalitat jurídica propia. La 
consolidació d'aquest canvi a totes les Comunitats Au
tonomes fara vm-iar substancialment el pes de les' ter-' 
ritorials al conjunt esportiu nacional, i fara pas a unes 
assignacions i distribucions economiques molt més fa
vorables per les di tes federacions. Cal dir que les Ba
lears ha estat una de les quatre o de les tres primeres 
Comunitats Autonomiques que ha dut enclavant aguest 
procés. 

D'altra banda, l'ajuda a l'esport federat ha inten
tat de ser racional, dirigin t-se envers les arees de ma
jor necessitat o de major rendabilitat deis fons assig
nats. D'aquesta manera, hem tengut qm:tre capítols 
principals: - Centres d'iniciació i perfeccionament tec
nics, deIs quals sis ja funcionen: atletism~, natació, vo
leibol, vela, ciclisme i tenis, i el sete, els escacs, esta 
a punt de constituir-se. Aixo es fa mitj,ll1<;ant conve
nis amb les federacions balears corresjJonents, que 
s'encarreguen de gestionar aquests centres directament. 
- Ajudes a relacions interinsulars, mitjan<;:ant subven
cions al Campíonat dc les Balears i celebració del tro
feu IIles Balears. - Beques per a esporti'ites superiors 
per permetre'ls el progrés necessari a ]es seves carre
res, com per exemple de l'INE, Rosa Costa, Benjamín 
González, Lucía Máñez, Juana M.a Vidal i Joan Seguí, 
són alguns deIs esportistes que han pogut gaudir-ne, 
sempre d'acord amb les soUicituds i els criteris de les 
prúpies [ccleraciúns, - Ajudes per a desplar,:ament a la 
península, área on hem pogut aconseguir una aporta
ció especial de vint milions de pes se tes del Consell Su
perior ele Deports. 

Els convenís sígnats amb el Reial Club Deportiu 
Mallorca, «Atlético Baleares», Unió Esportiva Poblera i 
Constancia, en el seu moment, quant a futbol; el GEL, 
quant a Handbol i l'Espanya Hoquei Club, aixi com 
l'ajuda a te rcera divisió ele futbo!. completen el pm
grama c1'actllació en el terreny deportiu federatiu, on 
pretenem, en elarrera instancia, fer possible, en breu, 
la tercera divisió balear el e basquet, 

'Equipaments. Des de 1983, el Govern ha invertit 

més de, o aprop de 200 milions de pessetes en instal
lacions esportives, i aixo ha provocat una generació de 
fons per una quantitat similar. Els Plans Territorials 
en coorclinació amb els Consells Insulars i els Ajunta
ments, els Plans d'Equipaments per a Associacions Es
portives i els Plans Especials han permes d'ajudar la 
construcció o millora de més d'un centenar d'instaHa
cions deportives a totes les Illes. L'estudi i publicació 
del Pla de Necessitats d'Equipaments Esportius a Ba
lears, per a les Balears i l'acord amb el Consell Supe
rior de Deports per a la realització detallada deIs cen
sos d'instaHacions deportives constitueixen accions 
aclre<;:ades a clisposar de la base tecnica precisa, per
que els plans d'equipaments responguin a una realitat 
infraestructural i no a conveniencies conjunturals. 

Pel que fa referencia a instal'lacions propies, com 
ja saben vostes, l'any 1985, hem arribat a un aCOl-d 
global amb el Consell Superior de Deports, a través 
del qual es traspassa a la Comunitat Autonoma la ges
tió de l'Escola Nacional de Vela Calanova, i s'actualit
za el pressupost de realitzacions del poliesportiu Polí
gon ele Llevant, les obres del qua!, el Cansell Superior 
de Deports recomen<;ara aviat. La instal'lació, com re
corelareu, va ser transferida a la Comunitat Autónoma 
en un estat lamentable, i se suposa que dia 7 de no
"cmbre s'han el'adjudicar les obres pel' parL eld CUl1sdl 
Superior de Deports. També les obres ele reforma i 
millora del Poliesportiu "Príncipes de España» conti
nuen, s'ha cobert una pista poli deportiva i s'ha iniciat 
la corresponent tramitació per a la construcció d'una 
pista d'atletisme amb material sintetic de vuit corre
dors, fonamental per al progrés de l'atletisme balear. 

Institut Balear d'Esports. Dins el subprograma així 
titulat, l'objectiu del qual és fomentar els temes rela
cionats amb la formació tecnica, s'han dut a tenne, 
¡'any 1985, la implantació definitiva del Departament 
de Medecina Esportiva, que s'ha dotat de personal fix 
i del material adequat per al compliment de les seves 
finalitats. D'altra banda, hem realitzat, per primera ve
gada a les Balears, i amb uns precedents només a Ca
talunya i al País Base, un curs intensiu de preparació 
per a l'accés a les proves d'ingrés en els INEFs, hem 
intentat, així, de contribuir al fet que els joves de les 
Balears hi puguin accedir amb la perspectiva de 
futur exercici d'aquesta professió a la Comunitat. Cal 
assenyalar, així, que concedirem tres beques per a es
tudiants balearics c!els INEFs. 

Les Jornades per a Llicenciats en Educació Física, 
que tendran lloc el proper novembre, amb la intenció 
d'abordar i discutir-ne la problematica, completaran el 
quadre d'activitats de l'Institut l'any 1985, encara que 
dins I'apartat de formació tecnica hem d'assenya lar 
també les Jomades de Medecina Esportiva a les Ba
lears, que s'estan celebrant, celebrades, perdó, a Maó, 
amb la coHaboració económica i del personal de les 
ConseIleries d'Educació i Cultura i de Sanitat. 

Un tema que consideram de summa transcenden
cia i és, tal vegada, avanyar un poc cls esdeveníments, 
és el que fa referencia a Barcelona-92. 

És nccessari d'assenyalar, també, a aquest infor
me la tasca que realitzam amb l'objecte d'aconseguir, 
en caS que Barcelona obtengui l'organització deIs Jocs 
Olímpics del 92, que la vela se celebri a Palma. Hem 
de eli!" que, en aquest aspecte, hi ha una forta coone
ració amb l'Aiuntament de Palma i un contacte conti
nu amb l'Oficina Olímpica ele Barcelona. La neccssitat 
de no despertar recels de cap mena ni de crear situa-
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cions de crispació que puguin generar postures anta
góniques, obliga a tramitar les gestions 3mb una ma
xima discrecció. Aixo no obstant, vigilant el tema amb 
una atenció especial, podem avan·c;ar les dades se
güents: Visita a Palma del Director i d'altres mem
bres de l'Oficina Olímpica, visites a Palma del Presi
dent, Vice-president i Secretari General de CIRU, amb 
motiu del Trofeu «Princesa Sofía», celebració de tir 
olímpic, amb una conferencia, una, del President de 
l'Academia Olímpica Espanyola i acord amb, rOficina 
Olímpica de Barcelona per tal de celebrar conjunta
ment amb l'Ajuntament de Palma l'Exposició Barcelo
na-9.2, el mes de febrer, ja que el mes d'octubre ha 
estat impossible. 

Si em permet, Sr. President, un breu moment, per 
acabar contestaré una serie de manifestacions fetes 
pel Sr. López Casasnovas. Pel que fa referencia a Ciu
tadella, a la Sala de Barri, tenc entes que el Consell 
Superior de Deports la té dins el seu Pla d'actuacions 
específiques d'una manera prioritaria. En segon !loc, 
li he de dir que totes les ajudes que s'han concedides, 
per exemple, al Reial Club Deportiu Mallorca i a altres 
entitats o associacions deportives, estan dins una par
tida del Pressupost de la Conselleria, oberta, i que, 
aixÍ com l'any passat no varen accedir a aquesta par
tida. enguany han accedit, i se'ls ha contestat, fent 
menció específica que la partida encara continua 
oberta. Voste ha fet referencia a un tema d'ami
guisme, jo li llegiré amb rapidesa les subvencions 
que s'han donades als Ajuntaments el primer tri
mestre del 85, i voste em contestara si hi ha 
hagut amiguisme o no. M'estic referint a activitats es
portives de temps lliure: Ajuntamen ts: Lloseta, Lluc
major, Marratxí, Montulri, Campos, Porreres, Muro, 
Sineu, Mancor de la Vall, Manacor, Santa ,Eugenia, Só
ller, Sant Antoni Abat d'Eivissa, Maó, Ciutadella, Mer
cadal, Es Castell, Sant LluÍs i Alaior. 

Amb aixo, entenc suficientment contestada o re
plicada la I nterpeHació, i esperarem la contrareplica 
per exposar altres qüestions que han quedat pendents. 

Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat. 
En ús del dret de replica, disposa de cinc minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Moltes gracies. Sr. Conseller, voste que se n'adona 

que no ha contestat res de la InterpeHació? o practi
cament queda un 90 % sense contestar? Voste ha es
tat parlant sempre d'activitats realitzades, i ens ha lle
git la llÍ<;ó. Esquerra Nacionalista es preocupa pel tema 
esportiu com es preocupa per tots els temes que afec
ten la socíetat de les IIles Balears. I punto No ens lle
gesqui la llic;ó, ja la tenim escrita, ha sortit publicada 
a bocins a la premsa. Lamentavem, a~o sí, que ens ha
guéssim hagut de temer, precisament, per la premsa; 
pero si analitzam l'avaluació de les activitats fetes, vos
tes les aprovaran, nosaltres les suspenem de totes totes. 
No es tracta, aquí, d'analitzar qui és quí per donar lli
<;011S, som a un Parlament, som a un Parlament, i la 
InterpeHació record que deia quina planificació, qui
nés activitats, no fetes, sinó també a realitzar té pre
vistes la Comunitat Autonoma. 

Jo "ull dir que totes les activitats que voste ha 
relacionat, o practicament totes, moltes d'elles, han 

estat presentades per entitats concretes, subfedera
cions, voste mateix ho ha anomenat. Quines ofertes 
realment ha fet aquest Govern de la Cornunitat AutO
noma a la societat balear, ofertes propies, iniciatives 
concretes? 

Miri, els melodes repetitius, si es donen, es per
que no hi ha comunicació, i si no 111 ha comunicació, 
el dihleg falla, pero, s gurarncnt, mai no es perd per 
una banda només. Paraules en sentim moltes i en He
gim moltes, són els fets que volem avaluar, són els 
fets que volem estudiar. 1 els fets, en una política se
riosa, es planifiquen i, a més a més, s'estableixen mit
jan<;:ant un ordre de prioritats. Quines prioritats, per 
tant, Sr. C011seller, s'han seguit a l'hora d'adjudicar 
subvencions per a instaHacions concretes? S'ha tingut 
en compte el Pla de Necessitats que el propi Govern 
Autonom va aprovar, va acceptar? Perque si no, hau
rem de Cl-eure, malgrat que nosaltres no ho voldríem 
creure, que hi ha hagut, no he dit amiguisme, que que
di clar, pero he dit una paraula similar, homonima, i 
em remet als fets i no a les paraules. 

Voste m'ha citat, per mostrar la gran amplitud 
d'actuació de la Comunitat Autónoma en materia es
portiva, d'acord amb els Ajuntaments, les subvencions 
per a temps de lleure. Per que no parlavem del Pla 
d'InstaHacions respecte deIs promotors Lljunlamcnts? 
Jo li ho diré. Miri, Santa Eulalia del Riu Sant Josep, 
Sant loan Baptista, Formentera, Sant Antoni Abat. Les 
instaHacions, perdó, 3<;0. és el Pla d'InstaHacions Ter
ritorials. Les instal'lacions' de 'promoció directa; Acaba
ment deIs vestuaris, Pabelló d'Alaior; Piscina Munici
pal de Consell; Pabelló Esportiu d'Eivissa i Pabelló 
Municipal de Manacor. Punto El 84. Nosaltres voldríem 
saber, no és que facem una crítica global a a<;o, que 
ja és criticable, pero voldrÍem saber l'any 85 quins 
criteris se seguiran per donar aquestes subvencions, 
quines prioritats té, i em remet als propis decrets 
que vostes fan. El Decret de Subvencions Esportives, 
ara no el tenc aquí, pero voste el recordara perfecta
ment, diu en el preambul que la concessió de subven
cions s'ha de fer amb criteris clars, amb criteris oberts 
i participatius. Nosaltres demanam quins criteris s'han 
fet servir. Com s'ha realitzat tot a<;o? 

Quant a la qüestió de <d'esport també és per a tu» 
i a les proves populars, ens preocupa enormement que 
la Conselleria de Cultura només analitzi com a base 
deIs seus exits la qi.iestió numerica. I la qüestió qua
litativa? I el perfeccionament? És que no entra dins 
la Conselleria? Quant a les federacions, voste mateix 
ho ha dit, hi ha un procés de balealització, i balearit
zació es pot agafar en un sentit pejoratiu, que jo no 
voldria que fos aquest. Balearització, Sr. Conseller, 
dins l'esport federatiu seria continuar amb les' matei
xes discriminacions que ímpossibiliten la realització 
d'esports interinsulars. Voste mateix ha esmentat la 
tercera divisió balear de basquet, fabulós, important, 
que no hi hagi vuit cops per part de situacions de po
ders factics, i, sobretot, possibilitin mitjanc;ant les sub
vencions que facin falta aquesta realització, aquests 
despla<;aments imprescindibles per a les illes menors. 

1 també vull assenyalar que als ajuts a Clubs de 
futbol que voste ha esmentat, no es tracta tant d'ana
litzar si s'han donat a aquell o a aquell aitre, que tam
bé s'ha d'analitzar, sinó de veure si la distribució és 
justa i equitativa, si es dóna per a tota la Tercera Di
visió Balear una quantitat, me la digui. Després, que 
no es doni una quantitat quatre vega des més gran a 
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un club concret, sigui de Segona, sigui de Primera o 
sIgui de Tercera, perque a~ó és un agravi comparatiu 
amb els altres, i a';.:ó la Comunitat Amunoma, amb cri
teris de solidaritat, no ho pot fer mai, no ho pot fer 
mai. 

Jo li agraesc, a més, que hagi esmelltat un punt 
que jo tenia molt d'interés d'esmentar, i que se m'ha
via passat, a la primera intervenció. Em referesc a la 
medecina esportiva. Les Jornades de Medecina Espor
tiva celebrades a Maó, i ara a punt de comen<;ar tam
bé aquí, a Palma, son un punt de referencia impres
cindible per planificar una política COlTCCia en materia 
d'csports, i pcr que ho son? Senzillament, perque s'ha 
de prevenir, s'ha de preparar i s'ha d'evitar qualsevol 
disbarat qu.; es ve fent de temps enva en matcria es
portiva. La Medecina de l'esport és una medecina pre
ventiva, i, per tant, volcm que el gabinet que funciona 
a Prínceps d'Espanya sigui també real, efica¡; i actuant 
a Eivissa, a Mcnorca i també que arribi a les comarques 
de l'illa més gran. A<;o és possible, senzillament es tracta 
de distribuir de diferent manera els 237 milions de 
pcssetes. 

Moltes gracics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mulles gr~lcies, Sr. Dipu l,d. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de cmc minuts. 

EL SR. GJLET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. D:putats. A mi 

em sap molt de greu, Sr. López Casasnovas, que li hagi 
hagut de llegir una altra vegada la l1i<;6, jo supos que 
s'han invertit els termes, en aquest cas el professor som 
jo, i voste és l'alumne, haurem d'aprendre, o jo de ser 
millor professor, o voste de ser millor alumne. 

Planificació. Perdoni, Sr. López Casasnovas, pero 
jo li he explicat, ben clarament, quina era la planifi
ca ció, i la hi es tic explicant des de fa dos anys, ara, 
el que hi ha aquí és una diferencia de matlsos i d'ideo
logia, voste no podra, de cap de les maneres, acceptar 
un programa que vengui d'un Govern de Coalició Popu
lar, la qüestió és aquesta i no n'hi ha d'altra. La 
qüestió egonística del deport escolar, dones ho sent 
molt, quan "oste coHoqui set aHots a una retxa d'una 
pista d'atletisme i els digui que no guanyin, ja em dira 
que li contestaran. 

Criteris. Els criteris vénen fixats, quant a subven
cions en els decrets. Quant al Pla Territorial, en el 
mateix Decret del Pla Territorial. J, quant a aquest Pla 
Especial. per dir-ho així, d'actuacions o d'inversions 
per part de la Conselleria d'Educació i Cultura, vénen 
substentades amb el pb o amb el padró de necessitats. 
1 amb quin criteri? Amb dos. Un, quant a la petició de 
l'Ajuntament i la disponibilitat territorial, de terrenys, 
per part de !'Ajuntarnent, i un altre quant a la renda
bilitat esportiva de la inversió. J aquests criteris s'han 
seguits l'any 84 i s'han seguit i continuaran l'any 85. 

Els criteris quant a subvencions, ja li ho he dit, 
estan fixats en el Decret, que no varem mereixer Der 
part de cap membre de cap Grup d'aquesta Cambra 
cap casta d'interpeHació, ni de modificació ni de rec
tificació. 

Jo he fet referencia a una qüestió quantitativa, pero 
també he fet referencia, quant a l'esport escolar, a un 
aspccte qualitatiu, no només en aquelles activitats es
portives fixades en el Pla Nacional, siné que també 
n'hi hem afegit d'aItres. 

Tenue balearització de les federacions. Ern sap 
rnolt greu, Sr. Lopez Casasnovas, que vosté hagi agafat 
«el raoano por las hojas», i perdoni. Que s'hagi acon
segult que en un termini d'un any i mig, avui, en 
aquestes dates, s'estiguin produint eleccions democra
l1'iue:; en base a un vecrCI del Govern, quant a federa
CIO I quant a eLecclOns, consIder que és una passa fo
namental per aconseguir una autonomia dins el deport 
tederaL a rola tspanya. 1 hem estat, aquesta Comuni
tat, una de les tres o quatre primeres que ho ha 
aconseguit 1 que acabara tOL aquest camí en un termi
ni curto Aixó representa que, a partit del moment en 
que les federacions tenguin les seves própies juntes 
UlreCllves, acabaL eL proces electiu o d'elecció, la Co
munitat Aut6noma de les Jlles Balears, juntament amb 
altres Comunitats, estara en circurnstancies, en con
dIclOns d exerClr una pressió legal, educada, peró tam
bé forta davant el Consell Superior de Deports, per
que les promeses del Sr. Román Cuyas, persona que 
jo admir, es complesquin definitivamcnt. 1 és tcrrito
rialitzar la partida de deport federat, de subvencions 
per a deport federat a totes les Comunitats Autónomes, 
amb la qual cosa haurem aconseguit que, d'una vega
da per totes, les federacions nacional s, amb els per
centatges tan elevats d'infraestructura, 110 quedin 
ayues ts Jinel s en aq LlCS tes [ederaciulls nacional:;. 

Per tant, lament enormement que voste s'hagi afer
rat a la paraula "balearització», quan entenc que, en 
aquest cas, s'ha d'agafar en un sentit summament po
sitiu. 

Medecina deportiva. Té, precisament, aquest carac
ter preventiu. Els aHots que estan passant, aUots i 
al'lotes, naturalment, que estan passant pel Departa
ment de Medecina Esportiva reben unes revisions que 
moltes vegades, i gracies a Déu no en una gran quantia, 
donen peu que immediatament de sortir el'aquesta re
visió se'ls envü a l:especialista corresponent. Hem tro
bat deficiencies de columna desconegudes pels pares, 
deficiencies de cor, inadequació per al deport que ells 
o elles volien realitzar, quan estaven capacitats fisio
logicament per a un altra casta de deport, és a dir, que 
la funció del Departament de Medecina E5portiva s'esta 
complint, entenc jo, a la perfecció. Que és el que ente
nem que hem de fer? Estendre aquest Departament de 
Medecina Deportiva a Menorca i a Eivissa. Dins el pres
supost de 1986 esta prevista aquesta extensió a Me
norca, en Ulla primera fase, i a Eivissa, en una fase 
més petita. Jo entenc perfectament que manejar un 
pressupost es pot fer de diverses manerC5, ara, l'expe
riencia que hem aconseguit i la necessitat que hem po
gut tocar amb el Departament de Medecina Deportiva 
a Palma, ens obliga, sense cap dubte, a estenclre-ho a 
les altres illes. 

Res més i moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen fixar la seva posició els altres Grups Po-

lítics? 
Pel Grup Socialista, el Sr. Tirs Pons. 
Pel Gru;J Popular, el Sr. Gabriel Godino. 
Sr. Pons, té voste la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (Tirs): 
Grades. Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Dipu

tats, Ja que el Sr, Conseller, l'Honorable Sr. Gilet, ha 
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parlat d'escoles, de professors i alumnes, i ens ha re
CHaL la !ll~U, JO m he recoruat d aqueüS mewdes que 
texuem per aprenure ¡dwmeS a cerees e~cUles, Ja ta 
baSlanlS anys, que 11 uelen «Slstelna tlOlenuon», que, 
'per éi}JrU1!léir pd}Jc:r comew;ava amo una trase «tiucnos 
alas», 1 l'aHre CUluesLava «tiones laracs ». 1 m'na sem
bl<ll un poe ac,:u . l\Il na SemO!aL un poe qU E: el ~r. Lon
seHer rCiusava enerar en el mOLlU ae la ln[erpeHacló. 

ti vrup ~OCldllSLa vol tlx<: r pOSlUra aavan( aques
ta In LerpenaclO, perqué la conSlUera Important, i per
que, en cena lndm:T~, JO S0C comcwen(, el Grup és 
CÜlnClUent amb rexpressat pel l:'onavell d'Esquerra 
NaclOnausta, ;:,r. Lupez i Lasasnovas. 1 no podna ser 
d una aura manera, p erqué temm una expenencia co
n111na, prou enriquidora, no solament personalment, 
sino per una sene de ciutadans, que es tan rebent, 
d'una experiencia amb tots eis errors que vuiguin vos
téS, estan rebent uns beneficIs que per a nosaltres són 
notab les. 1 aquests benebcis provenea d e la concepció 
que es té de l'esporl a parllr d'una posiura política 
Q un GfUp determmat, i aquí és on enLra el «Slstenla 
Holendorb>. 

t'er a nosaltres , que és l'esport? L'c.sport és un 
mitja perque la majoria deis ciutadans tengui una mi
llor salut físIca i mentaL 1 dins l'actuació pOlítica d'una 
COlllunitat AlltclIloma o de qualscvo[ Adlllinistració PÚ
blica, la podríem dividir en tres nivells diferenciats: 
un, responent a aquest pressupost, de donar satisfac
ció a la majoria de ciutad::ms que volen viure i tenir 
una vida millor "no solament física i menl a l, sinó tam
bé que generi u~s modes de convivencia amb els altres 
q.ue suposin un millorament de la vida en comú. Té, 
efectivament, un altre nivel!, que seria el nivell com
petitiu, que és el que esta promogut tramit les fede
racions. 1, després, una actuació molt important que 
seria dins l'ambit escolar. 

Enguany és l'any de la música, Sr. Gilet, i vos te 
ens ha cantat una canc;o que no té res a veure amb la 
música del pressupost. Vos te ens ha exp!icat la 11 i<; o , 
pero només hi ha una música, la música són les xifres 
del Pressupost. I, a partir de la pobresa que voste ha 
manifestat de rnitjans per aplicar aquesta lIi0 o aques
ta lletra de can<.;:o que voste ens ha explicat, té una 
reabtat, té una realitat que per a nosaltres suposa una 
sortida, només. Quina és la sortida? La que dins el text 
de la lnterpeHació, a voste li posen per escrit i surt 
publicat, que és la coHaboració amb les diferents admi
nistracions, la coHaboraeió amb els Ajuntaments, la 
coHaboració arnb els Consells Insulars, s~nse afany de 
protagonisrne i només tenint una idea cIar", la de donar 
resposta a la demanda que té avui una poblaeió que té 
un nivell de vida suficient per considerar l'esport, no 
solament un joc, no solament posar els aHots en línia 
per vcure qui corre rnés, sinó una neeess itat per al ti
pus de vida que avui tenim a les nos tres illes. 

Jo tenc un rcsurn del seu pressupost. De prorno
ció esportiva damunt 62 milions de pessetes, per a 
activitats específiques només n'hi ha 18.900.000. L'es
port balear, l'esport balear únicament és que els equips 
de les Illes venguin a Mallorca per córrer, botar o sal
tar o m anejar una pilota rodona, i en a~o estic d'acord 
perfectament, estam d'acord perfectarnent amb la pos
tura manifestada per Esquerra Nacionalista. L'esport 
que pot fer la Comunitat Autonoma no és l'esport de 
gra n competieió ni és I'esport elitista, perque no hi ha 
rnitjans ni doblers per fer-ho . Pero són els aUots de 
les escoles, i són els ciutadans d'aquestes illes que sí 

que tenen una neeessitat. A nosaltres no ens agrada 
donar conselis, pero pregaríem que s'acaoas la UIl1ltza

ció del metode <<l101endort>> de dlSCUSS1Ó o de contesta
dor automatlc, no té res a veure la contestacIO amb 
l'exposició, que fessin un esfore; tots, que cooperassin 
entre les diterents administracions, pcrqu~ fa uns me
sos ana ven a la vela i no tenien rumb, avui estan en 
dic sec, perque se'ls ha acabat l'aigua. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. DIputat. 
El Sr. Godino té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts 

per fixar la posició. 

EL SR. GODlNO BUSQUETS: 
A mi cm sap mol! greu, pero veig que amb la 

meva presencia aquí damunt, torna l'alegria a aquesta 
Cambra, i aixó em satisfa molt. 

( Rlalles.) 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Ho quedat clar 

que la política i la planificació que du a terme el Go
vero ele la Camunitat Autonoma, en materia esportiva, 
ampiament exposada pel Conseller Sr. Gilet, s'executa 
mitjanc;ant programes que contemplen l'esport escolar, 
l' esport univer sitari, l'esport d'empresa . l'esport ele 
temps lliure i per a tOt110111 i l'esport federaL Áixí com 
una especial atenció als equipaments, en coHaboració 
amb els Consells Insulars i Ajuntaments, per dotar de 
la necessaria infraestructura esportiva a les Balears, 
sense oblidar les contínues millores de les propies ins
taHacions i la labor que du a terme l'Institut Balear 
d'Esporls. 

Tot aixo, cercant ampliar al maxim la participació, 
i augmentant la realització d'activitats de l'esport es
colar, firmant convenis amb la Universitat i amb eli
verses associacions d'esport d'empresa o posant en 
marxa, aquest any, dins el programa cl'esport de temps 
lliure i per a tothom, plans especials, com «l'esport 
també és per a tu", proves populars, «l'esport al car
rel''' i l'impuls decisiu que esta donant la Conselleria 
aIs esports nautics; enelemés de les diverses publica
cions en materia esportiva. 

Aquest ventall d'activitats, evidentment, es du a 
terme amb tot tipus de participació i coHaboraeió amb 
organismes púbJics i privats en el marc norrnatiu vi
gent. Poden estar segurs, Srs. Diputats, que tant els 
objectius que s'ha fixat el Govern de la nostra Comu
nitat Autonoma en materia esportiva, com els progra
mes concrets que anualment s'elaboren, estan confec
c¡onats per persones que entenen de la materia i que 
cerquen, ÚDicament, que l'esport balear vagi millorant 
dia a elia. 

Esper no haver defraudat les rialles que m'han 
brindat quan he participat avui matí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes 'gracies, Sr. Diputat. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de quinze 

rninuts. 

IIl.-l) 
EL SR. PR:ESIDENT: 

Secretaria, vol fer lectura de la Proposició no de 
Llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, que 
va tenir entrada en aquesta Cambra amb el número 
664 del Registre General? 

Té la paraula la Sra. Secretaria. 
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LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Proposició no de Lleí.-Organitzacíó de la demar

cació judicial a les Illes Balears. Amb motiu de l'ela
boracio de la futura Lieí de Planta de Demarcació Ju
dicial, el projecte de la qual ha de ser remés a les Corts 
Generals abans de día 3 de juliol de 1986, per impera
tiu legal, el Ministeri de Justícia va interessar del Go
vern de la Comunitat Autónoma que, mitjan<;:ant in
fODne, aportas el seu punt de vista i suggerencies so
bre la demarca ció judicial a la nostra Comunitat. La 
contestació del Govern Autonom, tant en el seu con
tingut com en l'elaboració, ha estat, com a mínim, sor
prenent. En efecte, l'informe coincidcix amb la idea 
basica del Ministeri, pero hi difereix que, mentre el 
Ministeri de Justícia havia projectat en principi 6 Jut
jats de Primera Instancia, el Govern Autonom va pro
posar 5 Jutjats de Primera Instancia, un Jutjat de 
Primera Instancia de Família i un Jutjat de Registre 
Civil, afegint als 8 Jutjats d'Instrucció, projectats pel 
Ministeri un d'instrucció especial de vigilancia peni
tenciaria. 

Pcr la resta, la coincid encia entre Ministeri de Jus
tícia i Govern Autonom és absoluta. Val a dir: a Eivis
sa, 5 de Primera Instancia i Instrucció; Inca, 2 de Pri
mera Instancia i Instrucció; Manacor, .2 de Primera 
lus lalll.:ia i rus Lr ucciú; ivbú, 1 de P 1'1111 cr& In:; tállcia i 
Instrucció; Ciutadella, 1 de Primera Im.tancia i Ins
trucció; Felanitx, 1 de Primera Instancia i Isntrucció; 
Sa Pobla, suprimit; Sóller, suprimit. . 

S'ha de destacar que a ['informe del Goverh de la 
Comunitat Autonoma hi ha referencies als Jutjats de 
Primera Instancia de Família i als Jutjats de Registre 
Civil, que són extemporanies i fetes amb evident des
coneixement de la legalitat vigent, posat que els es
mentats Jutjats no es contemplen a la Llei Organica 
6/1985, d'l de juliol del Poder Judicial. 

L'informe, desencertat en si mateix, ha estat elabo
rat en el secret més absolut, sense donar audiencia als 
coHectius que, pels seus coneixements en la materia, 
podrien aportar elements enriquidors, sobretot quan al
tres Comunitats Autonomes, conscients d'aixo, han re
captat, segons que ens consta, la coHaboració deis res
pectius CoHegis de Missers, Procuradors, Funcionaris 
de l'Administració de Justícia i d'altres coHectius que 
aporten dad es interessan ts. 

En conseqüencia, i posat que és imprescindible 
transmetre a l'Administració Central una visió real 
d'una qüestió tan important per tal d'assegurar l'exis
tencia a la Comunitat Autonoma de les IlIes Balears 
d'una demarcació judicial acordada a le., seves verta
deres necessitats, el Grup Parlamentari Socialista pre
senta la scgüent Proposició no de Llei: 

Que el Govern de la Comunitat Autonoma de les 
IIles Balears procedeixi a l'elaboració d'un nou infor
me, sobre organització de la demarcació judicial a la 
Comunitat Autonoma de les Illes BaJears, previa con
sulta amb els iHustres CoHegis de Missers i Procura
dors de Balears, així com amb les institucions o esta
ments judicials cxistents al telTitori de la Comunitat, 
infonne que sera transmes al Ministeri de Justícia, con
fonnement 81 que es preveu a l'artic1e 35.2 de la Llei 
Organica 6/1985, d'l de juliol, del Poder Judicial. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Segons acredita el Cap de Secció de Serveis Admi-

nistratius, no s'ha presentat cap Esmena a aquesta Pro
POSiCiÓ no de Liei. 

Té la paraula, en nom del grup proposant, el Sr. 
Andreu Pans Mateu, del Grup SOCialista. 

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

EL SR. PARIS MATEU: 
Srs. Diputats, seria una perdua de temps remarcar, 

aquí i ara, la cabdal importancia i transcendencia que 
l'Administració de Justícia té per a la societat. 1 per
que aquesta tasca de l'Estat sigui profitosa, no hi ha 
dubte que resulta fonamental una justa i ponderada 
distribució territorial deIs organs encarregats de dur-la 
a terme. 

Ido bé, a fi i a efectes d'acol1seguir l'equilibrada 
distribució territorial, el Ministeri de Justícia demana 
al nostre Govern Autonom, el seu punt de vista i sug
gerencies al respecte, proposant-li, d'entrada, un avant
projecte de distribució geografica de l'Administració 
de Justícia 2. les nos tres illes, ja que per imperatiu 
legal, abans de dia 3 de juliol proper, ha d'cntrar a les 
Corts Generals un Projecte de Llei de P~anta de De-
marcació Judicial. 

Quina seria la nostra sorpresa qua n ens assaben
tarcm de la resposta que el Govern Autonom dona al 
Minis tcri de Justícia, toLa vegada que aquesta, la rcs
posta, fou tan inadequacla com es pugui pensar. 

El nostre Govern demana la creació de dos nous 
Jutjats de Primera Instancia, un a Ciutadella, i l'altre 
a Felanitx. Com és possible crear nous Jutjats de Pri
mera Instancia i corresponents partits judicials a una 
illa que té menys de 700 km l i que compta amb unes 
comunicacions que es poden considerar més que accep
tables? Em referesc a la projectada creació del Partit 
Judicial de CiutadelIa. 1 pel que fa al de Felanitx, cal 
dir dos doblers del mateix, projectar la segregació del 
de Manacor, ubicat a 10 o a 12 km. units per una molt 
bona carretera. Quan els mitjans de comunicació són 
milIors de cada dia, ara ve el projecte per a la creació 
de nous Partits Judicials, en tot el que aixo du de 
complicacions. 

D'altra banda, el nostre Govern demana al Minis
teri de Justicia la creació d'un Jutjat de Primera Ins
tancia de la Família i d'un altre de Registre Civil, quan 
ambdues institucions han estat esborrades del Mapa 
Judicial, en virtut de I'articIe 26 de la Llei Organica 
del Poder Judicial, aleshores ja consensuada per tots 
els Partits Polítics. 

O sia, que el nostre Govern demana la creació de 
dos tipus de Jutjat que ja no existeixen, pareix men
tida com un Govem pot desprestigiar un;:¡ Autonomia, 
per altra ,. banda tan necessitada d'accions que li donin 
credibili ta 1. 

El Govern de la nostra Comunitat, tal com té per 
costum, enlIestí l'infonne que li demanav<l el Ministeri 
de Justícia, >,ense encomanar-se a ningú. No foren con
sultats ni els CoHegis d'Advocats ni de Procuraclors de 
Balears, ni lampos el coHectiu de funcionaris de l'Ad
ministració de Justicia, que són els coneixedors de la 
qüestió i saben on estreny la sabata. Pareix com si al
gun alt funcion<lri o polític de la Conselleria de l'In
terior hagués manat a un auxiliar que s'2ssegués a la 
maquina d'escriure, posas original i tres copies i en
Ilestís' el desafortunat informe que li degué dictar de
pressa i corrent. 

Abans de passar endavant, vull sotmctre a la con
sideració d'aquest::l Cambra el fet inequívoc que aques-
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ta Prúposició de L1ei no té cap intencionalitat política, 
sinó que és eminentment pracLica 1 oe gran lmponan
cía per al futur de l'Administració de JustíCla en el 
territori de la nostra Comunitat Autónoma. 

Dc l' nccn d'lma justa i equitativa dis lribució ter
ritorial deis brgans d'Adminis tració de Justicia, es le
duiJia una (lurd :1 en el 1 p rtiment de la justicia de 
la qua! es beneficiaria t l el poble. 1, aJ cont ltlri , si no 
s'cocerta, la justicia sera I ola j, eo conS"qüencül, més 
inju ta, com passa ara mateix. Podem dir aquí el que 
clluCn els jugad r s de sel j mig, si e queden curts, 
p rden., i si passen, lambé; convé, ido, encerlar i fer 
set i migo 

Vull dir amb aixo que si es posen més Jutjals uels 
necessaris, l'Administració de Justícia no funcionaria, 
i si se'n posen massa, resultaria massa cara . 

L'informe e la borat pel 11 0 tre Govem no té cal ni 
peus, Manquen dac\e e ' tad í ·t iq les perql1 ~ pugui s<:r 
lcngul en compte, la q1Jl.'11 cO. a nomé estan en on
di 'ion' e! f ciliuu- aqucll o ¡-ganismcs que COl1ei en bé 
la rca1.ital d I qiiesli. El nostre Crup Parlam nl l-¡ 
ha cereal i ha t1' bal unes dades qu ens pcrmeLen 
mrlJ'ltt!nir qu l'inf rme del G vel'n , com a manco, és 
errat. 

Pegarem, ara, una espipellada a aque tes dades, 
agarae! e1'un Ju tjal de la pagesia, avu i PaI-t forana. 
Em r.::[ re • uls Juljal~ de Primera 11 tanda d' Lnca, i 
els de Dist ricte de a Pobla i d'Inca, a manera de mos
treig. Com saben els Srs. Diputats, pel t xl e1'aquesta 
Proposició no de LLei, publicat al Butlletí Oficial del 
Parlament de les llIes .Balears, el noslre Govem pro
posa al Ministeri de Justícia la creació de dos Ju tjats 
d · Primera lns t~tnea i Instrucció a Inca, i la supres-
ió deIs Jutjats ele District -, de a Pobla i d'Inca . ~s 

a dil', que OH avui hi ha tres Jutjats, servits per jutges 
professionals, deixem de banda els Jutgats de Pau, ro
mandria en dos, de tres passaríem a dos. 

Anem a l'espipellada de les dades referides a l'any 
1984. Repetesc que les xifres que: ara donaré són les 
enregistrades l'any 1984, El Jutjat de Districte d'Inca, 
en aguest an.y, va tramitar 138 assumptes civils i 538 
assumptes penals, va dictar 221 sentencies en assumptes 
civils i 91 en assumptes penals, va tramitar 471 exordis 
civils, penals i cartes ordres, i pel que fa referencia a 
a$sumptes governatius, matrimonjs civils, canvis de 
nom, inscripclon. ele naixemeot fora de termiai, nacio
nalitats, en va dul' 70, va legalitzar Ilibre de corners; 
j va donar consentiments 1 atem en número de 507. 
Aques es dades, die, 56n de 1984 i referieles al Jutjat 
de Distlicte eI'Inea. 

Pel que fa 1'\1 Juljat de Disiricte de Sa Pobla, va 
registrat, r ally 1984, 129 a swnptes civils i SOS assump
te penal ; v celebrar 29 actc de conciliació i va tra
mitar 553 xordü, ivils i penals i cartes o¡'elres; va le
galitzar llibrcs de comer<; j consentiments paterns en 
nltmcr ele 516. 

1 el Jutjat de Primera Instancia i Instrucció d'In
ca, aquest mateix any, 1984, va registrar S83 assumptes 
civil s, i assumptes penals, en tengueren entrada, ni més 
ni manCo que 2.929, 2.929. Dugueren 89 processos de 
família , tramitaren exordis en nllmero de 649 i aSSllmp
tes de jurisdicci v luntada e n dugueren 106. 

Es pot veure ido, l'enorme feinada que feren 
aquests Juljals. Creuen cls Srs. DipLll'ats qu eIs dos 
Jutjat que proposa e l Dostre Govern al Minjsteri de 
.Tu lícia poden dul' a terme la reina que sl.Iposen els 
assump tes que hem esmentat? D'altra banda. no obH-

dem que, per desgracia, les causes judi ials van en 
augmenl, i que cal suposar que les esmentades xifres 
aqut!st any, J.~!!;), es VCUl"an Incrementau s ae l'orctre 
del 20 %_ A títoJ meramenL person 1, Cl'eu el Dipulat 
que té l'honor de djrigi-r-vo la paraula que al Partit 
Judicial d'Inca hrien fal ta qualre ,tal volta, cinc 
JUljaL d Primera Instan, ia i lnslrllcció, i no els dos 
que proposa el no tl'e Govern. 

Ido bé, hao d~ el" el que oneixen la reaJjtal eJs 
que assessodn el Govem, perque pugui <.lonar un io
forme quilibrat, ajustat a La realitat i que el'V Lxi de 
punt de parlida per a una justa di lribudó deis Jut
jats del nosi.- terrilori. D'aHra banda, cal pensar que 
el que 110m dil deIs Jutj al de l'actual Pat'lit d'Inca 
es püt referÍl , també, als Jutjat d "l alLres indrets ba
leal'. TaL oJem una Admini Lració de Justícia rapida, 
eficlent, tlormalilzada. 1'Ols voJcm qu aq 'eSI pilol' [0-
nall1ental d la Demacraci fundoni bé. Per aixo, per 
tal d'::tconse~uir- h és que I1cm formUlal aquesta Pro
posició n0 de Llci. 

Demanam que es reelabori l'informe sobre la De
marcaci) Judi ial a Balcar conslllt'ao[, per a ai:-:o, 
e l ' C H gi ' tI'A Ivocals i d Procul<.\dors de 13aleal" i 
el altres coHectju que viucn aque ·t. realital. Repe
Le. e, aquesta Proposi ió no de Llei no té cap cail-e po
Iític, om s'ha pogu 1 veU l'e :'l llq 11:.'<: a rapiela exposició 
que n'he f , t, é una qüestiú de eabdal transcendencia 
que ha de Sel" resolta amb la coHaboració del s que 
coneixen la reaJitat El Gov'ern ha de sortir al carrer, 
contrastar números, estadü;tiqües i, a la fi, actuar en 
conseqÜrencia. 

Per totes aquestes raons, Srs. Diputats, és que de
man el suport de la Cambra a aquesta Proposició no 
de LIei. 

Moltes gracies. 

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

terior, el Sr. Jaume Llompart i Salva. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes gracies, Sr. President. Lament haver de dir, 

d'entrada, que el Grup Parlamentari Socialista s'ha 
equivocal i ha arribat tardo Aniré dicnt eronologica
ment 1 que s'ha [et respecte a aquest punt: Demarca
ció Judicia l. Contestaré, patilgraf per padlgraf, aquesta 
Proposidó de Llci. millol- dit, a ls paragrafs que figu
r · n abans de la Proposició de Llei, perq1,lc sigui més 
cla ro 

Al primel'. tS cert que el Minis teri de Justícia va 
intere sal' del Ca em de la Comunitat Autonoma,. -co
metes-, «una propo (:a d'organització de la Deniarca
ció Judicial e1el territori d'aquella» - (\'aquesla, en 
aqu' t cas--, « ml1nitat Autonoma dins la qual s 'hau
den de fíxa!' e l Partits Judicials», Aquest escrit va 
rcbrc a la Con eUeda d' rnl 1;.01' a mit.jan mes d'agost 
passat, o si!rui, despré que e fe aquesta Proposició 
no de Llci del Grup Parlamentari Sociali ta o 

Al paragraf segon, he de dir que la contestació del 
Govera de la Comunitat Autonoma, tant en el contin
gut com en l'elaboració, no ha estat ni mínim, ni 
maxim, ni res sorprenel1t, per una raó molt senzilla. 
No es pot qualificar encara perque no s'ha produi·da. 
El que s 'ha dit aquí que ha fet el Govem Autonom és 
ver, pero ho ha fet abans. Són dues coses distintes. 

Al tercer paragraf, diré que l'informe, tenint en 
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compte que encara no s'ha emes, no pot coincidir ni 
pot diferir de la idea basica del Ministe.ri de Justícia. 

El paragraf número quatre crec que queda contes
tat amb el que abans he dit, pero sí vull afegir que si 
aquí es diu que són extemporanis perque no estan dins 
la legalitat, les expressions, certes expressions de Jut
jats, sí diré que quan es va emetre aquest informe, el 
que figura aquí, hi figura ven, perque aquest informe, 
com diré després, la data en que es va enviar no té res 
a veure amb la Llei darrera, de Ir de juliol d'enguany. 

El paragraf quint queda contestat, també, amb el 
que he dit abans, pero també vull afegir que aixo que 
ha estat elaborat en secret absolut no és cert, i no és 
certl pel que diré més endavant, quan arribem a les 
dues coses que es varen fer a la Comunitat Autono
ma en relació a la Dcmarcació Judicial. 

Per tant, existeix Wla veritat simple, que és la cro
nologia de tot el que duc dit, no té cap punt en comú 
ni de coincidencia amb el contingut de l'esClit del Grup 
Sociali sta. Els documents que té la Conselleria d 'Inte
rior acrediten el següent: 

Devers el 20 d'agost del 1985, d'enguany, va entrar 
a la Conselleria un escrit del Ministeri de JusLícia sol
licitant proposta d'organització de la Demarcació Ju
dicial, d'acord amb l'article 35.2 de la Llei Organica 
del Poder Judicia! ,que diu C0ncretamen t que s'h'1 ele 
consultar a les Comw1Ítats Autonomes a petició del 
mate ix Govern. Queda aquest assumpte en suspens de 
tramitació perquc no hi ha forma de connectar amb el 
CoHegi d'Advocats i de Procuradors, tengue m en comp
te que és el mes d'agost, i esta tot aturat. Dia 10 de 
setembre, hi ha aquí una fotocopia de la intervenció de 
l'Audi.encia Territorial. Dia 13 de setembrc són convo
cats pel Conseller d'Interior i es reuneixen amb ell el 
Director General d'Interior, e l Dega del Col'legí d'Advo
cats de Balears, el Dega del CoHegi de Procuradors de 
Balears i el Cap de l'Assessoria Jurídica de la Comuni
tat Autonoma. Se soHicita informe deIs Degans del Col
legi d'Advocats i de Procuradors, com també del Cap 
d'Assessoria Jurídica. Dia 20 de setembre es rep l'in
forme del Cap d'Assessoria Jurídica, dia 23 es rep 
l'informe del CoHegi d'Advocats, dia Ir d'octubre es 
rep l'informe del CoHegi de ProcuracJors. El que passa 
és que el Grup Socialista d'aquesta Cambra ha tengut 
un sorprenent error i ha confús l'informe soHicitat per 
la Llei 6 del 85, del passat juliol, amb la soHicitud feta 
el juny de l'any passat, 1984, que aquesta sí que va 
ser elaborada i remesa al Ministeri de J ustícia d'acord 
amb la següent cronologia: 

Dia 6 d'abril es rep un escrit del Secretari Tecnic 
de r elacions amb l'Administració de Justícia, interes
sant proposta de Demarcació Judicial. En aquestes da
tes, fins que es va fer l'acord del Consell de Govern, 
sense donar tan tes dates, va passar que es va enviar a 
I'Assessoria Jurídica fotocopia deIs escrits que va enviar 
el Minis teri, o sigui un ofici i després un? Demarcació 
que proposava, es va enviar escrit, també, soHicitant 
informe a l CoUegi d'Advocats sobre Demarcació Judi
cial, com, igualment, es va enviar, dia 11 de maig, al 
CoHegi de Procuradors. Dia 1r de juny es va rebre un 
escrit del Secretari Tecnic convocant un2. reunió per 
dia 2 de juliol al Ministeri de Justícia, a Madrid, es 
rep resposta, després, del CaHegi ele Procuradors a 
l'escrit que hem esmentat abans, no es va rebre COl1-

testa ció elel Col'legi el'Advocats, ignoram per que, enca
ra que elIs no ho han negat . Es fa un informe de la 
ConseIleria d'Interior, referent a aquest punt de De-

marcació Judicial, es du al Consell de Govern i, per 
circunstancies que no cal explicar en aquest moment, 
perque seria ditícil, queda damunt la tauia. Posterior
ment, es fa la proposta, també de la Conselleria d'Inte
rior, i s'aprova en el Cansell de Govern de dia 7 de 
febrer de 1985, quasi mig any abans de sortir la Llei 
del Poder Judicial que estam comentant. 

Aquest acord es va enviar com a certificat al Se
eretari H:cnic de Relacions amb l'Administració de 
Justícia, a Madrid, i aquest, dia 8 de ma~ d'enguany, 
va contestar amb un escrit que dona va per rebut aixo. 
Aquí hi ha, Sres. i Srs. Diputats, t01a aquesta docu
mcntació que he anat citant en aquest moment, per si 
qualcú la vol comprovar. 

És a dir, tot aixo es va produir, aixo d'aquest in
forme, molt abans d'aprovar-se la Llei 6 del 85, de Ir 
de juliol d'aquest any, que va sortir dia 2 de julioL 
Naturalment, aquest informe sí coincideix amb les da
des que assenya,la l'escrit del PSOE. 

No entraré si aquest informe és o no encertat, aixo 
és un assumpte que es veura després, pe!'o sí diré que 
possiblement aquest informe no tendra lloc a haver-se 
de discutir, perque posterionnent esta preparant e l cor
responent, pendent de dur-se al Consell ele Goverll, en 
relació a aquesta darrera demanada de mes d'agost elel 
Ministeri de Justícia. Vull clir, així mateix, en :lÍxo que 
l'informe no té cap ni peus, que jo li dic que sí, que 
en té, i en té ele bon de ver, perque ha estat elaborat 
per juristes. Que no hi ha estadística, jo li dic que 
l'est3.dis tica que té el Grup Socialista d'aquesta Cam
bra és Ímtima elevora la que jo tenc, aqut:sta estadísti
ca és bastant més ampla que poblet o poble o ciutat 
una darrera l'altra. Tenc I'estadística total de la Comu
nitat Autonoma en els aspectes de Tribunals ' Uniperso
nals, d'assumptes civils, d'assumptes penals, de dife
rents Partits Judicials, que, sense cap dubte, és bas
tant .més amplia del que ha sortit aquí fa un momento 

Repetesc, el Grup Parlamentari Sccialista s'l1a 
equivocat i ha arribat tardo Em permetran que digui 
que no puc donar dades del que diu aquest informe 
en diverses sortides, ¡::erque no l'ha vist el Consell de 
Govem, pero que el tene, aquí mateix. Aixo vol dir 
que esta fet, i aixo vol dir que el Grup Socialista 
d'aquest Parlament ha arribat tardo 

Per tot el que he dit, i per si el PSOE vol recti
ficar aquest sorprenent error, m'atrevesc a proposar-lí, 
sempre sense 3nim d'ingerencia en els seus punts de 
vista, que retiri la Propos ic ió no de Llei, ja que, des 
d'aquest moment, el Govern la rebutja. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PR>ESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, disposa d'un temps de cinc minuts . 

EL SR. PARIS MATEU: 
Sres. ¡Srs. Diputats . Som el mateix de la prime

ra intervenció. No omet ni un punt ni una coma ni 
tan soIs una hac. Nosaltres teníem notícies del que el 
Govem de la nostra Comunitat havia fet i de l'infor
me ele dia 7 de febrer d'enguany, que havia enviat al 
Ministeri de Justícia. Ara ens eliuen que n'esta elabo
rant un altrc, i pareix que ;:¡ aquest segon infornle que 
es ta elaborant els tirs van per aquí OH nosaltres de
manam que va¡zin amb aquesta Proposició no de Llei 
que estam debatent ara mateix. 

He de dir al benvolgut Conseller de l/Interior que 
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l'estadística que jo he mostrat aquí ha estat tan soIs 
a títol de mostrelg i a una part de les nostres Balears 
que jo conec un poc més que no les altres. Voste ens 
ha parlat que ara estam demanant informació als Col
legis d'Advocats i de Procuradors, pero no ens ha di! 
si en demanen, també, als coHectius de funcionaris de 
l'Administració de Justícia, de veres ben interessats 
en aquesta qüestió. 

M'ha de permetre que li digui que l'informe, al 
qual he fet r eferencia, hagués estat elaborat per juris
tes, p erque no crec que hi pugui haver cap jurista que 
l'any 1985, entrada en vigor la Llei Organica del Po
der Judicial o almanco consensuada a leshores, parli 
d'es tablir W1 Jutjat de Primera Instancia de Família i 
un altre de R egistre Civil, figures processals esborra
des del mapa judicial d'Espanya. Per aquestes raons i 
altres , que no vull fer més !largues per no cansar l'au
diencia, mantenem aquesta Proposició no de Llei i de
manam el suport de la Cambra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Vol replicar, Sr. ConselIer? 

EL SR . LLOMPART SALVA: 
Vull contestar aquesta altra intervenció, dient que 

el Govern de la Comunitat Autonoma no "sta elaborant 
un informe, he dit que esta elaborat, que no podia 
dir el seu cón tengut perque crec que el primer que 
l'ha de coneixer i ha de decidir és el Go vern de la Co
munitat Autonoma. 

L'estadística oficial és la que jo tenc, és la que té 
el Govern. E s tadística oficial, de les maximes autori
tats dins Balears, no és broma, és estadística oficial. 

En relació a demanar informació al CoHegi d'Ad
voca ts i Procuradors , es ta vi st i esta demostrat, i li 
dic que la pregunta que em fa deIs funcionaris de 
l'Administració de Justícia, li he de dir que sí, i més 
d'una vegada, fins i tot per escrit. 

Jo voldria veure si puc fer entendre que }'infor
me que figura a la Proposició no de Llei no és el d'ara, 
és el del mes de febrer, aprovat pel Consell de Govern, 
del m es de febrer d'enguany, per tant, no es pot ajus
tar a les denominacions que fa la Llei de Ir de juliol 
d'enguany, sinó a la Legislació anterior, i així ho fa, 
perque, a més , en aquest aspecte, també hi va haver 
assessorament i hi va haver consulta aL; funcionaris 
d'Administració de Jus tícia. 

1 com a darrera cosa, vulJ agrair al ton amic An
clreu Paris e l tractament de benvolgut, que jo també 
li tenc. 

Moltes gdlcies, Sr. Presiden·t. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grac ies, Sr. Conseller. 
Vo len intervenir e ls altres Grups Polítics? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el 

Sr. Da mia Pon s i Pons. 
Disposa, Sr. Diputat , d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
S r . President ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, p er favor. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sres. i Srs. Diputats. Creim que aquesta Proposició 

no de Llei és un e lement positiu, perque precisament 
és una proposta oberta. Aquesta proposta oberta ha és 
en el sentit de no plantejar una alternativa a un de
terminat informe, informe que resulta, per la sorpre
nent exposició del Conseller Sr. Llompart, que és tan 
secret que no el podem veure. Aixo és una mostra 
més de la manca de comunicació que s'estableix, mo. 
tivada precisament per una certa aHergia parlamentaria 
que té aquest Govern. 

Les coses de la transcendencia, com la que avui 
discutim aquí, tenen dins el Reglament, per provisional 
que si:gui enca ra, maneres d'arribar a aquesta Cambra 
i ser objecte d'exposició i debato Entenem que venir a 
aques tes altures amb secrets que no es poden desta
par p erque no sabem que passaria, perque senzilla
ment no han passat pel Consell de Govern, creim que 
són raonaments , francament, molt pobres. 

Nosaltres donarem suport a aquesta Proposició no 
de Llei, perque precisament ens diu que s'elabori un 
informe, que podria ser coincident, tal vegada, amb 
aques t informe tan secret que vos tes tenen, és una pro
posta, oberta, i que es facin una serie ele consultes, 
que s i bé se n 'han fetes, mai no hi estara d'amplia r-les 
i de don3r-!es to ta b p r ofunditat qu e el temét I'l2 qu¿
reix. Per tant, nosaltres, en aquesta materia, creim que 
el tema no esta suficientment divulgat, aquest infor
me, no sabem la forma, perque és secre t, podria ser 
ampliat i, en tot cas, se ria molt convenient, molt con
venient que hagués passat a debat per aquesta Cambra 
i tots els Diputats, que unes vegades estan d'acord, i 
al tres vegadcs en elesacord amb aquest Govern, en ten· 
guessin puntual coneixement. Ates que la finalitat que 
proposa el Grup Socialista és molt senzilla i molt rao
nable: transmetre a l'Administració Central una visió 
real de la qües tió, no es elóna la forma, no es diu qui
nes demarcacions hi ha eI'haver, no se'ls dona una al
ternativa, se'ls demana que tenguin un criteri obert, 
que es facin les consultes amb la finalitat, i citaré tex
tualment, «d'establir a les nostres Illes una dema rca
ció judicial acordada a les seves vertaderes necessi
tats». 

Em sembla realment increlble que a una proposta, 
diríem, tan inocua i raonable, se Ji doni un vot nega
tiu, pero, ho \1.111 dir, perque aquí cree que s'b a de 
treure un clernent polític, molt ens temem que fins i 
tot les coses r aonables siguin objecte de rebuig en 
aques ta Carnbra , ates que el període el e crisi i de ter
minades oposicions s'ha acabat i, una altn vegada , tor
nara funcionar la majoria natural. 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gra cics, Sr. Diputat. 
El Sr. Josep M.a La fuente té la paraula, pel Grup 

Regionalista de les Illes. 
Disposa el'un temps de eleu minuts. 

EL SR. LAFU E NTE LOPEZ: 
Sr. Preside nt, graci es . Gracies, Sr. President. Sres. 

i Srs. Diputats . Bé, en definitiva, nosaltres creim, i 
creirn d'una m anera ferma que el criteri d'aquesta Pro' 
posi c ió no de Ll e i és un eriteri sa, no és un criteri to
talment equivoca t. Aquí hem parlat tots, un poc, fins 
ara, a l meu entendre i amb tots els r espectes per a 
tots els oraclors, fora del botador. És a dir, hi ha una 
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Llei Organica del Poder Judicial, de dia 2 de juliol de 
1'any lY1l5, hem de partir d'aquí, no podem panir 
d'abans. Els estudis que fa aquesta ProposlClÓ, que va 
firmada, no se n'ha adonat que cronológlcament no po
dia tenir viabilitat, de data .51 de juliol, i que ens dlll 
que «amb motiu de la futura Llei de PlJ.nta que s'ha 
de publicar l'any 86, d'acord amb la Disposició Addi
cional 1.' d'aquesta Llei, el Ministeri de Justícía ha in
teressat del Govern de la Comunitat que fací un in
forme», i aixo ho diu dia 31 ele juliol amb una Lleí 
de dia 2 de juliol, que va ten ir vigencia a partir de 
dia 3 de julio!. Aixó és impossible. Es impossible que 
un Ministeri, dins el mes de juliol, faci un informe a 
la Comunitat, la Comunitat tomi afer l'informe i el 
tomi a remetre. Aixo és absolutament impossible. Qui 
ho hagués llegit amb un poc de cura, amb un poc de 
rigor, se'n temeria que aixo no encaixa cronológica
ment. Una Llei de dia 2 de juliol de l'a!1y 85 no pot 
donar !loe a dia 31 de juliol, «a toro pasado», que ja 
ho he dit diverses vegades , o s igui que deu ser alguna 
data anterior a 31 de juliol, que el Govcrn demani un 
informe, que aquest informe el faci el Cansell de Go
vern d'aquí, de la Comunitat, que la Comunitat es re u
neixi, que el remeti, que l'informe ja estigui remes. 
Aixo és absolutament impossible. 

Saben, Srs. Diputats, el que diu l'article 35 de la 
Uei Organiea? Diu: «Las Comunidades Au1ónomas par
ticiparán en la organización de la Dem'lrcación Judi
cial de sus territorios respeclivos, remitiendo .al Go
bierno, a solicitud de éste, una propuesta de la mis
ma en la que fijarán los partidos judiciales. El Minis
terio, vistas las propuestas de las Comunidades, redac
tará un Anteproyecto, que será informado por el 
Consejo General en el plazo de dos mcsc~, y entonces 
el Gobierno aprobará el Proyecto de Ley que irá, jun
to con las propuestas de las Comunidades Autónomas 
y del informe del Consejo General, a las Cortes Gene
rales». Aixo es diu dia 2 de juliol de l'any 85. Día 31 
de juliol de l'any 85, jo no dic que tenguin un interes 
especial en legislar amb rapidesa supersonica, pero 
vaja, per favor, aquesta Proposició no dé; Llei, no és 
que no sigui política, que no té cap caire polític,io 
ho reconec, és que no té rigor, és que no té aferralI, 
no es pot agafar per enlloc, perque, cIar, esta parlant 
de coses absolutament obsoletes, esta parlant d'uns in
formes que es varen fer l'any 84, a peticions de coses 
de l'any 84, i la Llei Organica del Poder Judicial és ae 
2 de juliol del 1985, publicada en el Butlletí de 3 de 
julio!, no té res a veure el que esta dient tota aquesta 
elaboració, exposició previa a demanar que admeti un 
nou informe, no és nou informe. Si el que la ProDo
sició no de Llei vol dir que el Govern remeti un infor
me, d'acord amb l'article 26 o d'acord amb l'artiele 35, 
em parcix molt bé. Pero vaja. aixo no s'ha de dir, ho 
diu l'artícIe 35, i I'artiele 35 diu que les Comunitats Au
tonomes, d'acord amb el Govern, remctran un informe 
que s'estudiara en el Consel! Judicial, etc., etc., etc., etc. 
No té res a vcure, aquesta Proposició de Llei, amb el 
que cstam dernanant ara. 

De ver, Sr. París, dir-li, amb tots els respectes, que 
no estaven assabentats de res, jo Ji puc dir que jo per
sonalment n'estic assabentat, i no pel Govem de la Co
munitat Autonoma, sinó pel meu Col'legi professional 
de Missers, pe] CoHegi Professional de Procuradors, 
per l'Audiencia el'aquest telTitori, per l'Audiencia Pro
vincial, estic assabentat, precisarnent, de tot el que s'ha 
fet i de tots els punts que des del mes de setembre de 

1'any 85 s'estan discutint quant a l'informe que, d'acord 
amb l'article 35, s'ha de remetre al Ministeri de Justí
cia, aixo s'esta fent, i és l'únic informe, no és un nou, 
és l'únic informe, d'acord amb l'article 35 de la Llei 
Organica del Poder Judicial, i li puc dir que hi ha 
uns cntens discrepants, li puc dir que l'Audiencia pre
tén que siguin més les Demarcacions Judicials, els Col
legis Professiona!s opinen que no han de ser més De
marcacions Judicials, sinó que han de ser més Jutjats, 
li puc dIr, Íins i tot, el criteri del nostre CoHegi pro
fessional, que diu «Palma de Mallorca, 14 Juzgados de 
Primera Instancia, 16 de Instrucción. Inca, 3 de Pri
mera Instancia e Instrucción. Manacor, 3 de Primera 
Instancia e Instrucción. Ibiza, 5 de Primera Instancia 
e Instrucción, Mahón, 1 de Primera Instancia e Ins
trucción, Ciudadela, 1 de Primera Instancia e Instruc
ción». Aixo és el criteri del CoHegi nost1'e, i jo ho sé, 
i no ho sé per aquests senyors, ho sé perque ho sé, i 
voste també ha podria saber. Esta oberf el CoHegi a 
tots, i jo ha he estudiat i sé que aquest, no nou in
forme, el futUl- informe, d'acord amb la Llei ele Poder 
Judicial, esta en tramit. Si aquests senyors, en ús de 
les seves facultats legals remeten al Min~steri de Jus
tícia un criteri o un altre en un informe, és la seva 
responsabilitat, i la Llei els autoritza, 110saltres, aquí, 
no hem de ter res, són les Corts Generals que han de 
dir quines demarcacions jllelicials s'han ele fixar, per
que per aixo hi ha la Llei Organica elel P0der Judicial, 
de dia 2 de juliol del 85, repetesc. 

Per tant, jo crec tant en el brmant él'aquesta Pro
posició no de Uei, com el que l'ha defensada cree que 
el millor que podíem fer és retirar-la i presentar-la 
d'una altra manera, instar el Govern que faci via per 
presentar aquest informe, bé, la Llei dónél dos mesas, 
per tant, jo crec que té possibilitats de presentar-lo. Si 
voste canvia la Proposició, dient que el Go\'ern de la Co
munitat de les Illes elahori un informe o elabori l'in
forme previst a l'artic1e 35.2, bé, jo li donaré un su
port, un suport de dir, bé, estam d'acord; pero és que 
el Govern díu que ho esta fent, per tant, crec que aixo 
és absolutament extemporani. 

Res més i moItes de graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Cosme Vi

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

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No 

feia comp'tes d'haver d'intervenir en aquest debat, per
que estava completament conven<;ut que es retiraría 
aquesta Proposíció no de Llei, després de les expliea
cions donades pel ConselJer Sr. Llompart. No obstant 
aixo, com que el Sr. Llompart i el Sr. P:lrís s'han dit, 
molt bé, s'han quaJificat o han utilitzat aIla de benvol
gut, jo també vull dir que el Sr. París, a mi em mereix 
tota la consideració i estima personal, que eH ho sap 
i, per tant quasi m'hagués agradat no haver d'interve
nir en aquest cas, perque es tic completament cl'acord 
amb ell, amb la seva preocupació, jo sé ql1e és un hon 
professional, i, per tant, crec que esta més que justi
ficat que estiglli preocupat i que presentas aquesta Pro
posició no de Llei, pero ell ha dit molt clarament que 
tenia una intencionalitat practica, no política, i, preci
sament per aixo, damunt c!'aquesta intencionalitat que 
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jo li reconec i aquesta bona fe, creim que hagués es
tat Wl encert pOllLlC, aquí seria p01ÍtlC, retirar aquesta 
t'roposiclO no Cle Liei. 

l\ÍO 11 repetiré el que li ha dit el Conseller, Sr. 
LIompart, i SObreWI, el que molt claramen! ha expressat 
el Sr. Latueme, perqué es evident, i com que és evi
dent, Cloncs JO crec que a aquesta ProposiClÓ no de 
Llei que vostes tan i que demanen que es presenti un 
nou intorme, no se li pot donar suport, i, amb aquest 
per al ~J, hi ha el que voste demana, que són aquests 
informes que sol·liciten. 

Ara sí, que a voste li reconec aquesta, en fi, des
prés de tot malgrat no hagi rectificat, li reconec que, 
en ti, estava mes que justlficat el fet d'haver-ho pre
sentat, peró, el senyor que, sense cap dubte, no té jus
tihcació i que, al meu mode de veure, na comes un 
gran error és el Sr. Damia Pons, perque ha confós 
moltes coses, si em permet dir-li-ho. 

En primer !loc, ell ha dit que aixo era una cosa 
secreta, i hi ha posat molt d'emfasi en aix6 seCl-et, i, 
o voste no 1'ha cntes, jo crec que és que voste no ha 
entes el Sr. Conseller, el Sr. Llompart, perque si no, 
es diria que voste confon unes coses amb les aItres, i 
avui n'ha confoses dues aquí. Una, ha confós el que 
era secret, que no és el mateix que no ter-ha públic, 
perque el Sr. Llompart 1i ha ha dit clarament i ha ha 
exhibit a la ma, i ha dit que estava a disposició de 
tots vostes, aquests documents, amb aqutsts informes 
que voste diu que manté en secret, i ell li ha dit aix6. 
El que eií ha di! que no ha orejava aquí, en aquesta 
tribuna, perque no ha trobava etic, abal1s d'orejar-ho 
públicament, que no és el mateix que ser secret, abans 
de dur-ho al Consell de Covern o de pronunciar-se el 
Conse!l de Covern, per6 el Sr. Llompart no ha ha guar
dat en seCl-et, i ha dit que estava a disposició, natural
ment, dels Srs. Diputats a que pogués interessar. Jo 
ha he entes aixÍ, almanco. 

Per una altra banda, el Sr. Damia Pons també ha 
confós el de la majoria natural. I ho ha confós per 
passiva, i ha cregut que, per tenir una majoria que per 
passiva seva natural, havia de donar suport a una cosa, 
quan allo natural hagués estat que hagués dit el ma
teix que deim tots nosaltres i, precisament, per solida
ritat natural, fer-Ios veure que el que nosaltres creiem 
més aelient era retirar aquesta Proposició no ele LIei. 
Per la resta, no per majoria natural, sinó per coheren
cia, i sobretot, en el que acab de dir, és logic que ha
gim coincidit dos grups, els aItres dos grups, que vos
te ha aHudit en aquesta, direm, equivocació que ha 
fet, a més de l'aItra, a aquesta Cambra o davant aques
ta Cambra. 

Per tot aixo, jo no sé si hi cap encara, retirar 
aquesta Proposició no de LIei, pero sí insistir que es 
voti, naturalment, nosaltres no li podem donar suport, 
i cregui que és per aquestes raons, no polítiques, sinó 
precisament practiques. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Passam a la votació, i, per tant, deman a la Cam

bra: 
Sres. i Srs. Diputats que votín a favor de la Pro-

posició no de LIei, es volen posar drets, per favor? 
Sra. Secretaria vol procedir al recompte? 
Poden seure, mol tes gd.cics. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 

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

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

ha. 
Queda rebutjada la Proposició no de LIei, que ha 

tengut 28 vots en contra i 24 a favor. 
IIL-2) 

I passam al darrer punt de l'Orelre del Dia, que 
és la Proposició no de LIei, presentada pel Crup Par
lamentari Esquerra Nacionalista-PSM. Secretaria en 
vol procedir a la lectura, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Proposició no de LIei.- Davant la manca d'obres 

de Joan Miró als Museus Públics de les Illes Balears, 
i ates es les negociacions positives entre la família elel 
pintor i l'Administració de l'Estat Espanyol, respecte 
del dret de tran5missions, establert a la nova Llei de 
Patrimoni Artístic de l'Estat Espanyol, el Parlament de 
les Illes Balears acorda: Instar el Covern de la Comu
nitat Aut6noma perque faci les gestions pertinents cla
vant el Govern de 1'Estat Espanyol per tal que les 
obres de Joan Miró, objecte del dret de transmissió es
tablert a la nova LIei del Patrimoni Artístic de [,Estat 
Espanyol, quedin als Museus Públics de les Illes Ba
lears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, en nom del Crup proposant de la 

Proposició no de LIei, el Sr. Damia Pons i Pons 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps ele deu minuts. 

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

munt un tema tan sentit per tots els ciutadans de les 
Illes Balears que són conscients de la importancia cul
tural que té el llegat de J oan Mir~ per él les Illes Ba
lears, s'aconsegueixi, no una majoria natural, sinó una 
unanimitat sobre aquest tema. 

Crec que s'obtendra aquesta unanimitat, pero no 
vull deixar de recórrer als elements que han dut a Es
querra Nacionalista a la presentació d'aquesta Propo
sició no de LIei, que, tot i que el marc institucionRl 
sigui un altre, convé recordar que va ser precedida 
per una Moció en el Consell Insular de Mallorca, que 
va obtenir un suport majoritari. 

Avui, aquesta Proposició no de LIei és més modes
ta que aquella Moció, i no fa un plantejament de cai
re general referit a tates les obres que s'hagin acollit 
al Dret de Transmissions com a fOTIna de pagament, 
el limita a un aspecte concret, i tal vegada ··per aixo 
sera més facil obtenir aquesta unanimitat, que són les 
obres de Joan Miró. 

IEl nostre Estatut d'Autonomia ens encomana, coro 
a compctCcncia exclusiva, la protecció i el foment de la 
cultura aut6ctona, llegat historic de les Illes Balears, 
scgons 1'article 13 de I'Estatut. Esquerra Nacionalista 
vol fer una lectura amplia, vol fer una interpretació 
generosa i considerar que la defensa a que ens com
promet l'Estatut d'aquest llegat historic no es limita, 
només a una cultura autoctona, moltes veE':aeles mal en
tesa, com un element de ti pus folkloric,~ com un ele
ment de tipus falsament diferenciador, sinó que ho vol 
fer extensiu él tot allo que és viu i és una aportació 
positiva, vengui d'on vengui, per a la nostra tena. L 
en conseqüencia, entenem que aquesta defensa a que 
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ens compromet l'Estatut esta pcrfectament ltigada amb 
l'article 10 apartat 20 de l'Eslalul, amI on cns dóna 
també competencia exclusiva damunt el patrimoni cul 
tural, per bé que, amb una salvetat important, ens re
met a l'article 149.28, alla on diu que l'Estat tendra 
competencia exclusiva en la defensa del patrimoni cul
tural, artístic i monumental espanyol, precisament, 
contra l'exportació i l'expoliació. 1 aquí vull fer una 
petita reflexió referida a les obres de Joan Miró i que 
convendria entendre que el concepte d'exportació i ex
poliació no el podem només veure referit a l'ambit ter
ritorial de l'Estat Espanyol, hem d'entendre que una 
aplicació mecan.iea cl'una llei que dugué" COIn a con
seqüencia que la noslra. Comunitat Autónoma, les IlIes 
Balears perdes il1 elemcnts cultw'al , com és ara les 
obres de Joan Miró, cree que falscjaria 1 mateix es
perit de la Llei del Patrimonio La LIei del Patrimoni 
és una llei progressista, és una llei posItiva i pretén 
evitar la sorticla del territori de l'Estat Espanyol d'de
ments culturals que, d.'altra forma, hauria passat en el 
cas de les obres ele Joan Miró, haurien anat a raure 
als museus de l'estranger. Ara bé, dins el funciona
ment d'aquesta Llei dins l'Estat Espanyol ens podem 
trobar, i ens hem trobat en el cas de les obres de Joan 
Miró, i pot passar dema en alLres, que aquestes obres 
que forn1en part d~l nos t!~e p3trin10ni cultL~r31J que nos
aItres tenim l'obligació de vetllar perquc no s'empo
breixi, se'n vagin fora del territori de les llles Balears. 
I així ha passat. I nosaltres entenem que. en general, 
hauríem d'evitar que passas, i en el cas de Joan Miró, 
donada la transcendencia internacional de la seva obra 
i també la profundíssima arrel que va tenir Joan Miró 
a la nostra terra, en concret, i dins el món mediterra
ni en general, hauríem de dur endavant gestions, si és 
que no s'han fetes ja o es fan, ciares davant del Go
vern de l'Estat EspanyoI, per tal que el que ha sortit 
de les nostres illes, tomi a les nos tres i!les i quedi de
positat als museus perque tots els ciutadans puguin 
continuar compartint la riquesa d'aquest llegat de 
Joan Miró. 

Ates, també, i aixo ho vaig explicar a la defensa de 
la Moció dins el Consell Insular de Mallorca, que amb 
aquestes obres que s'acullen en aquesta Llei de Patri
moni s'hauna de tenir moIt present, pero molt present, 
la voluntat de la persona que s'acull a aquesta forma de 
pagamento 1 és evident que Joan Miró no era un horne 
simplement que residís, físicament, a la nostra illa, sinó 
que sentia ena vinculació profunda, una C'stimació pro
funda i mol tes vegades no gaire correspo~ta, per cert, 
per part deIs nos tres ciutadans i entitats públiques, pero 
que eH va rnantenir aquesta estimació i aquest aITela
ment a Mallorca fins al final. 

I cree que l'aprovació d'aquesta Proposició no de 
Llei seria, en certa manera, un acte de restitució i un 
acte de compensació, encara que sigui ja després que 
Joan Miró no sigui entre nosaltres, per reconeixer que 
aquesta obra ens pertany i ha de quedar él. Mallorca, ha 
de quedar a les IIles Balears, perquc els nos tres ciuta
dans la puguin continuar tenint com a patrimoni propio 

Moltes gracies . 

EL SR. PRESm·ENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies , Sr. President. S res . Srs . Diputats. Tots 

coneixem perfectament, el rebumbori que es va formar 
i crear dia 17 de juliol als mitjans de comunicació so
cial, tant escrits com orals, amb la visita del Ministre 
Sr. Javier Solana, sense cap avís previ, per firmar l'acta 
de cessió i pagament de l'impost de successions de 
l'herencia del Sr. Joan Miró. 

Aixo venia com a conseqüencia de l'aplicació, per 
primera vegada, si no record malament, de la Llei, del 
que permet la Llei de Patrimoni actual, actuació i ven
guda aquí del Ministre Solana que va ocasionar el que 
dins la Llei de Patrimoni es menciona en uns termes 
tan amples, que és l'expoli a la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears de 24 olis i 243 gravats, autentifi
cats, signats pel Sr. Joan Miró. Expoli absolutament 
legal, tot s'ha de dir, ja que estava emparat per una 
Llei aplicada per primera vegada. 

Entenem, i així ho hem manifestat, que havíem de 
respectar, el Govern ha de respectar, absolutament, 
l'actuació de la família Miró, i concretament de la SI-a. 
Pilar, ja que estava dins una normativa absolutament 
legal i que era purament i simplement una actuació 
voluntaria, acollir-se a aquesta normativa. 

Ara bé, el mateix dia, 17 juliol, que el Ministre So
lana, que va venir, aquí a Mallorca sense avisar el 
Conseller d'Educació i Cultura, la qual cosa no preocu
pa massa, quan el Consel1t'r d'Edllccwj6 i Cultura vilgi 
a Madrid, tampoc no l'avisara, el mateix dia, 17 de ju
liol, die, la Conselleria d'Educació i Cultura va enviar 
una carta al Sr. Solana, on. entre d'altres coses, li 
deia: «Consideran, por múltiples razones, la obra de 
Miró un patrimonio moral de esta tierra, por la in
cuestionable vinculación de Miró con l'vbllorca y por
que esta obra, ahora en posesión del EStado, ha sido 
realizada en Palma. La misma existencia de la Institu
ción Pilar JUl1cosa y Joan Miró revela la voluntad de 
Don J oan Miró de que Mallorca fuese l:ogado e insti
tuciones mironia!1as, voluntad, por lo demás, reitera
damente expresada por el pintor en vida. Es por ello 
que, como Conseller de Educación y Cultura del Go
bierno Balear y personalmente como mallorquín, soli
cito encarecidamente que por lo menos una parte re
presentativa del legado del artista quede en esta tierra 
que tanto amó y cuyas más profundas raices se encuen
tran en gran parte de su obra. El Govern Balear consi
dera que el depositario más apropiado de esta obra es 
el Museo de Mallorca, cuya titularidad, por lo demás, 
corresponde al Es tado. Otras instituciones consideran 
que la sede más apropiada es otra, pero, en todo caso, 
estas diferencias de opinión no van a constituir por 
parte de la Conselleria de Educación y Cultura un 
obstáculo para que se cumpla la unánime, viva y lógi
ca aspiración de esta Comunidad que parte de la obra 
de Miró se quede en Palma. Le saluda cordialmente, el 
Conseller de Eclucación v Cultura.» 

Día 2 d'agost del 1985, l'ExceHentíssim Sr. Minis· 
tre ens contesta: «Estimado amigo: Le agradezco mu
cho su carta del pasado 17 de julio y le comunico que 
no está definitivamente establecido el IUf!ar donde se 
vaya a depositar la obra de Miró, por lo tanto, me doy 
por enterad.:> de la solicitud de que dicha obra quede 
depositada en el Museo de Mallorca. Un cordial saludo, 
Javier Solaml.» 

Evidentmcnt, aquesta carta de dia .2 d'agost del 
1985 no )Jodia aturar actuacions i gestíons posteriors. 
1, efectivament, així s'ha fet a nivell de Ministeri, fins 
i tot a nivell personal d'aquest ConsclIer, pero, ja, com 
die, fora d'una oficialitat, vista la rotunditat de la car-
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ta o del contingut de la carta del Ministn de Cultura. 
l és més, dia 7 d'octubre de 1985, el Senador del Grup 
Parlamentad Popular fa una Pregunta al Govern i li 
demana: «¿Piensa e l Gobierno reintegrar a la Comuni
dad Autónoma de Baleares las piezas artísticas que se 
dieron en pago del impuesto de sucesiones de la heren
cia de Joan Miró?» Encara pareix que no hi ha respos
ta a aquesta pregunta del Senador del Grup Parlamen
tari Popular. Aixo ja demostra ben darament que no 
només a niveU de Govern de la Comunitat Autonoma, 
sinó que a al tres nivells superiors, i cree que la in ter
comunicació en determinats aspectes i en deten1üna
des qüestions és summament important, ens demostra 
ben darament que estam en la línia de la Proposició 
no de Llei, és a dir, en primer Uoc, retre compte, apro
fitant aquesta Proposició no de LIei, del que ha fet el 
Govern Balear quant al tema d'aquesta firma d'aquest 
acte de cessió, desitjar o expressar la voluntat de con
tinuar amb aquestes gestions, no en feim qüestió de si 
ha de ser el Museu de Mallorca o ha de ser el Museu 
d'Art Contemporani de l'Ajuntament de Palma o el de 
Menorca o el d'Eivissa, aixo per a nosaltres queda com
pletament fora. elel fons de la qüestió. 

Per tant, jo entenc que votar afirmativament aques
ta Proposició no de LIei és donar compliment a una 
part elel que expressava un diari, un miti~ de comuni
cació social, i és q u e una obra com la de Joan Miró no 
que di [ora d'aquesta Comunitat Autonoma i pugui ser 
admirada, per tots els mallorquins, menorquins i eivis
sencs, s.i és- possible, ja que va ser inspirada en la Hum 
i en el talent i en la gran capacitat artística de J oan 
Miró. l esper que per una vegada, el Grup Socialista 
d'aquesta Cambra. també voti afirmativament, la qual 
cosa representaria que els interessos d'aquesta Comu
nitat, una vegada més, estan per damunt d'altres inte
ressos, summament respectables, pero que enlenem 
que, en aquest cas concret, el que ha de privar és la 
voluntat del poble de les Illes Balears, que l'obra, una 
part de l'obra de Joan Miró quedi efectivament a la 
vista i al gaudiment cultura~ d'aquesta Comunitat. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Conseller. 
Vol replicar? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. PresIdent, Sres. i Srs . Diputats. La replica sera 

per agrair-li que ens informi, ja teníem coneixement 
su mari de les gestions que s'havien fet, i que ens anun
cil el suport a aquesta Proposició no ele Llei. 

De totes mancres, voldha que fos conscient de 
dues coses. En primer lloc, creÍm que quan el Goven1 
de la Comunitat Autonoma té interes el'obtenir la re
cuperació el'lll1 patrimoni cultural d'aque.:;1a envergadu
ra, és obvi que no ens poclem clonar per satisfets simple
ment fent una carta, i que ens donin una resposta noto
riament evasiva, s'ha ele ser insistents, Entre d'altres 
coses. perque si volem recobrar tot el que aquest país ha 
perdut, haurem d'escriure moltes cartes i no donar per 
bona la contesta el e Madrid, per molt Ministre que 
sigui el que ens l'envil. 

En segon lIoc, cree que hauria ele ser conscient, 
el Sr. Conseller, cree que ha és, que l'aprovació el'aques
ta Pmposició no de LIci, redactada dia 16 ele juliol, val 
a elir-ho, dóna un suport moral al Govem de les llles 

Balear s, a l'Executiu Insular, de cara a r eclamar amb 
el suport deIs r epresentats , suport que esper unanime, 
deIs pobles d e les Illes Balear s , enfront el'un element 
que p er a nosa ltres ha significat un empobrirnent, fins 
ara , esperem que s'hi posi r em ei, deIs nostre patrimo
ni. És a dir, que tot i que l'Executiu hagi pres iniciati
ves, a ra, esper que sigui la unanimitat deIs r epresen
tants deIs pobles de les Illes Balears que reclami la 
plen a devolució de l'obra ele Joan Miró. 

MoJtes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els aItres Grups Polítics? 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula la 

Diputada Sra. M.a Anton ia Munar. 
Disposa d'un temps de deu minuts . 

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

gionalista de les Illes donara suport a la Proposició no 
de LIei d 'Esquerra Nacionalista, relat iva a les ges tions 
del Govern de la Comunitat Autonoma davant l'Estat 
Espanyol, perque les obres de Joan Miró quedin als 
Museus Públics de les Illes. 

Som conscients que ¡HlllFst tema és acceptat i esta
lonat per tots els Grups Polítics, per la família, per 
la fUl1dació, per totes les institucions illenques i pel po
ble que, de cada dia, coneix i estima més l'obra el'a
quest catala universal i ve'inat nostre. Es podria pensar, 
en principi, que hi ha un oportunisme, per part d'Es
querra Nacionalista, amb aquesta Proposició no de 
LIei, sabut l'interes general, els acords i les gestiolls 
de les diferents institucions, incIosa la Conselleria de 
Cultura. No obstant aixo, crec que es pot comprovar 
que el Partit Socialista de Mallorca va denunciar el 
fet i el que podia succeir si el pagament deIs drets de 
successió per part de la [amília Miró a l'Estat es feia 
en obra, ja que, en el mes de juny, el dia 23, varen sor
tir publicats a diferents diaris les gestions del Partit 
Socialista d~ Mallorca, i la Proposició no de LIei pre
sentada en aquest Parlament és de dia 16 de julio!. 
Tampoc no van tenir massa pressa de fer-Ia, perque 
hi ha unes setmanes de temps. 

Per tot aixo, estam d'acord amb aquesta Propo
si ció no de LIei, i creim que donant-li suport ajuda
rem que la internacionalitat, sense dubte, molt bona 
de la nova LIei del Patrimoni Artístic no quedi sense 
uns resultats totalment positius. Fins ara, s'han acon
seguit c!iferents coses, en primer lloc que la família no 
venés l'obra per fer front al pagament a l'Estat, que 
l'Estat sigui propietari ele l'obra d'un pintor genial i 
que fara historia dins el món de I'art i que, sens dubte, 
anira unít a Mallorca, i creim que tots nosaltres tenim 
una alta ob~.igació. i és intentar una cosa més: que es 
complesquin els desitjos de tot el poble balear, tam
bé part de 1'Estat Central, ara propietarí de l'obra, j 

també contribllents. l estam entre tots molt més acOS
tats a Miró 1 a Mallorca i a la seva obra que tots els 
altres. 

MoJtes gracies. 

EL SR. PRESTDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
El Sr. Joan Nadal, pel Grup Socialista, té la pa

raula. 
Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de deu minuts. 
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EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup So

cialista estalonara aquesta Ivloció, aquesta Proposició 
no de Llei, millor dit. I l'estalonara perque és total
ment diferent a la que va presentar el Crup Naciona
lista al Cons~ll Insular de Mallorca, perque la interven
ció ha estat distinta. Pero, així i tot, volem deixar cons
tancia de quina és la nostra postura en aquest tema, 
que indubtablement no es correspon a les que hem 
sentit aquí avui. 

Nosaltres volcm que l'obra de Miró, a ser possi
ble, torni a Mallorca, nosaltres volem que a Mallorca 
hi hagi el nombre més gran el'obres dels pintors resi
dents a Mallorca i d'altres que puguem dur; pero 
aques ta pujaela o aquest apuntar-se a cavall guanyador 
que hi va haver tot e1'una que el Govern de la Nació va 
fer, va sortir a Hum públi ca que, per primera vegada 
a la historia d'Espanya es podien pagar Lins drets da
munt successions, en obra d'un artista, aquest apuntar
se a cavall guanyaelor que va sortir ele les institucions 
fa sospitar molt. Les institucions sabien aquesta n ego
ciació, les institucions sabien que l'obra de Miró era a 
Mallorca, le,> institucions sab ien, sabien des ele feia 
moIt de temps, que Miró estava aquí, qUE- l'obra con
tinuava aquí . i haguessin pogut comenc;ar afer ges
tions C0I11 a inslitucions , cui11 a Govcrn de la CülTli..i ni~ 
tat Autonoma, com a Consell Insular, haguessin pogut 
fer moltes gestions per aconseguir que l'obra de Miró 
quedas aquí, no apuntar-se el dia que es va dir que les 
obres se n'anaven a Madrid, apuntar-se a clir r10sahres 
també les volem. 

Creim que e l Grup d'Esquerra fa una interpretació 
equivocada el e l'Estatut, no és una elefensa del p atri
moni l'aprovació d'aquesta Proposició no de Llei, creim 
que aquesta Proposició no de Llei ens pot dur que 
venguin a Mallorca unes obres que són de la Comuni
tat, en Genera l, só n ele I'Estat Espanyol, en general, 
són del país, no són nostres perque Miró va viure aquí, 
no són nostres, en tant aixo és el pagament d'un elret 
de successions, un impost que encara no esta cedit a 
la nostra Comunitat. Que aquest és un impost que se 
cedira de fOfila immediata i que a partir de llavors 
tots els que es paguin el'aquesta forma a la Comunitat, 
tates les persones que vis quin a la nostra Comunitat 
paguin aquest impost el'aquesta forma, indubtablement 
quedaran aquí, pero no era el moment aquell. El Go
vem de la Nació, amb la Llei ele Patrimoni, per pd
mel"a vegaela instaura la forma de pagament d'imposts, 
no només de I'impost ele successions, sinó ele drets 
reals i altre classe d'imposts en obra d'artistes vius i 
d'artistes que hagin mort. Creim que el Govern de la 
Nació va fer una gran labor amb aquesta Llei, va fer 
una !lei, amb aquest article, molt pensada en el te rna 
Joan Miró, era un tema de negociació que es duia eles 
de feia molt ele temps, i no com diu e l ConseUer Sr. 
Gilet, dia 17 de juliol va venir el Ministre i se'n va elur 
els quadres davan del bra~, quan es pa6a un dret de 
successions, Sr. Gilet, el que paga és el ql.l~ ha de donar 
a Hum pública. s i l'hi vol donar, el que ha pagat, el 
que paga és e l que ha de dir a la premsa, he p agat 
d'aquesta forma, no és l'Administració la que ha de dir 
he tret o han pagat tant d'impost per tant de patri
moni. Creim que na la família Miró, si volia dir-ho, la 
qu e havia de dir, hem pagat aixo perqué la valoració 
del !lostre patrimoni ha estat aquesta, '10 creimi que 
fos el Minbtre ele Cultura el que hagués de fcr aix6. 

No és E.xpoli, Sr. Gile t, creim que la concepció 

«expoli» voste la sap, és una altra totalment distinta. 
Expoli és el que es fa amb les excavacions a les nos
tres costes, que voste, a pesar de tenir la responsabi
litat absoluta, no evita. 

Jo no sé si el Sr. Solana a voste el va avisar, jo 
supos que el Sr. Solana tendra un gran disgust si voste 
va a Madrid i no l'avisa; pero, bé, si el disgust el té 
vos te, nosaltres podem fer d'intennediaris, també. Sr. 
Gilet, nosaltres sabem que voste ha estat sempre un 
gran amant de les obres de Miró, sabem que és un 
home que aprecia molt l'obra de Miró, i com voste 
desitjam que venguín a Mallorca. Desitjam, des de fa 
molt de temps, que hi hagués aquí molta obra de 
Miró, n'hi ha, n'hi ha bastant a la Funclació Pilar i 
Joan Miró, hi ha bastant obra de Miró, després de 
Barcelona és la ciutat d'Espanya on més obra de Miró 
hi ha. 

Jo no sé si aixo pot compensar que el Govern de 
la Nació decideixi que determinada obra pagaela com 
a dret de successions queeli a altres Museus elel país, 
i quan die del país, dic d'Espanya. Jo no sé si és que 
la valoració que es faci cbmunt que Catalunya té obra 
i Mallorca té obra pot valer aixo, jo crec que I'obra ele 
Miró ha de venir, crec que l'obra de Miró ha de venir 
en el maxim nombre possible, i aixo només s'aconse
guirá a base el'una ncgociació, el'Lina ncgociació, pcro 
com es fan les negociacions, no a base d'escnure una 
carta, rebre una contesta, arxivar-la a la M de Miró, i 
punt. 1 a ixo és el que ha fet la Comunitat Autónoma, 
nosaltres creim que la Comw1itat Autonoma pot nego
ciar, peró pot negociar com es negocien les coses, com 
es negocien les coses que es demanen, no perque te les 
han expoliades, sinó perque una família concreta ha 
tengut la voluntat de pagar uns imposts d'una forma 
concreta, perque, d'acord amb l'article 73 ele la Llei 
de Patrimoni, va ser la família Miró la que va decidir 
fer< a ixo, i els imposts de successions són, el que re" 
capla l'impost de successió és l'Estat, l'Estat Espanyol, 

com a tal, els quaelres aquests pertanyen a l'Estat. 
Per tant, nosaltres creim que voste ha de negociar, 

i ha de negociar, com die, demanant que venguin a la 
nostra i11a aquests quadres, pero que venguin a la nos
tra iUa, no per una expoliació que ens han feta, perqu~ 
no ens n'han feta cap ni una. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 
Sr. ConseUer, té la paraula. El Sr. Francesc Gilet. 

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

primer qoc, crec que Esquerra Nacionali~ta se sentira 
sumrnament satisfet, ha aconseguit unanimitat. Ara, 
per part elel Grup Socialista és una unanimitat un tant 
estranya , perque, encara sort que ha comen<;:at elient 
que diría que sí, perque tota la resta ha estat aprofitar 
les circumstancies per dir que no. Jo esper que tot 
el que s'es ta manifestant aqul pel Grup Socialista o 
pel representant del Grup Socialista no se'ns repe
teixi a Madrid. 

J o he parlat d'expoli i he elit que la Llei de Patri
moni fa una interpretació de la paraula expoli d'una 
man era molt ampla, he parlat d'espoli é1.fegint-hi un 
adjectiu que és legal. 

Jo també he de elir que, com ja he manifestat als 
mitjans de comunicació socials, respect enormement la 
postura de la família. I li he ele dir una altra cosa més, 
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va ser el mateix Ministre de Cultura el ql!e va dir que 
és el que s'anava afer, i va dir que «son un total de 
24 óleos y 243 grabados, si no recuerdo mal». Que la 
família manifesti, la família Miró que no hauria d'ha
ver sortit de cap de les maneres si no era en un sentit 
positiu en aquest ParIament pel respecte que li hem 
de tenir a lél. família Miró, faein o deixill de fer ma
nifestaeions o que s'hagin de posar en boca d'ella 
aquestes manifestaeions que vosté diu, em pareix que 
esta completament fora de lIoc, el cert i segur és que 
el Ministre de Cultura va fer unes manifestacions escri
tes i publicad es dia 17 de juliol, el mateix dia en que 
el Conseller d'Educació i Cultura es va dirigir al Mi
nistre pcl mitja oficial, que és el que entenc que ha 
d'actuar. 

Ara, una vegada vista la Proposició no de Llei, una 
vegada vista la postura dels diferents Grups Parlamen
taris, entre ells el Grup Socialista, no ha de tenir el 
més petit dubte que aquest Conseller se sentid sum
mament estalonat, des del punt de vista moral i des 
del punt de vista legislatiu o legal , per iniciar o con
tinuar aquestes converses, i esper que, efeetivament, 
fins i tot potser que a títol personal, ja que hi ha hagut 
aquesta oferta per part del Sr. Nadal, el Sr. Nadal uti
litzara el mítja. normal i eorrent, que és el correu, per 
cstalonar, p::Irticularmcnt i personalmcnt. la postura 
que haura pres aquest Parlament després d'aquesta vo
taeió. 

Res més i moltíssimes graeies. 

EL SR. PRESIDEI'JT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Pot replicar, disposa de cinc minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo m'he sor

pres per la falta de rigor del Conseller. L'article 4t de 
la Llei de Patrimoni, quan ens xerra «a los efectos de 
la presente Ley, se entiende por expoliación toda acción 
u omisión que ponga en peligro de pérdida o destruc
ción de todos o algunos de los valores de los bienes 
que integran el Patrimonio Histórico Españolo pertur
be el cumplimiento de su función social». Aixo és una 
expoliaeió, i no crec que aixo sigui el que ~'ha feto Cree 
que és tot el contrari, Sr. Conseller, on serien, pentura, 
els quadres que té l'Estat en aquest moment si no 
s'hagués fet aquesta Llei, si no s'haguessin pagat eIs 
imposts de successions en obres d'art? Serien a la nos
tra ciutat, Sr. Conseller? Voste ens ha pot garantir, a 
aixo? Voste ho creu? 

Bé, jo crec que s'ha de tenír Un poquet de rigor 
en les paraules, Sr. Conseller. Voste té una responsa
bilitat damunt aquest tema, damunt tots els temes de 
Cultura, i no pot dir que el Ministre de Cultura de 
l'Estat Espanyol ha vengut aquí a expoliar, a la nostra 
illa, duent-seJ quadres de Miró qua n el que han fet, 
i podem clonar gracies que s'hagi fet, ha estat una 
L1ei de Patrimoni que ha permes que aquests quadres 
quedin al nostre país, que quedín a institucions públi
ques i que aquests quadres puguin ser vists per tots 
els ciutadans. 

EL SR. PRESIDENT: 
S r. Gile t. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Jo Sr. Nadal, continu repe

tint les mateixes paraules, i no les rectific, amb els 
adjectius que hi he posat. 1 li he de dir una cosa. Vos
te, com a Socialista, podra presumir de moltes coses, 
qualcunes positives, la major part d'elles negatives, 
sota el meu punt de vista, pero, per favor, que no pre
sumeixi el Partit Socialista de la Llei de Patrimoni, la 
Llei Solana. La Llei Solana, voste sap positivament que 
éso una copia, quasi literal, de la Llei Socialista, no 
Socialista que es va fer a Fran~a per André Malraux, 
que en aquell moments era Ministre del Sr. De Gaulle. 
Per tan t, no treguem les coses fora de lloe. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Godino, té vos te la paraula. Disposa d'un temps 

de deu minuts. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No creim 

descobrir res nou si col'locam al cim més alt el que 
representa la personalitat i I'obra de Joan Miró dins 
el món de la pintura moderna. Tots som conseients de 
I'entroeament d'aquest gran artista i la s'~va obra amb 
aquestes terres, així com la influencia que ha exereit 
ell el camp cuILural, [ins i tat veure, amb la forma pecu
liar que tenia el'expressar-se, que va saber captar l'es
perit del nostre roble, així com el colorit tan rie i 
variat elel paisatge. Tot .aixo i molt més estalona el 
contingut de la Proposició no de Llei, presentada pel 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, quant 
que les obres de Joan Miró quedin, o millor dit, retor
nin aquí, a les Illes B:llears . Fins i tot pensam que eH 
mateix n'estaría satisfet, i per a nosaItres seria un 
orgull, encara que les gestions que demanen que faeí 
el Govern de la Comunitat Autonoma davant el Govern 
Central de I'Estat Espanyol. com ha manifestat el Con
seller Gilet, ja s'han fetes i el resultat no ha estat, des
graciadament, positiu. Poden creure que lamentam pro· 
fundament aquesta afrenta cultural del Sr. Ministre al 
nostre poble, i, per tant, donarem suport a la Propo
sició no de Llei, perque continui'n les gp.stions. Sapi
guen, Srs. Diputats d'Esquerra Nacionalista-PSM, que 
en aquest cas, i sense que serveixi de precedent en 
altres qüestions, ens sentim culturalment units a 
vostes. 

Moltes grades. 
(Rialles.) 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Diputat. 
Passam a la votadó. Per tant, deman a·.la Cambra, 

les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
Proposició no de L1ei, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Els ammcii que e l proxjm PIe tendrz lloc el prO

xim dja 30 d'aquest mes d'oetubre, a les c:nc de l'hora-
baixa. 

Bones tardes i moltes gracies de les seves inter
vencions. 
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