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SUMARI 

l.-Preguntes: 
1) R.G.E. núm. 497/86, presentada pel Diputat Sr, Enric Ribas Marí, amb la formulació següent: 

«És conscient el Conse[[er de Transports del Govern de la CA, de la responsabilitat en que podria 
incórrer si es produís un accident a alguna de les carrete res d'Eivissa, del Consell Insular, per on 
ha autoritzat el trafec de vehicles fins a 26 Tn., ates que existeix un informe del Tecnic del Con
sell Insular d'Eivissa i Formentera desacol1sellant aquesta autori/zació i que hi ha alguns ponts 
que, potser, no ofereixen les garanties de seguretat necessaries,,? 

2) R.G.E. núm. 498/86, presentada pel Diputat Sr, Enric Ribas Marí, amb la formulació següent: 
"Per quin motiu a la darrera reunió de: la Secció Insular d'Eivissa i Formentera de la Comissió 
Provincial d'Urbanisme no s'hi varen convocar els vocals que represen/en el Govern de ['Estat i tel 
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, aixi comí el Batle de Formen/era, ates que s'hi havien de 
traetar temes que afectaven direetament el seu Ajuntament,,? 
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1I.-Liquidació del PressHpost del Parlamel1t' corresponent a . l'exercici del 1985. 

I Il.-Moció: 
1) R.C.E. núm. 503/86, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, subsegiient a la Interpe¡'¡aci6 

R.C.E. núm. 963/85, relativa a la política general del Covern de la Comunitat Autonoma en el tema 
de les investigacions arqueológiques. ' 

IV.-1nlerpeHa ció: 
1) R.C.E. núm. 453/86, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa a la política de personal 

al Servei de la Comunitat Autónoma. ,-' - ~. 

V.-Proposicions No de L/ei: '-, 
1) R.C.E. núm. 456/86, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a I'b'dl

fici de fUljats d'Inca . 
2) R.C.E. núm. 457/86, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa al COn1.

pliment de l'Estatut d'Autonomia en materia de l'ús oficial de la llengua catalana. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Vagin prenent lloe als seus eseons i en breus in s
tants ... 

El primer punt de l'Ordre del Dia és el relatiu a 
Preguntes. Tra"ctarem, en primer lloc, la formulada pe] 
Diputat Sr. Enrie Ribas i Marí, que va tenir entrada 
en el Registre General amb el número 497 del Regis
tre, com die, i es refereix á les possibles responsabili
tats derivades del transit de camions de més de 26 to
nes per les carreteres d'Eivissa. 

Té la paraula el Diputat SIr. Enrie Rlbas i Mari. 

EL SR. RIBAS MARi: 
La pregunta, concretament, és SI es conscient el 

Sr. Conseller de Transports de la responsabilitat en 
que podria incórrer per haver autoritzat. a través del 
Deeret 46/1984, la eirculació de vehic1es de més de 16 
tones fins a 26 tones a les carreteres que, en el seu 
moment, el Conseil Insular a través de la Comissió de 
Govern, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, és 
a dir, carreteres dependents, per tant, del Consell In
sular d'Eivissa i Formentera, va sol'licitar al ConselIer 
que autoritzas aquesta cireulació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el representant del Govern, Conseller 

de Transports, Sr. Font. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Ribas, jo crec que par

cialment varem contestar, fa més o manco un any, a 
una pregunta per eserit que em va fer en aquests ma
teixos 'termes. Pe!' a nosaltres, la sjtuació no ha variat, 
és a dir, nosaltres ho' podem entrar dins les competen
cies d'unes institucions que són independent de nosal
tres i, per tant, tenim un aeord del Consell de Govern, 
del Consell Insular d'Eivissa, que ens diu aquestes 
quantitats, i nosaItres hi entramo Cree que és un tema, 
preeisament, que hauria de discutir dins el mateix Con
sello Insular, nosaltres' no podem entrar dins els infor
mes> sinó, úniCament, dins la comunÍcació queens fa 
el Consell Insu l,ar.· ' 

Grades. 

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

EL SR. RIBAS MAR!: 
Sí, a mi, aquesta contestaeió, la veritat, m'hagués 

agraclat molt més, m'hagués agradat molt més i m'ha
gués deixat molt més tranquil, si a mi el Conseller de 
Transport~r m'hagués dit que, a rel o no arel d'aques
ta cosa, de la pregunta que vaig fer fa un any, que 
s'havien soHicitat informes tecnies i que no hi havia 
cap perill, pero_ temi noem deixa --mis;.a 'qanquil que 
el Sr. Conseller eII1 digui que aixo . . no ;és c6mpetencia 
seva, perque el Decret l'ha firmat ell, per tant, és com- . 
petencia seva, és I? Conselleria de Transports que au
toritza la cireulació de vehicles fins a 26 tones, no el 
Consell Insular, el r,onseIl Insular únicament ho ha sol
licitat, i, a més, amb l'agreujant que hi havia un in
forme teenic que era desfavorable pe. dues raons, per 
dues raons, una, que tal vegada avui · té molt menys 
pes, com a argument, perque efeetivament si llavors 
es deia que la capa d'asfalt era molt petita, avui en dia 
el Consell esta fent millores a moltes de les seves car
reteres, que aixo ja, practicament, no serviria, pero 
l'altra raó 'era precisament que l'enginyer del Consell 
Insular no podia garantir que no hi hagués perill guan 
cireulassin vehicles d'aquest tonatge per damunt de 
certs ponts que hi ha a algunes de les carreteres. Fran
cament, aquesta contestació, Sr. Conseller, em deixa en
cara més intranquil, perque se'm diu que no té com
petencies i, a més, no s'ha preocupat, en absolut, de 
demanar, almanco, un informe tecnic que garanteixi 
que no hi ha eap perill j que hi ha total seguretat per 
als vehic1es. .. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sr. Ribas, jo no he dit que no tengués eompeten

cies, de tates formes hauríem d'Íntentar veure quines 
competencies té la Conselleria, perque és de Trans
ports, no d'Obres Públiques. És a dir, nosaltres no ens 
ficam en les carreteres, sinó únicament en allo que es 
transporta. 1, evidentment: el que nosaltres feim és 
demanar infomes al Consells InsuIaTS que tenen els 
seus propis tecnics, pero no podem anar a fiscalitzar 
un organisme independent del nostre, igua]ment ho ha-
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guéssim pogut fer amb l'Insular de Mallorca, amb el 
de Menorca, i, en principi, amb el Ministeri d'Obres 
públiques, que va ser el primer, que quan varem fet 
el Decret encara era titular de les carreteres d'Obres 
públiques de la Comunitat. Cree que la nostra missió 
no és anar a fiscalitzar i, per tant, la contesta és que 
sí som conscient de la seva responsabilitat. 

Gracies. 

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

Diputat. 

1.-2) 
La Pregunta següent la formula el illateix Diputat, 

Enrie Ribas i Marí, sobre assistencies a la Comissió 
Provincial d'Urbanisme, Secció Insular d'Eivissa i For· 
mentera. 

Té la paraula el Sr. Ribas i MarÍ. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Moltes gracies, Sr. President. La pregunta, simple

ment, és per quin motiu a la darrera sessió de la Sec
ció Insular d'Eivissa i Formentera de la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme no es va convocar ni el Delegat del 
Govern, que forma part de la Secció Insular, com a 
representant del Govern de l'Estat, ni el Delegat del 
MOPU, que també és vocal, ni tampoc, ja que a l'Or
dre del Dia hi figurava el tema de S'Estany des Peix, 
que afectava directament el municipi de Formentera, 
tampoc no s'hi va convocar el batle de Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí. Sr. Ribas, lamento decirle que su información 

no es correcta, el Delegado del Gobierno y el represen
tante del Ministerio de Obras Públicas fUEron convoca· 
dos, sólo que no recibieron la convocatoria. En cuanto 
al representante del Ayuntamiento de Formentera, si 
se hubiera molestado en leer el Decreto que regula la 
composición de la Comisión de Urbanismo, habría po 
dido ver que los alcaldes de los ayuntamientos forman 
parte de la Comisión únicamente cuando se estudian 
los planes generales, no en otros casos, y en este caso 
no era el Plan General de Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputa t. 

EL SR. RIBAS MARl: 
Sí, moltes gracies. Bé, potser que se'ls hagués con

VOcat i que no haguessin rebut el paper de convocatO
ria, en qualsevol cas, es tracta de la mateixa cosa. A 
mi m'estranya molt que, justament, les dues persones 
q~e no són nomenades directament pel G0vern, no for
mm part, o pel Govern o pel Consell Insular que, en 
aquest cas, és de la mateixa ideologia política, en el 
cas de la Secció Insular d'Eivissa i Formentera, que 
siguin les dues persones que no reben la convocatoria, 
en tot cas, m'agradaría poder comprovar que hi ha ha
gut altres persones que no l'han rebuda. No voldria 
pensar que hi ha dues llistes i que a uns se'ls envia la 
carta. abans i als altres se'ls envía després. Aixo seria 
pre?cupant, és a dir, s'admet que hi pot haver errors 
pero voldría que hi hagués garanties, que hi hagués 

mesures perque aJxo no tornÍ passar, en una paraula. 
Arnés, amb l'agreujant que el mateix dia que hi havia 
Comissió Provincial d'Urbanisme, Secció Insular, reu
nió de la Secció Insular a E'ivissa, a la mateixa Dele
gació del Govern, el Sr. Conseller d'Urbanisme era allí, 
era a Eivissa, també per altres raons, i, en canvi, no 
se li va comunicar aixo al Delegat del Govern, hauria 
estat ben senzill avisar-lo que hi havia aquesta reunió 
de la Secció Insular de la Comissió Provincial d'Ur
banisme. 

1 bé, en el tema del batle de Formentera, efecti
vament, pero és que, segurament si els mateixos vo
cal s que no varen ser, o vaja, varen ser convocats tard, 
pel cas és el mateix, que no fossin convocats o que no 
rebessin la convocaturia, haguessin sabut que es trac
tava aquest tema i que es tractava aquell dia, segura
ment haguessin demanat que es convidas també el bat
le de Formentera a participar-hi. De totes formes, sé 
que es varen demanar disculpes, sé que es varen de
manar disculpes, cosa que em pareix molt correcta, i 
bé, i també que el tema de S'Estany des Peix va que
dar damunt la taula i no es va tractar aqllell dia, pero, 
en tot cas, el que jo voldria és que no es tornas a re
petir aquesta situació i que es prenguessin mesures 
per a aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMJLA: 
STo Presidente. Indudablemente el Sr. Ribas es 

muy libre de pensar lo que quiera, lo que creo que no 
es lícito es que pretenda achacar al Goblerno Autonó
mico la culpa del mal funcionamiento del servicio de 
Correos, servicio de Correos que es de todos sabido 
que funciona muy mal en toda España y de una ma
nera muy especial en Ibiza. Creo que esto no es des
cubrir ningún misterio. 

En cuanto a la ideología política, yo creo que más 
valdría que no hiciera esta mención, yo lamento tener 
que recordar una vez más que desde que la mayoría 
de las Comunidades Autónomas están en manos de go
biernos socialistas, el hecho de que pertenezcan a la 
Comisión de Urbanismo personas que no son exclusi
vamente del ámbito de la Administración Autonómica, 
sino que pertenecen a otras administraciones, se ha 
convertido en una auténtica excepción, la mayoría han 
seguido el ejemplo de la Comunidad de Madrid, y com
ponen las Comisiones de Urbanismo exclusivamente 
COn representantes del Consejo de Gobierno. 

En cuanto al representante del Ayuntamiento de 
Formentera, no sé, quizás estos señores. por pertene
cer al mismo color político, a lo mejor habrían solici
tado eso, en cualquier caso, se les habría tenido que 
denegar, el Decreto es absolutamente claro y, los Ayun
tamientos, sea cual sea el color político, únicamente 
son invitados a participar cuando se tratE de su Plan 
General, nada más. Nosotros no hacemos diferencias 
en función del color político. 

Gracias. 

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

Diputat. 

II.-) 
El punt següent de l'Ordre del Dia és el relatíu a 

.... -------------------------------
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la presentació de l'informe que sobrc el complimcnl 
del Prcssupost el'aquesta Cambra formula la Mesa del 
Parlament, i que va ser remes, prcviament, a tots els 
Porta\"Cus dels Grups Polítics. En conseqüencia, s'11a 
ele elemanar a aquesta Cambra si es dóna per presen· 
tat l'informe sobre el Pressuposl i si n'esta assabcn
taela. 

IlI.-l) 
1 passam al punl segücnt. Moció. Prescntada pe! 

Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a la 1nlerpel
lació r elativa a la política general del Govem de la 
CA en el tema de les investigaciüns arqueologiques. 

Té la pamula, pel Grup Socialista, el Sr. Joan Na
d,al. 

Té un temps de deu minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com a con se

qüencia de la 1nterpeHació que varem presentar 1'al
tre dia, es presenta avui a l'aprovació d'aquesta Cam
bra la Moció com a conseqüencia de la discussió que 
varem tenir. 

Aquesta Moció es presenta en quatre punts, que 
creim que són el mínim imprescindible per iniciar una, 
U1aldament sigui límida, política en el tema de les in
vestigacions arqueologiques, del control de l'arqueolo
gia i del patrimoni arqueologicde les nostres illes. Són 
quatre punts que creim que no han de ser conflictius, 
que creim que realment poden ser assumits per tots 
els Grups de la Cambra i que, per tant, esperam comp
tar amb el suport ele tots els Grups per a la seva apro
vació. 

Aquests punts comencen per instar el Govem a la 
realització immediata d'un inventari-programa arqueo
logic en referencia a l'arqueologia de terra i submari
na de les Illes Balears. Crcim que és totalment im
prescindible comenc;:ar per la creació d'un inventari i 
d'un mapa arqueologic de terra i submarÍ. Aquesta és 
la primera necessitat per poder després planificar, per 
poder clesprés determinar quin es són les prioritats j 

anar a una con creció d~l que pot ser la política de la 
Conselleria en el tema de l'arqueologia. 

És competencia indubtable de la CA la realització 
d'aquest inventari i d'aquest mapa arqueologic. La Con
selleria ja fa anys que dins el seu pressupost posa 
unes quantitats tímides per a la realització de l'inven
tari, maldament nosaltres creim que fins ara no s'ha 
iniciat aquest inventario Aquest inventari creim que és 
totalment imprescindible, no només per a la planifica
ció de les feines que vulgui fer la Conselleria o el Go
vem de la CA en relació amb als jaciments arqueol&-
gics, sinó també en relació amb la política urbanística 
que puguin dur els respectius a.iuntaments, és necessa
ría una coordinació total de la COnselleria amb els Ajun· 
taments de les Illes per tal d'aconseguir <¡ue mai no es 
donin llicencies que puguin p~rjuclicar els jacimeots ar
queologics, que puguin destruir j~ciment arqueologics 
que se sap on són. D'aquesta forma aconseguiríem que 
estiguessin d'acord, també, amb la Llei de Patrimoni, 
que estiguessin completament prohibirles les llicencíes 
municipal? de remocJ.elaciÓ de terres .0 de construcció 
damunt jaCiments arqueologics . . 

Creim que, per tant, és imprescindible posar-se a 
fer feina en aquest tema, és una feina que, de qualque 
.forrna,_ .110 té fi, .. perque s'ha cJ.'estarconstantment ex
purgant aquest inventan i aquest mapa. pero creim 

que és nccessari que la Conselleria, ([ 'una \cgaeb., c:s 
posi en aquesta tasca. 

En segon lloc, demanam que el Gon:rn de la LU

munilat Autónoma, en el 1cr111ini el'un mes, crei, de
pcnclcnl de la Conselleria dc Cultura un servei cl'ar
queülogia submarina. Aquesl servei el'arqueologia sub
marina, el Consel1er de Cultura \'a reconéixcr qlle era 
lotalment necessari, ho va reconéixer a la seva 111 [(:1-

vcnció, conteslanl la InlcrpcHaeió que li varem ler, c,-ce 
que és un sentimcnt generalilzal a tots els ambienb de 
l'arqu{:!nlogia, que é imprc.scinclibl - la r -élció d'aqucsl 
SCl"vt!Í, i molt m és alrccant-no ' com en a lrecam j<l a 
J'esliu, é necesl:.rtrl que t:s tigui ja organitzélL e l lcmu le 
l'arqueologia l.lbma rina, que l1i bagi uns arqueolcgs 
oeicial que puguin con u· la r ql.la ls vol jacimem, qUOl

sevol clcnúucia, qunlsevol sospita tl 'inve ligació pir.\ i,t 
de qual evol jacimcnl, de qua l evol ospila de mov'!
menl ülicit a la mar el pece el'arqueologia. Agu sl 
s r i, nosallres no dejm (lrnb quinc ondicions s'ha 
de crear, no deim le quanL s person s s'11 d'integrar, 
pero j crcim que ha d'esser integraL j)(-!¡- arqueúJ gs, 
per arqueolegs oficialsJ i que ha el 'es el" dotal amb 1s 
pressuposts necessaris perque puguin dur la seva tas
ca endavant amb rapidesa, amb eficacia, 21mb els mit
jans tecnics necessaris avui dia. 

1 aguest ser ei ha de el' un servei pel manenl, per
que tanta fina hi ha en els lemes el'arque logia sub
marina a l'estiu com a ]'hiv rn, perque a l'hivern 111 
ha, inelubtablemenl, LO I control de lo(e I s peces 
que s'!lan tret a l'estiu, que s'han de l · sLaLII·ar, e n'ha 
ele tenir cura, i s'ha de controlar on van aquestes pe
ces, a quin muscn i com s'exposen al público 

El tercer punt és un punt indubtablement delicat, 
pero creim que és totalmem necessario És el tema etern 
de la venda" sense control, la venda illega! de peces pro
cedents elel patrimoni arqueologic. És sabut per tots 
que aquest, \' nda es rC3litza, és sabut per lOLs que 
a determinals anLiqua.ris es lroben peces arqueologi
ques de dubtosa procedencia, el'ignorada p.rocedcncia, 
és sabut per tots que hj ha un vertader comer~ d' m
fOres de la nostra mar baJear, qu nom1alment "an a 
l'exporta ió, é sabut per tal que peces, mo ll impor
lants, de jaciment. arqueologics submarins com són J 
de l'illa del S'ec, des de fa ja moll d'anys s6n a rnu
seus de tot el mún, a ls ll1és imp rtanls 111U eus, i reirn 
que aixo ho hem d'intentar, s i n podern acabar amb 
aixQ, hem d'intentar, almanco, pnHiar-ho, prendre les 
mesures necessaries perque, almanco no succeeixi amb 
tanta facilitat , pero que no sigui una cosa que, bé, que 
tothom ho sap, pero com que no es fa l·es, no es fa 
res. És necessari que es prenguin mesures encamina
des a acabar amb aquest contraban, amb aquesta ac
tivitat delictiva, i que per a aixo se subscribeixin els 
convenis necessaris, tant amb la Guardia Civil, com 
amb l'Armada, perqqe el control sigui més rigorós que 
fins ara. 

1, en dan; r terme, soHicitam que el Govern ere! 
,dues places fixes ele restaurador a les plantilles elel 
Museu de Mallorca, per qué demanam aixo? Demanam 
aixo perque en aquests moments hi ha una sola plac;:a 
de restaurador, una sola pla~a de restaurador amb un 
que té un contracte laboral, fix, pero no f uncionad , 
que nO sabem perque esta aclscrit a exposi¡::ions, co~a 
que ens. estranya molt, pergue essent un sol el restal.l: 
raqor qu.e .. hl ha, que el treguiq del Museu i el P.Qsin 
a mUlltar ,~x:pol!jcions, pentura ens dóna la imatge, la 
real imatge de quin és l'interes per la restauració. Nos-

• 
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altres creiln que aquest restaurador ha de tornar al 
Nlu ~u de Mallorca i bl 11a de tornal" rapidament, per
que, a més, segons les noticie que lenilTI, . S la seva 
voJuntat reileracla, tomar a ocupar-se del que és la seva 
fina de restauració, que aquest r staurador ha de tor
nar rapidam nl i qu , a més, 'ban dc crear ducs pIa
ces de restaura ió, una per al Lema de I'arqu ologia, 
l 'a1l ra, per al tema, cLiguem, el - 1 s BeIles Arts, per a 
material organic i pcr a material ¡no!'ganic, són do ' 
temes diferenclat Liio la restaLuac.ió, creJI1l que s'han 
de crear aquc tes places, i 'h~Ul de crear dlpidal1lent 
perque ón Jle essarie . Oin5 el tema e1'arqucologia són 
comp lClament imprescindibles, el ons Iler ho sap, qu 
hi ha molles peces que no es l'estauren, ho llC~m eJe dir 
aixi, que el roés que Pan és conscl·var-se, pero no es 
restauren, i hisloricamenl la s ituació de ['ot l'allre ma· 
terial de Belle Al"t :1l Mu e u és dolentissima. des que 
el Museu va comenQal" 3 fer obre, e'l 'úm ul <.le poi 
qu !Ji ha diJJS lOl I'edifici e ta de teriorant d'una for
ma sedosa In [les peces q Lle h i ha, i des de fa més de 
quinze anys no s'ha procedit a restauració, a conscr
vació de les peces del Museu. Aixo és cerl', no vulI dir 
que sigu i responsabiJital de l Conseller, és una respon
sabililal hislórica, acumuhd" pero és així, i el que 
hem el [el' é PI "ndre 1, me ures necessanes perqu~ 
aixa deixi de u ceir, és neces ari crear aquestes dues 
places, i és necessari crear-les cercant quines són les 
persones més adequacles, milIor preparadcs, que mi
llor servei poden donar al Museu; a la restauració, a 
la feina que els encomana. 

Per tant, nosaltres demanam que es crejn els con
cursos necessaris per dotar aquestes dues places ele 
restauradors adscrits al Museu de Mallorca, perque la 
tasca que han de fer és molt !larga i, si bé aixo és el 
mínim que s'ham-ia de fer, crec que tenen feina mar
cada per a molts anys. 

Nosaltres , Sr. Conseller i Srs. Diputats, creim que 
aquesta Moció que presentam és una moCió de mÍ
nims, són els mínims que es poden demanar actual
ment, cl-eim que pot ser, pe¡-fectament, una moció con
censuada, no creim que hi hagi cap punt que sigui 
conflictiu per al Govern perque no pugm ser accepta
da la Moció, i, per tant, demanam el suport de tota 
la Cambra a la Moció presentada. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té vos te la paraula. 

EL SR. GILE T GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En 

primer lloc, voldria, abans d'entrar en el contingut de 
la Moció, fer unes petites puntualitzacions a la ínter
venció del Sr. Nadal, qnant que, indepe'1dentment de 
la postura que pugui adoptar el Conseller en aquests 
~oments, entén que, de cap de les maneres la Moció 
I el seu contengut es pot contemplar o qualificar en 
uns conceptes de mÍnims, sinó diríem més bé de com
plementaris de! que esta {'ent en aquests moments la 
ConselIeria d'Eelucació i Cultura dins el eamp de I'ar
queologia submarina, ampliable a altre, aspectes de 
l'arqueologia o del patrimoni arqueologie balear. Per 
tant, no accept, d:: cap de les maneres, la qualificació 
de mínimo 

, Ara bé. aixo no significa que, COI1l ia li vaig anun
cIar a la contesta a la InterpeHació, si el eontengut de 

la Moció, que ja tota InterpeHació socialista du coro 
a conseqüencia la corresponent Moció, no fas, no ten
gués aquest caire que efectivament té, de constructiu 
o tengués aquest caire constructíu, sense cap dubte, 
seria assumible i assumit per la Conselleria. 1 en aquest 
sentir va la meya intervenció, puntualitzant, pero, una 
s'erie d'aspectes que donen peu que eIs quatre punls 
que es contemplen dins aquesta Moció siguin, com dic, 
assumibles per la Consclleria, 

Pel que fa referencia al primer, li he de dir que, 
ja en certa manera voste ho ha dit, que s'esta c1uent 
a terme un inventari, un inventari, no només del pa
trimoni his torico-artístic o de béns artíst:cs o de béns 
culturals , sinó que també contempla tot el que fa re
ferencia al patrimoni arqueologic, tant terrestre com 
marítim o submarí; i aixó, es fa d'acord a les reco
manacions de les primeres Jornades sobre Inventari 
Cultural Espanyol, i d'acord també amb l'aplicació de 
la Llei de Patrimoni del 85. 

Pe! que fa referencia al punt segon, lal vega da hi 
ha una petita variació a la terminologia, jo vaig dir a 
la InterpeHació que era intenció, i que s'estava fent: 
feina en aquest aspecle, crear un centr~ balear (['ex
cavacions arqueologiques submarines, voste li dóna un 
qualificatiu de servei, si aquestes dues paraules són 
sinonimes, no hi ha inconvenient, en absolut, per crear, 
per acceptar aquest segon punt, tenint present, sense 
cap dubte, que el segon i el tercer van inter!ligats, 
sota la meva opinió, i tehint també molt en compte 
que la composició d'aquest servei o d'aquest centre 
balear d'arqueología submarin~, sense cap dubte, -ha 
d'esser composta o aquesta composició ha de contem
plar tan t represenlants arqueolegs com les institucions 
que poden estar implicades a dur a terme aquest con
trol de la venda de les peces, tenint en compte sem
pre les possibilitats que ens dóna la nova Llei de Pa
tril1loni del 85, quant a la persecució d'aquestes ven
dcs o e1'aquestes substraccions o d'aquestes exporta
CiOI1S, fins i tot, i no farem referencia a exportacions 
fora . de les Balears, de les nos!res illes i més enfora 
de tot l'Estat Espanyol. 

Pcr tant, sense cap dubte, repetesc que estam en 
la c\isposició, per part del Conseller que Ji parla, d'ac
ceptar cls tres punts de la Moció, quant al quart punt 
ja li vaig dir que era intenció i estava estudiat dinS' 
I'avantproject.c de Pressuposts contemplar aquesta 
creació de les places. Ara, jo el que 1i he de e1ir és 
que no admet, perque s'esta tergiversant, tractant el 
tema d'aquest funcionari, no és un p ersonal contrac
tat, em pareix recordar que sí, que és Puncionari, que 
esta e1uent a terme la qüestió de les exposicions, aixo 
és una labor complementaria que du aquest senyor 
concretament i que, per circumstancies e1'ordre perso
nal esta capacitat per fer-ho, i la seva manifestació 
que pugui ha ver fet o que li pugui h aver arribat de 
deixélr el tema d'exposicions d'aquesta manera comple
m entaria, és una qüestió d'ordre purament personal, 
com voste .ia en certa manera ha dit, i que represen
ta no deixar el Museu com a tal restaurador. AqUÍ ens 
hauríem d'aficar en qüestions de mé:;; profunditat, de 
caire puramen t i excJusivarnent personal, i no crec que 
si gui ni el lloc ni el moment de fer-ho 

Pe! que Pa referencia a tot el que voste ha dit 
quan t al Museu ele Mallorca, el Museu de Mallorca fa 
molts d'anys que esta en obres, voste he, sap, el que 
necessita, sense cap dubte, és finalitzar les obres, i, 
una vegada finalitzades les obres, hauríem, fins i tot, 
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de comen¡;ar a parlar de la possible ampliació del Mu
seu a les finques que té devora, pero aiRo supbs que 
haurá de ser moll més envant. 

1, per acabar, jo li hé: de dir que les peces que 
s'han tretes en el «pecio» de Cabrera s'estan restau
rant, que una de les primeres passes de la rcstaura
ció és el tractümcnt d'aquest numerari, i aixo s'esta 
fent. A part que 11i ha una qLiestió purament d'ordre 
d'espai en el Museu de Mallorca, que és el que impe
deix, en certa mesura, que es pugui donar un tracta
mant a les aItres peces, com pocten ser les aml'ores, 
etc., etc. 

Per tant, per part del Conseller que li pax:la no hi 
ha inconvenient que s'accepli el contengut deIs quatre 
punts de la Moció, amb aquestes petites matisacions 
que no crec que el varün. 

MoItes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
STo Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Només agrair al Consdler que hag¡ 

acceptat els quatre punts de la Moció, dir que crec 
que és positiu que hagin arribat a aquest acorcl, és 
positiu per a l'arqueologia a les nostres Illes, per al 
patrimoni cultural de les nostres Illes, i només desit
jar que, bé, que acabin prest de consensuar el Pres
supost, perque puguin treure aquestes dues places a 
concur" i les cobreixin aviat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr Diputat. 
Els aItres Grups Polítics vol en intervenir? 
Esquerra Nacionalista, Grup Regionalista de les 

Illes, Grup Popular. 
Esquerra Nacionalista té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat d'un temps ele c'.eu minuts. 

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

fets que els hemos de l'LlrqueoIogia preocupin aquesta 
Cambra i arribin aquí a través d'aquesta Moció, per
que Esquerra Nacionalista cntén que l'arqueologia for
ma part d'un llegat cultural del qual nos:lltres ens sen
tim herellS i al qual nosaltres volem con1 ribllir a con
servar, a protegir i a divulgar. 

Dit aixo, pero, m'agradaria fer unes quantes ma
tisacions a aquesta Moció, que entenc absolutament 
positiva, si bé, en Cllguns p"L1l1ts, i després diré per que, 
entenc no suficient elaborada ni matisada. 

El primer punt em pareix absolutament positiu, 
és necessari inventariar, perque hem de saber de qu~ 
disposam, 1 és necessari dur endavant 1m programa 
perque calen actuacions amplies i també puntual s i 
concretes en materia de l'arqueologia. I pas per alt 
l'expressió «arqueologia de terra i submarina», perque 
cree que dient «arqueologia», simplement, ja n'hi hau
ria bagut prou. 

En segon 110c, vull matisar que l'apartat b), en
tenc que manca d'una elaboració suficient. Creim que 
no basta dir que en qüestió d'un mes la Conseneria de 
Cultura crel un servei d'arqueologia submarina, creim 
que aquest comprnmís és massa general, no té la ma
tisació suficient i podria ser complit, i una vegada 
complit, resultar que no fos tan posítiu corn es diu 

aquí. Soe'ns ha dit, per pan del Sr. Conseller, que es 
dura enclavan!. la ereació el'un centre balear crexcava
cions arqueo16giques submarines, molt bé, i amb quilw 
coordina ció amb c~s Consells Insulars?, quin paper hi 
tendran aquests, la!1les vcgacles dits piJars fonamenlLlls 
de la nostra Autonomia?, quin papel' hi jugaran els 
ajuntamen1s?, qui ho coordinadl, tot aixü?, qui tonl1a
ran aquest cen1r e? Creim qua donar PC,¡ que el Go
vern compleixi una cosa i que, una vcgacla l'hagi C0111-

plida, no sigui tan positiva com ens crtoiem que seria, 
és, senzillament, perillós. Creiill, per tanl, que aques
ta intenció de l'apartat b) és positiva, C0111 a intenció, 
pero manca de la pertinent elaboració i ele la pertinenl 
matisaeió. Entenem que, de vegacles, les mocions estan 
subjectes a una premura de temps i, de vegades, aques
ta pressa ens fa que les mocions no siguin suficient
ment elaborades. Entencm que seria més pruelent, per 
part elel Grup Socialista, retirm aquest punt i, en tot 
cas, clur-lo una altra vegacla a la Cam bra, en forma de 
Proposició no de Llei, alla OIl algun cl'aquests interro
gants que he plantejLlt siguin degudament puntualit
zats, i que el Govern pugui clur endavant la creació 
d'un servei d'arqueologia submarina, pero fermant 
molts de caps que aquí qUf'clen perillosament amo
llats. 

Evidentment, ens pareix positiu també l'apartat c), 
alla on ens diu que s'han ele dur endavant accions en 
rriateria de controlar unes vendes irregulars, iHegals 
que fan malbé el nostre patrimoni arqueologic. Ente
nem que és de tota urgencia i voldríem que dins aquest 
terreny, el Govern, la Cünselleria de Cultura en con
cret, ens pogués presentar aviat alguna cosa més que 
bones paraules dins el Parlament. 

Finalment, diré que l'apartat clarrer, d'instar el 
Govern de la Comunitat Autonoma a crear dues places 
de res1auradors, té les mateixcs mancan ces que l'apar
tal b), és a dir, falta c\'elaboració i falla de matisació. 
Si les meves informacions no són fal~~es . el Museu de 
Mallorca no té una plantilla organica actualitzada, no 
s'ha fct un estudi de necessitats, no s'ha fet un estu
di de quin personal ha d'atcndre aquestes necessitats, 
no s'ha fet un estudi global elel mateix Museu, alla on 
vol anar a parar una vegac1a acabades les inacabables 
obres cl'aquest Museu. En conseqüencia, ens pareix 
senzillament precipitat pensar que donam una passa 
mol! positiva plantejant la crcació de simplement clues 
places de restauradors, que, fin5 i tot, el mateix Por
taveu del Grup Socialista, ha hagut de matisar, dins el 
mateix clebat, dient-nos que un es dedicaria a Belles 
Arts, que és alla on fa més faIta i alla cm hi ha més 
feina, qüestió de material organic, i l'altre aniria a 
arqueologia, qüestió de materials inorganics. Observi, 
senyor Portaveu, que la Moció que vostes han presen
tat no ho diu, aixo vol dir que tenia una precipitació 
que ha hagut de corregir durant el temps que ha fet 
la seva intervenció, i aixo fa que li preguem també 
que, com a la segona, la retiri, la reelabori en forma 
de Proposició no de Llei, i Ji anunciam el nostre per
tinent suporto 1, entenem que s'hauria de retirar pre
cisament aquesta, sGbretot la quarta, perque el Museu 
de Mallorca és un terreny alla on la Conselleria de 
Cultura, cada vegada que surt aquí, en c_questa mat·~

ria ens anuncia grans coses, pero ens temem que el 
Museu de Mallorca és un :regne de taifes. és un regne 
de taifes alla on hi ha problemes de personal, alla on 
hi ha hagut contro1s pseudo-sanitaris, alla on hi ha ac
cions judicials, alla on hi ha expedients incoats, no sa-

4 
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bem exactament per que, i aixo ens anuncia que aquí, 
si aixecam ¡'estora, no sabem que passara: Per tant, 
no ens conformem s~1plement amb el plantejament de 
dues places que .. no. re~o¡.dran :es, c~'e~m qu.e s'ba de 
rennar: més la qt~esu6 1 li agrarríem 1 h ofenm la nos· 
tra coHaboraCÍó per elaborar una Propo ició no de Llei 
alla on enLrern, en profundilat, sobre el lema del Mu· 
seu de Mallorca i les seve,., plantilles, perque aquí sí 
que hi haw-a molla pols i. no sera, p~ecis~ent, de is 
quadres o de les laules gOllques que hl ha dins aque.
la area de la Conselteria de Cultura. 

Moltes gracies. 

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

Sra. Maria Antonia Munar. 
Disposa d'ul1 temps de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre Gmp 

esta basicament d'acord amb la Moció del Grup Par
lamentari Socialista, i sobretot amb els apartats a), 
cl i el). S1. bé creim que és mi.llorable, . ates que l'apar
Lat a), l'invenlari i 1 programa arqucolo~jc sabem que 
ja esta pr sel lal j que lanl sol es tractaria de millo
rar-lo i aclualitzac·lo. E Is aparlat:s e) i ti), en els quals 
es demana que se sub5criguin els converlÍs necessai-is 
per al control de la venda de peces procedents del pa
trimoni arqueologic balear i instar el Govern per tal 
que cre! places de reslauradors, els acceptam sen se 
cap tipus de reserva. 

Pel que fa a l'apartat b) ens preocupava al Grup 
Regionalista, ates que es deia instar el Govern de la 
Comunitat Autonoma perque en el terminí d'un mes es 
cre!, dependent de la Conselleria, un servei d'arqueolo
gia submarina, ens pensavem que un mes era molt poc 
temps, no obstant aixo, si el Sr. Gilet creu que és 
temps suficient, nosaltres que li hem de dir, pero pen
si, Sr. Gilet, que no és facil, en un termini d'un mes 
fer-ho bé i lenÍl- en compte altres institucions que nos
altres creim que és basic que es tenguin en compte, 
com poden ser els Conse!ls Insulars i els Ajuntaments. 
No obstant aixo, a un cas com el d'avui, en que Go
vem i oposició estan d'acord i a tots ens sembla bé, 
no seran els nos tres vots els que fallir. per donar-]i 
suport. 

Moltíssimes gracies. 

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

dino. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. Sres. i S'rs. Diputats. El Conse

lIer d'Educació i Cultura ja va manifestar la seva preo
cupació per la situació del tema de les investigacions 
arqueologiques, i, al mateix temps, va exposar de for
ma clara i concreta quin era el programa de la Con
selleria sobre el nostre patrimonio Va di!' que seguia 
una política de continuitat en els aspectes que encara 
considerava que eren el'jca~os, pero també va avanc;ar 
:1I1e5 altres actuacions innovadores, com són un pro
,lecte de conveni amb el Ministeri, la creació d'un cen
tre d'arqueologia submarina, establir convenis amb 
"INEM, la coordinaci6 a través d'una Comissió Mixta 

de les actuacions sobre els béns .arqueoiogics de tí
tularitat eclesiastica, i va acabar anunciant l'increment 
de mesures proteccionistes. Pero crec que tots som 
conscients de l'ample i difícil que resulta el control del 
nostre patrimonio La pirateria, dins aquest camp, és 
un fet que s'ha produit, es produeix i es produira, i 
em ve a la memoria l'odisea d'un quadre de Goya,' que 
esta retengut a una galeria d'art anglesa, a pesar de 
la legislació i la capacitat de control que té el Govern 
Central per salvaguardar el patrimoni nacional i que, 
evidentment, aquesta capacitat no la tenÍm nosaltres. 

No obstant aixo aquests fets, així com molts aItres 
que ens afecten més directament, són suficientment 
iHustratius perque s'adoptin tates les actuacions que 
siguin pertinents per evitar al maxim l'expoli del nos
tre patrimoni cultural. 

Per tant, el Grup Parlamentari Popular, i com ha 
manifestat el Conseller Gilet, donara suport a aquests 
quatre punts. 

EL S·R. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Només és per fer una pe

tita matisació a les manifestacions deL Sr. Pons, quant 
que no accept, de cap de les maneres, que ni el Mu
seu ele Mallorca, ni el de Menorca ni cap altre centre 
es pugui considerar un regne de taifes dins la Canse
lleria d'Educació i Cultura. En segon !loe, dir-li que 
no hi ha cap expedient judicial ni cap expedient ad
ministratiu per les darreres actuacions que s'han pro
du!des i que han tengut publicitat en els mitjans de 
comunicació, referents al Museu de Mallorca. Li reí
ter que no hi ha cap expedient judicial ni cap expe
dient administratiu. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Pans. 
Disposa el'un temps de cinc minuts . 

EL SR. PONS' PONS (Damia): 
Molt senzillament, Sr. Consellcr, em reafirm que 

hi ha expedients comen¡;:ats, no Ji puc dir, perque la 
discreccionalitat, evidentment, 110 em permet caneixer 
alla on es traben en aquests moments. i Ji puc dir que 
amb motiu de les suposades actuacians el'una persona 
funcionaria del Museu de Mallorca, hi ha una actuació 
davant el Jutjat, una clenúncia presentada i, en conse
qüencia, m'he de reafirmar en tet el que he dit, en 
tot cas, sempre hi haura temps pcr matisar les meves 
paraules. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
Sr. Canseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Voste, Sr. Pons, dira que 

hi ha un expeclient judicial, pero no fa referencia en 
absolut, sera per actuacions de la Conselleria o del 
Conseller, cOl1cretament, sera per altres circumstan
ejes, el que li reiter és que, per part de la Conselleria, 
si vol que li matisi d'una altra manera, per part ele la 
ConsellcriLl no s'ha instat cap expedient judicial ni s'ha 
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iniciat cap expedient adminístratiu amb motiu de les 
darreres actuacions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gálcies de les seves intervencions 

.'., si no es retira cap punt de la Moció, es manté 
el text tal com ha estat sotmes, no s'hi ha presentat 
cap esmena, i el sotmetrem a votació. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, jo deman la paraula per contradic

cions, cr ec que ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, sí, sÍ. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Gracies, ST. President. Sr. Pons, jo rcalment li 

agraesc toLa la seva intervenció, interven ció de supor!, 
vull creure que ha ha estat, pero indubtablement jo Ji 
hagués agrai:t molt més que hagués presentat esme
nes. Perque d'aquesta forma haguéssim pogut discutir 
si eren logiques o no eren logiques .. si eren consensua
bIes o no eren consensuables. O sigui, que ens surtí 
ara aquí i ens digui que retirem dos punts de l'esme
na, realment em pareix excessiu, i més que ens digui 
que és una esmena poc estudiada. Crec que l'esmena 
és logica després de la Interpel-lació que varem fer, 
crec que tampoc nosaltres elins una Moció no hem de 
dir al Govern com ha de muntar un servei d'arqueo
logia submarina, si el Govern ele la Comunitat munta 
un servei el 'arqueologia submarina en el qual no es
tam el'acord, ja direm que no hi estam d'acord, si el 
Govern ele la Comunitat fa uns acorels pel control ele 
la v'enda pirata o ]a yel1€la il-l egal de peces d'arqueolo
gia ja direm el que hagim ele dir aquí al Parlament, i, 
en darrer terme, crec que, si bé, jo tampoc no .conec 
que hi hagi cap plantllla organica en el Museu de Ma
llorca, no conec que hi hagi un estudi sobre les neces
sitats reals elel Museu de Mallorca, e l que no crec que 
em pugui dir és que la cre8ció de dos restauradors, 
que sabem cert i segur que fan falta, que sabem cert 
i segur que no basten, pero vos te saptan bé com jo 
que a les peces d'arqueologia com a les aItres peces 
que necessiten restauració el temps cls fa mal, i que 
si nosaltres, abans que es facin unes plantilles organi
que s i abans que es puguin cobrir, aconseguim que es 
cre'in aquestes dues places de restauradors, haurem 
aconseguit una tascét important i s'haura aconseguit 
que moltes peces, que pentura no serien restaurades, 
que ara estan restaurades en contractes que es fan de 
restauradors amb l'INEM, que es fan per tres mesas, 
que després costa moltíssim renovar-los, que els con
tractes que es varen comen<;:ar aquest estiu passat fins 
el mes de novembre o desembre no es varen poder 
realitzar, que ara acaben i no sabem quan hi tornara 
a haver contractes, és millor tenir. com él mínim dues 
places fixes i poder comen<;:ar a fer una feina a~b un 
cert rigor que esperar aconseguir que es facin unes 
plantilles organiques, que per pressupost es cobreixin, 
en fi, crec que és un avan¡;: important aquesta Moció, 
i crec que és el comen¡;:ament d'una tasca de, no vuJI 
dir de control del Museu de Mallorca, perque aquesta 
Moció no va cap al control del Museu de Mallorca, 
pero sí cap a h restauració i el control del que és 1'ar
queologia tant de terra com submarina. 

EL S·R . PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Per que em demana la paraula? 
No, no hi ha lloc per aixo. 
Sres. i Srs. Diputats, passam a la vota ció de la Mo

clO i, com que no se m'ha demanat que es voti sepa
radament, es vota conjuntament. 1 eleman a la Cam
bra, Sres. i Srs. Diputats 

Digui, Sr. Pons? 
Per qüestió d'ordre . 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Una qüestió d'ordre. De la nostra intervenció es 

despren que necessitam que es voti punt per punt, 
ates que hem anunciat que si es mantenen els punts 
b) id), ens volcm abstenir en aquests punts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presic!encia no té cap inconvenient a sot

metre a votació els punts separadament. 
Per tant, sotmet a votació el punt primer i deman 

a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del primer 

punt de la Moció, es valen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per un¡mimitat. 
Punt segon. STCS. i Srs. Diputats que votin a fa

vor del punt segoD, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? No n'hi 

ha. 
Sres. Srs Diputats que s'abstenen en el punt se

gon? 
Moltes gracies, poden seure. 
Punt tercer. Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor del pun t ter-cer, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 
Punt quart i darrer. Sres. i Srs. Diputats que vo

tin a favor, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? No n'hi 

ha. 
STes. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen po

sar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Per tant, queda aprovada aquesta Moció en els 

seus quatre punts. 

IV.-l) 
I passam al punt següent. 
Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura del punt 

següent. relatiu a la InterpeHació formulada pe] Grup 
Parlamentari Socialista, que va tenir entrada amb el 
número 453 del Registre General? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"Sobre política de personal al servlCIo de la Co

munidad Autónoma. El día 16 de octubre de 1985, se 
aprobó por el Parlamento una Moción del contenido li
teral siguiente: 

«l.-Proceder, previos los trámites oportunos, a la 
convocatoria de elecciones sindicales para el personal 
laboral de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res en un plazo no superior a un mes a partir de la 
fecha de adopción del acuerdo. 

2.-Una vez llevadas a efecto dichas elecciones y 
proclamados sus resultados, proceder a la inmediata 

, 
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negociaClOn de un convenio colectivo para el personal 
laboral de la Comunidad Autónoma. 

3.-Negociación, a su vez, de las condiciones de 
trabaj y retribuciones de los funcionarios de la Co
munidad Autónoma con sus representantes legales. 

4.- E tablecimiento de un calendario de negocia
ciones entre el Gobierno ue la Comunidad Autónoma 
y los representantes de su personal funcionarial y la
boral para la formulación de lo siguiente: 

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

B) Ley de Función Pública de la Comunidad Au
tónoma de las Islas Baleares. 

C) Aplicación del convenio del artículo 151 O.I.T.». 
Los últimos acontecimIentos conocidos a través de 

las resoluciones de la ¡'¡¡agistratura del Trabajo de Ba
leares denotan que el grado ele cumplimiento de di
cho acuerdo es insuficienk, y nos hace pensar en una 
manifiesta intención ele entorpecer y manipular el pro
ceso. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista in
terpela al Gobierno sobre política general de personal 
visto el manifiesto incumplimiento del acuerdo ele este 
Parlamento de fecha 16 de octubre de 1985, a raiz de 
la Moción de política ele personal y elecciones s indi
cales para el personal la boral de la Comunidad Autó
noma,,· 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sra. Secretaria . . 
Pel Grup Parlamentari S'ocialista té la paraula el 

Sr. José Luis Martín Peregrín. 
Disposa, Sr. Diputat , d'un temps de quinze mi

nuts. 

EL SR. MARTíN PEREGRíN: 
Como habrán podido observar los ~'res. Diputados, 

en el texto de la Moción hay un error de transcripción 
y se reproduce el que en ~u día fue presentado para 
la interpelación, que se vio el día 10 de octubre, y no 
reproduce el texto realmente aprobado. Es decir, hay 
un error en el apartado uno, donde debería decir «pro
ceder previos los trámites oportunos a la convocatoria 
de elecciones sindicales para el personal laboral de la 
CAIB en un plazo no inferior a un mes ni superior a 
dos meses a partir de 13 fecha de adopción del acuer
do»; y en el punto o en el apartado c) del punto 4, 
debería decir «aplicación del convenio 151 de la OIT". 

Cuando el Parlamento aprobó el cor;tenido de la 
Moción, creo que tocIa la Cámara tenía plena concien
cia del fondo que nos h élo ía llevado a aprobar la pro
puesta en su total conten ido. Decíamos ya, desde un 
principio, que era imprescindible y necesario que la 
Comunidad Autónoma, a nivel estructural y de perso
nal, debería de tener perfectamente conformada su si
tuación y comenzar por las elecciones sindicales y, a 
partir de la celebración de esas elecciones sindicales, 
conocidos sus resultados , negociar con los representan
tes de los funcionarios y del personal laboral todas 
l~s condiciones relativas al trabajo, a plantilla orgá
nJca y a algo tan importante como la futura ley de 
función pública de la Comunidad Autónoma. 

Y, ciertamente, el proceso electoral se inició de 
acuerdo con la solicitud de convocatoria, promovida 
por Comisiones Obreras y UGT, el día 30 de octubre 
y, ad~más, dentro del pla"zo previsto. Por tanto, no es 
el objeto de esta Interpelación denunciar un incumpli-

miento de lo previsto en la Moción, en cuanto a pla
zos, sino decir que en el transcurso del proceso hay 
una evidente manipulación del mismo con intereses 
muy concretos. Y estos intereses que benefician a una 
de las partes interesadas, y ésta, una de las partes in
teresadas, es una central sindical concreta: la USO. 

y ¿por qué decimos ('sto? El día 3J de octubre 
de 1985, UGT y Comisiones presentan la solicitud de 
convocatoria. Lo hacen en su condición legítima de 
centrales sindicales representativas dentro del ámbito 
de la Comunidad Autónoma, legitimadas porque así lo 
dice la Ley Orgánica Sindical, únicas que están legi
timadas, porque tienen la representatividad reconoci
da: el 10 %, como mínimo. Sin embargo, el día 5 de 
noviembre, la USO solicita elecciones sindicales tam
bién, sin reunir las características necesarias para pro
mover la elección, y hay que decir que ya en la soli
citud de convocatoria de UGT y Comisiones, las cen
trales sindicales que promovían el proccso pedían que 
se celebrara o que se eligiera un comité único, a lo 
cual se opone ]a USO, porque en su solicitud de con
vocatoria manifiesta que debe de procederse a elegir 
como mínimo cuatro comités . Es la primera diferen
cia que se constata a través de la protesta que hacen 
las centrales sindicales convocan tes, en primer lugar, 
el día 23 de noviembre, y que recibe el apoyo expre
so, explícito de la Comunidad Autónoma, del Gobier
no de la Comunidad Autónoma, diciendo que, siendo 
competencia de la Comunidad o, mejor dicho, de la 
empresa determinar lCls componentes de las mesas, 
también se determina que -debe de haber cuatro comi
tés de empresa y no uno. Y éste es el primer fallo, 
éste es el primer error en el que la Comunidad Autó
noma incurre en este proceso. 

En un principio podía pensarse que era una sim
ple discusión de tipo Icg31, y yo creo que no lo era, 
porque si hubiera sido discusión de tipo legal, tendrían 
que haber sido los tribunales quienes deberían de ha
ber resuelto está 'cuestión, y no a través de una siste
mática y sostenida intención de que sean cuatro y no 
uno los comités que debe de haber en la Comunidad 
Autónoma. 

Admitido por fuerza y cn principio, sin perjuicio de 
la reclamación que se hizo por parte de las centrales, 
la realidad de que tienen que ser cuatro comités, se 
promueven a través de los oportunos comunicados los 
listados de las personas que pueden reunir la condi
ción de electores. 

y entonces, a partir ele esos listados, es cuando 
las centrales sindicales inician o, mejor dicho, presen
tan las candidaturas, en el caso de Comisiones Obre
ras y UGT, conjuntas, que curiosamente el día 30 de 

.. , diciembre de 1985, no pueden presentar delante de las 
mesas electorales constituidas, porque, en horas de tra
bajo no hay ninguna o ninguno de los componentes 
de tales mesas para poder recibir las candidaturas que 
presentan UGT y Comisiones, y ¿qué es lo que tienen 
que hacer las centrales? Se van al Registro de Inte
rior, e Interior, que rccibe esto, ni acusa siquiera la 
presentación de las candidaturas conjuntas y en base 
a ese no acuse de recibo, lé1s candidaturas no son pro
clamadas. Que nadie invoque aquí desconocimiento ele 
causa, porque la ConselIeria de Interior tiene perfec
to conocimiento de que UGT y Comisiones han pre
sentado candidaturas conjuntas, ¿qué es lo que tienen 
que hacer las centrales, Tit'nen que promover una ac
ción procesal ante Magistratura y reclamar y solicitar 
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del Tribunal Laboral que se declare la legitimiebcl, la 
legalidad de las candidaturas conjuntas.\' lJue se pro
mueva o, mejor dicho, que se llegue a la proclamación 
ele las mismas. 

El día 26 de enero de 1986, la MagistraturZl del 
Trabajo, no sé si es el 26 o el 28, dicta sentencia, y 
reconoce que, efectivamente, deben ele ser proclama
das las candidaturas de UGT y de Comisiones. Porque 
habían llevado a cabo todos y caela uno ele los acto!> 
necesarios para que se reconociera su legalidad y su 
legitimidad a los efectos de proclamación. Y condena 
a la Comunidad AutónomZl a estar y pasar por esZl pro
clamación, pero ¿qué- es lo que ocurre a principios de 
febrero? Que esta sentencia, que no es recurrible, es 
decir, que es firme a todos los efectos, no quiere ser 
cumplida por la Comumdac! Autónoma, por el Gobier
no de la Comunidad Autónoma, y curiosamente ele 
nuevo es la USO la que el día 5 de febrero de 1986, 
impugna la proclamación de candidaturas, en base a 
unos argumentos absolutamente nuevos y que no ha
bían sido nunca manifestados con anterioridad cuan
do se había hecho la proclamación, de conformidad 
con la ley, expresando y manifestando que, según los 
censos en determinaelas Consellerias no podían admi
brse las candidaturas de UGT y Comisiones, porque 
resulta que, según el censo que decía la USO, babía 
más de 250 trabajadores y, por consiguiente, eran seis 
los representantes, y no cuatro, que era el número de
terminado en la candidatura. Con toda rapidez, la Mesa 
Electoral admite lh impugnación, pero sin darse cuen
ta ni unos ni otros de que el día anterior un notario 
había levantado acta y certificado que la candidatura 
o, mejor dicho, el listano de personal, el número de 
trabajadores relativo a la Mesa en cuestión era ele 249 
trabajadores y no de ·251. ¿Qué quiere decir eso? Que 
el censo fue manipulado intencionadamente, fue mani
pulado in tencionaclamen le para evitar que se llevara a 
cabo la ejecución de la senlencia, y esta manipulación 
es algo muy grave, y además que no se puede decir 
nada en contrario, porque hay elementos fehacien tes 
suficientes para demostrar que no estamos aquí ha
ciendo elucubraciones, sino que estamos hablando so
bre datos muy concretos. 

Esta no es la última que se hace, no es la última 
que se hace. Tras hacer caso omiso de una sentencia 
judicial, la USO o, mejor dicho, la Mesa Electoral que 
corresponde a la Conselleria de Cultura tampoco ad
mite, sin impugnación de ningún tipo en este caso, la 
candidatura conjunta de UGT y Comisiones, y en base 
a ello, en las elecciones que se celebran día 21 de fe
brero, se proclama única y exclusivamente la candida
tura de la USO. 

Nueva demanda que se interpone ante Magistra
tura, caso que ya está visto para sentencia y de la que, 
lamentablemente no hemo') podido disponer todavía, 
porque el Magistrado no ha dictado aún, y que espe
ramos que vuelva a rectificar y a confirn13r la prime
ra resolución. 

Además, hay una demanda en Magistratura por la 
que se denuncia a Comisiones, perdón, por la que se 
denuncia a la Comunidad Autónoma de haber infrin
gido la Ley Orgánica de Libertad Sindi.cal, de haber 
aceptado derechos fundamentales, como son los que 
están relacionados con la legitimidad y representativi
dad de las centrales sindi.cales, los poderes públicos 
no están facultados, ni deben ni pueden vulnerar los 
derechos reconocidos a las centrales sindicales a efec-

tos de representatividacl y, por tanto, le' Comunidad 
Autónoma no tendría por qué haber admi ticlo una pre
tendida represel1tatividacl ele la USO, cuando la USO 
no tiene las condiciones de legalidad necesarias para 
ser aclmitida en esta condición. Pero claro, es que el 
transcurso cle tocio el proceso que le e:::toy diciendo 
es el que demue:,tra que, en efecto, había un interés 
especial en que la USO estuviera en medio, y no sólo 
se admite la presencia de la USO, sino que se entor
pece voluntaria, sistemática y exp¡-esamente la repre
sentatividad, la posibilidad de elección de las demás 
cen trales sindicales. 

Esto no es un objetivo en sí mismo, está claro, 
aquí lo que se pretende es que en el consiguiente o, 
mejor dicho, en la sucesión de acontecimientos que se 
puedan producir, tengamos o se tenga el negociador 
no legítimo ni representativo, sino el que a uno le in
teresa que esté, y claro, así la Ley ele Función Pública, 
las plantillas orgánicas y cuantas cosas mas pueelan ne
goeiarse, van a salir en uné' línea muy determinada y 
muy concreta y no en la C]ue debieran dE" salir, como 
consecuencia del resultado de una negociación colecti
va de par a par. 

Sr. Conseller y Sres. elel Gobierno, yo creo que 
éste es un asunto sumamente delicado como para que 
no juguemos con fuego. Las centrales sindicales, UGT 
y Comisiones, están demostrando un dato que el Go
bierno de la Comunidad Au1ónoma no ha querielo te
ner con las centrales sindicales, y esto es muy peli
groso, porque no queremos abrir ningún frente de lu
cha, en absoluto, creemos que es necesaria la negocia
ción, creemos q'le es necesario el entendImiento, cree
mos que es necesario que Comunidad Autónoma o Go
bierno ele la Comunidad Autónoma y representantes 
sindicales, legítimamente elegidos, se sienten y nego
cien, y que los acuerdos que salgan sean en beneficio 
de los trabajadores y en beneficio de la propia Comu
nielad, pero no vamos a consentir, de ninguna de las 
maneras, que los derechos de los sindicatos, que los 
derechos de los trabajadores se vean conculcados y 
burlados por ra20nes que bajo ningún concepto tam
poco estamos dispuestos a admitir: favorecer los inte
reses concretos de una organización que decimos y 
mantenemos que no es precisamente la representativa 
en la Comunidad Autónoma 

Nada más. 

E L SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Diputat. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un t emps de quinze mi

nuts. 

E L SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes gracies, STo President. Com sempre, Sr. Di

putat , em mescla vaste ou s amb caragols . Voste h a dit , 
de principi, que si una central sindical no estava le
galitzada no pod ia presentar-se en aquestes eleccions. 
El motiu és que n o tenia ellO % d'afi.liats a la Comu
n itat Autónoma, i jo ignor el que té, el que sí sé és 
el que diu, i li Uegiré perque sigui exacte, l'Ordre de 
26 de setembre del 80, el punt 2 de l'artic1e Ir, diu: 
«Pueden promover las elecciones los órganos de r ep re
sentación de los trabajadores, los s indicatos legalmen
te constituidos o un númer o de trabajadores fijos que 
represente ». Sindicats legalment constitults o un nom
bre de treballadors fixos que r epresenti, almanco, e1 
10 %. 

, 
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Bé, i ara . li contest¡lré a aque?t. conjunt" perque 
voste, ja li dic que m'ha fet una mescla que consider 
que no és correcta. Per situar adequa,dament els ter
mes de la discussió i determinar l'assoliment de la In
terpeHacíó, és necessari analitzar la Moció aprovada al 
ParIament día 16 d'octubre de 1985. DeIs seus termes 
literals i logics s'in['ereix clarament que h primera eta
pa a culminar, que és previa i és indispensable per 
arribar a altres objectius que es propasen, és la de la 
convocat6ria d'eleccions sindicals que, en definitiva, 
han de servir per determinar els interlocutors de la 
Comunitat Aut6noma, tant a nivell de representants 
deis treballadors, com deIs sindicats leg;;dment consti
tU1ts, ja que els alires extrems, aquests de la Moció 
aprovada, pressuposen l'existencia previa dins deis in
terlocutors socials que constitueixen pec~s insubstitul
bies per dur a tenue tot el que s'hi indica. ÉS, per 
tant, indefugible referir-se a la primera qüestió, con
vocatoria d'eleccions per concloure fins a quin punt el 
Govern de la Comunitat Autonoma ha donaL compli
ment a aquesta Moció. 

És cert quc la Ivloció conté un manament del Par
Jament al Govern, de procedir, amb els tramits opor
tuns previs, a la convocat6t-ia d'eleccions sindicals per 
al personal laboral ele la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears, dins un termini no superior ni inferior 
a dos mesos, com diu voste que es rectificava i que 
així es va Per quan es va aprovar la Moció, com vos
te recordara. Crec que va ser el representant de la 
minoria regionalista qui ho va proposar. Pe!"o tampoc 
no és menys cert que el Govern no esta legitimat per 
convocar eleccions de qualsevol casta, ni laboral ni 
tampoc de funcionaris, que d'aix6 de funcionaris en 
parlarem un poc més envant, per si voste vol admetre 
una suggerencia que jo Ii faré en el moment oportú. 
No és ni esta legitimat per convocar eleccions en el 
procés que es manava cn ~questa Moció. i ho diu ben 
clarament ¡'article 2n, pun~ Ir ele l'Ordre que li he es
mentat anteriormen1, ele 26 de setembre de 1980. 

Per aixo, no és d'estranyar que, aproyada la Mo
ció pel Parlament, i elavanr un manament el'impossible 
compliment legal per part elel Govern, els sindicats re
presentatius, UGT i Comissions Obreres, sens dubte 
amb la finalita! d 'eliminar' inconvenients d'impossible 
soIució, promogueren elía 4 ele novembre de 1985 el pro
cés electoral, i que, a la fí, ha determinat els succes
sius esdevcniments produ"its en aquest ordre dins l'am
bit d'aquesta Comunitat Autónoma. Rebu1 l'escrit de 
promoció electoral, per qui tenia conferida legalment 
la capacitat de promoure'l, la Comunitat Autonoma pro
cedí conjuntament amb els sindicats a determinar la 
categoría electoral de t01s els electors amb ponderacíó 
a les respectiyes categories professionals d'aquests i 
en atenció a la practica habitual seguida dins la ma
teixa adminístracíó de l'Estat, feina aquesta que va 
acabar amb l'acord pie respecte a atribució d'aquesta 
categoría electoral. Es fixi que li he dit la Comunitat 
Aut6noma d'acord amb eIs sindicats. Rea1itzada aques
ta operació, el Govern de la Comunitat Aut6noma era 
e? ,condicions de proporcionar els mitjans necessaris, 
alXO sí que ho havia de [cr la Comunit<2t Autónoma: 
proporcionar el miljans n.eces aris, perque el procés 
eI,ect?ral convoca! p gué c\csenvolupar-sc sense inci
dencles i, a tal fí, va pr cedír a confecci nar el cens 
electoral i a determinar la campo ici' de les mescs, 
que voste sap que legalment, re¡rlament8riament esta 
ben detemlinada quina és la composició de les meses, 
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donant estricta aplicació al que esta disposat als arti
eles 63 i següents i concordants del vigent Estatut deIs 
Treballadors i altres normes electoral s que ordenen la 
constitució deIs comites d'empresa a cada centre de 
treball, el qual cens sigui de 50 o més treballadors, i 
afegeix que quan un i al tres centres tenguin aquest 
nombre de treballadors i altres de la mateixa empre
sa no, als primers es constituiran comites d'empresa 
propis, i a tots els aItres, en els segons, se'n constitui
ra un aItre amb tots ells. 

Per a la determinació del centre de treball, de con
f'ormitat amb la Llei 5/84, de 24 d'octubre, de Regim 
Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autónoma, 
j amb ¡'article 1.5 de l'Estatut dels TrebaIladors, ja es
mentat, es va considerar que cada Conselleria que in
Legra el Govern el'aquesta Comunitat Autonoma era 
centre de trebalI, ja que cada una dispos2. d'estructura 
organica pr6pia i ele regim de funcionamcnt i compe-
1encíes perfectament difcrenciaelcs, amb la qual cosa 
resulta ciar el concepte de centre de treball i que, en 
consequencia, l'estrictc compliment de la norma en 
aquesta materia ha acompanyat I'actuació de la Comu
nitat Aut6noma. Dia 28 de novelTlbre del 85, es comu
nicava als sindicats que promogueren les eleccions i a 
tots els components de les meses elcctorals, que foren 
determinats en funció c!els criteris objectius d'eelat i 
antiquitat, que la própia normativa Yigent estableix el 
que he dit abans, posant a elisposició i lliurant, a la 
mateixa data, els respectius censos electorals, di<;tri
buús en quatre centres de treball, i cada un el'ells sub
dividit en dos coHectius electorals, un per a tecnics i 
administratius, i un altre per a especialistes i no qua
lificats, i adjuntant fotocopia de la normativa vigent 
per facilitar la feína deIs components de les meses. A 
partir d'aquest moment, tota l'actuació iniciativa esta
va en mans dels sindicats que promogueren i deIs ma
teixos components de les meses, mantenint aquesta 
Comunitat Autonoma una clara voluntat de no ingeren
cia i assumint únicament el papel' que el vigent orde
nament li atribueix, consÍstent a facilitar els mitjans 
per a les eleccions i perque aquestes puguin tenir lloc. 
No hi ha cap influencia ele cap casta per part del Go
vern ele la Comunitat Autónoma ni de la Consellelia 
d'Interior per modificar i no seguir el que diu la Llei. 

No obstant aixo, sí hi ha hagut discrepancies res
pecte de la determinació deIs centres df' treball, que 
és Pacultat que ¡'Estatut deIs Treballadors atorga a 
l'empresa, que esta pendent ele resolució de la Magis
tratura de Treball, com a conseqüencia ele la deman
da interposada pels sindicats d'UGT i Comissions Obre
res, com yoste ha dit molt bé. Resultant que, en el seu 
cas, convalidara o no el procedir d'aquesta Comunitat 
Aut6noma, ho dira la sentencia. De totes maneres, hem 
de fer constar que els sindicats han acceptat el procés 
electoral resultant deIs quatre centres de treball inicial
ment detenninats per aquesta Comunital Autónoma, 
havent presentat candidatures en els dístints coHegis 
electorals i que han estat objecte d'impugnacions com 
a conseqüencia de les decisions de les meses, en ab
solut imputable a aquesta Comunitat Autonoma. És 
feina ele les meses, no és feina de la Comunitat Aut6-
noma, no té per que aficar-s'hi, no s'hi pot aficar, \'os
te ho san molt bé, que no pot intervenir en absolut, 
ni modificar les coses que hi ha legislades en materia 
d 'elecclons. 

Les resolucions de la Magistratura del Treball de 
Balears, que invoca la InterpeHació, i que dóna l110tiu 
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per afirmar que el grau de compliment de la Moció 
aprovada pel Parlament ha estat insuficient i c1óna peu 
per imputar al Govern una intenció d'obstaculitzar i 
manipular el procés electoral, coses un poc més grui
xades diu, constitueix ::trgument sense caÍ' fonament i 
afirmació, en la realitat deI s esdeveniments proeluits en 
aquest nivell elins l'ambit el'aquesta Comunitat Autóno
ma. En c[ccle, fixal per les meses el calendari electo
ral i establertes les elates de presentació Cle canelielatu
r es, coincielint en els elies 30 i 31 de descmbre elel 85, 
els sinelicats UGT i Comissions Obreres presentaren 
aquestes candidatures el 30 de desembr.: del 85 a la 
Conselleria d'lnterior, allegant no trobar els presielents 
ele mesa en els respectius llocs ele treba ll. Aquestes can
elidatures foren aelmeses per la Conselleria d'Interior, 
practicament va servir ele bústia, no poelia fer altra 
cosa, admetre-les i distribuir-les seguielament a les di
ferents meses, si bé qualcuna el'elles va rebutjar aques
tes candiclatures, alla eUs, no en té la culpa la Comu
nitat Autonoma, alerta! Ho diu aquesta llei, ho cliu ben 
claro Per entenelre que s'haurien d'haver presentades 
elavant les meses respectives, elavant tal cri teri s'inter
posa demanda per part deIs sindicats UGT i Comis
sions Obreres, havf'nt dictat la Magistratura ele Tre
ball sentencia acceptant la presentació de les candida
tures en aquesta Conselleria d 'In terior, i és l'única re
soludó fins a aquests moments produi'da en materia 
electoral, i que ha pogut elonar un resultat satisfactori 
pels sinelicats promovents de les eleccions en base a 
l'acceptació que va fer aquesta Conselleria el'lnterior 
de les canelidatures que li toren presentac1es dia 30 ele 
desembre, és a dir, si no ho hagués admes, no s'hau
rien pogut fer aquelles eleccions en aquell moment o 

Després, per altres motius, derivats d'insuficiencia 
en el nombre de candidats, n ombre d'electors elel cens, 
presentació de candidats no inclosos en el cens, etc., 
s'ha produi't per parl~ de les meses de tecnics i admi
nistratius de la Conselleria el'Eclucació i Cultura, que 
voste ha esmentat, i del CoHegi d'Especialistes i no 
qualificats a la resta de les Conselleries, ínaelmissió de 
candidatures que han donat lloc a demandes davant la 
Magi s tratura de Treball, la r esoludó ele les quals enca
ra no s'ha produi'l, pero que en qualsevol cas, no res
pon en absolut de clecisions el'aquesta Comunitat Au
tonoma, sinó el'acorcls acloptats per le~ respectives 
m eses. 

De tot l'anterior es declueix en evidencia que no 
soIs no hi ha hagut entorpiment o manipulació del 
procés electoral per part el'aquesta Comunitat, sinó es
crupolós r especte a la decisió del Parlament emmar
cada dins els termes ele la legislació vigent, quant a 
aquesta resulta obligada l'observancia per a aquesta 
Comunitat Autonoma, i aixó no soIs com a conseqüen
cia de la Moció, sinó fruit d'una clara voluntat el'im
plantar unes relacions que eles terrin els conflictes, afa
voreixin la pau social, estableixin una regulació ele les 
condicions ele treball justes i , en definitiva, facin més 
eficac;: i operativa per als ciutadans l'Administració 
Autonómica. 

Es i}lustratíu significar en aquest respecte les pas
ses donades en la línia exposada que corroboren aques
ta voluntat decidida d'implantar úna política de per
sonal respectuosa, amb els interlocutors socials i eli
minant factors que són causa freqüent ele tensions i 
de formulacions ele reivindicacions que es produeixen 
com a conseqüencia el'un tractament desigual, dispen
sat per les Administracions d'origen. AixÍ es poden 

concretar, i així ha faig en aquest moment, els seglients 
aspectes: 

a ) Encara seDse compLar amb represcntants le
galment constitults de personal laboral, s'ha acceptat 
negociar amb una Comissió de representénts ele elele
gats de personal elegits a l'anterior aclministració, així 
com representants deis sindicats respectius, eliscutir 
l'equiparació distributiva del personal laboral, havent
se aconseguit, com voste sap molt bé, h:c\vent-se aCOI1-

seguit aquesta a sa tisfacció de tots. 
b) El mateix ha passat amb els funcionari s , que 

han creat Lilla coordinadora com a insLrument cI'inter
locució i s'ha acceptat sense reserves, malgrat que I'Ad
ministració Central no ha f'stat capac;: pels problemes o 
p er les diferencies que té amb eIs sinc\icats des de fa 
més el'un any, d'articular la represenlació dins els fun
cionaris de les aclministracions públiques. Funcionaris 
que també han vist aconseguiela J'equiparació retribu
tiva, fruit el'un acore! aconseguit clesprés ele greus ne· 
gociacions. 

c) Per part de la Conselleria el'Interior el'aques
ta Comunitat Autonoma s'ha elaborat I'avantproj ecte 
de !lei de la Funció Pública ele la Comunitat, que s'ha 
remes aIs Sindicats i als represen tants de personal per
que poguessin formular les observacions necessaries. 

Jo, com a resum, li voldria dir .'. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Conseller, vagi acabanl. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Ara mateix. Li voldria dir unes poques paraules, Ji 

he contestat el'una forma general, ara li contestaré. en 
uns pocs segons, punt per punt. 

Voste fa la impressió, jo no heY crec. perque crec 
coneixer-lo, pero fa la impressió que amb aixó de con
vocar eleccions ha volgut, com deim en bon mallorquí. 
carregar el mort al Govern, perque convocas les eJec
cions, el Govern no entrara en iHegalitats, estigui se
gur que, no hi entrara, no les ha convocaeles i ha ad
mes i ha ajudat al desenvolupament perque era la seva 
obIigació i estava e!ins la Hei . 

Al punt dos. Ja abans de convocar i de dur a efec
te les eleccions sindicals, la Comunitat Autónoma ha 
mantengut constants contactes amb els treballaelors de 
la Comunitat Aut1onoma¡, i continua mantelnint~,los, i 
está i continua parlant, des de fa temps, elel conveni 
collectiu, conveni coHectiu pel personal laboral i anam 
!limant diferencies i aspereses a poc a poc, pero anam 
fent camÍ. 

Al punt tres. Representant legal deIs funcionaris. 
Pero, voste sap que demana? Voste sap que elemana? 
El Govern Central, el Govern Central té 1ma obligació 
de dictar una ]lei corresponent per aplicar aquest con
veni 151, que és un conveni que fa recomanacions ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vagi acabant, per favor. vagi acabant. 

Li don un parell de segons. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Bé. Al puut quatre, plantilla orgamca. regulació de 

llocs. de trebal!, sÍ, no passi pena. no passem l'arada 
clavant el bou, pero. Hem de tenir el mo~el de la Fun
ció Pública, jo tene cIar el moelel que jo voldria, tal 
vega da no coincideix amb el seu, pero quau la ten
guem aprovada, després anirem per envant. Uei de 
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FunciQ Pública, ja li he dit que estava distribuIda i 
que es dura en aquest Parlament en el moment opor
tú quan hagi passat i hagi obtengut les suggerencies 
que facin els sindicats i altres entitats, s'hagi duta c.. 
Madrid, i després vendra aquí. 

Conveni de l'OIT, repetesc, esperam que el Govern 
de Madrid dicti aquesta disposició que és necessaria 
per a l'associació sindical dels funcionaris. fa més d'un 
any, crec que és de 18 de setembre de 1984 que té 
l'obligació de fer-ho, voste els faci una suggerencia. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat, Sr. Consdler. 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. MARTíN PEREGRfN: 

Sr. Conseller, en primer lugar, la normativa que 
usted me ha invocado para decir cómo se mide la re
presentatividad en las elecciones sindicales no es la 
que está vigente, yo a usted en mi inten-ención ya le 
be elicho que la Ley Orgánica Sindical es la que regu
la esa representatividad, lo dice claramente en el artí
culo 6, que dice: "La mayor representatividad sindical 
reconocida a determinados sindicatos desconfía de una 
singular posición jurídica a efectos tanto de participa
ción institucional como ele Cl.cción sindical. Tendrán la 
consideración de sindicatos más repre~cntativos los 
que acrediten una especial audiencia expresada en la 
obtención en dicho ámbito elel lO %». Y. ¿cuáles son 
las condiciones o las facultades que estos sindicatos, 
reconocido ese 10 % o más de representatividad, tie
nen? Pues promover eleccicnes para delegados de per
sonal y comités de empresa y organismos correspon
dientes de las administraciones públicas. Esto lo dice 
la Ley Orgánica SindIca!. aprobada definitivamente en 
el Congreso de los Diputados, el año 1984, y no 1980, 
como usted indica. 

Es a partir de ahí de donde decimos que USO no 
tiene legi ti mi dad, no he dicho legalidad, sino legitimi
dad, para promover elecciúnes sindicales En segundo 
lugar, no es cierto que nosotros dijéramos que fuera 
la Comunidad Autónoma ID. que hiciera la solicitud de 
elecciones sindicales, ya sabemos, como acabamos de 
ver, Que esto es una facultad de les sindicatos, 10 que 
dice él punto 1 es que se proceda, previos los trámi
tes oportunos, y ese «previos los trámites oportunos» 
es evidente que se está refiriendo a la solicitud de 
convocatoria de los sindicatos, una vez que ésta se ha 
hecho, tendrá que llevarse a cabo la convocatoria con
creta en lo que se refiere a la fecha, es decir, iniciar 
el proceso electoral. Y, además, es que la cuestión no 
es como usted ha terminado, en discutir si esto está 
bien o no está bien, esto lo aprobó el Parlamento en 
su día, y en la mejor manera posible y efectivamente 
legal hay que cumplirlo, es que no es la cuestión, ésta. 
Cuando yo le he dicho a usted que la Comunidad Au
tónoma o el Gobiemc de la Comunidad Autónoma ha 
interferido el proceso, no se lo estaba diciendo de una 
manera gratuit3. ni por decirlo, porque usted ha ha
blado de escrupuloso cumplimiento por parte de la 
Comunidad o del Gobierno, en cuanto a la indepen
dencia que ha mantenido en el proceso dectoral, y yo 
le digo que eso no sólo no es cierto, sino q1.1e ad~más 
creo que es una mentira, porgue si el G8bierno de la 
Comunidad Au1ónoma no hubiera estado interesado en 

interferir en el proceso, cómo es . posible que si uste
des son independientes en este proceso estén sostenien
do todas y caCla una de las acciones judICiales que la 
USO y las Mesas Electorales defienden en la Magistra
tura de Trabajo, si la Comunidad Autónoma no tiene 
nada que ver con este proceso, no sé por qué se per
sona en Magistratura y le dan la razón a la Mesa Elec
toral y le da la razón, también, a la USO, y podría de
cirse que procesalmente, si, es cierto que ustedes tie
nen que estar allí, porque a lo mejor y seguro que han 
sido demandados, pero el ser demandado no quiere de
cir que ustedes tengan que estar manteniendo actitu
des contrarias al demandante, puede reconocerse que 
el demandante lleva razón o puede decirse que la Co
munidad o el Gobierno no tienen nada que ver con 
esto, y, sin embargo, la actitud es precisamente la de 
decir que las Mesas están cumpliendo con su obliga
ción electoral y que la USO mantiene y ,;ostiene la re
presentativldad nc:cesaria. No hay, ni muchísimo me
nos, un escrupuloso cumplimiento y una independen
cia de carácter objetivo, hay una posición subjetiva 
muy clara, ¿de dónde sale la lista, después de que se 
lleve a cabo una intervención o, mejor dicho, una ac
tuación de tipo notarial, en donde se dice que un cen
so a 5 de febrero ele 1986 es de 249 tr~bajadores, y 
rcsulte que elos días después, es de 25l? ¿También se 
10 ba sacado la Mesa Electoral? La Mesa Electoral 
sabe que concretamente una persona, con nombre y 
apellidos, que hace cuatro o cinco meses que ha sido 
cIado de. baja en la Comunidad y que no figura ni si
quici-a en el censo laboral, aparezca ele buenas a pri
meras dado de alta y sea la persona que desnivela el 
censo y lo convierte en 251 trabajadores, ¿eso tam
bién lo han hecho las Mes3s Electorales? Pues si lo 
han hecho las Mesas Electorales y han manipulado y 
han instrumentalizado datos que sólo pueden estar en 
poder elel Gobierno ni no sólo elatos, sino hechos, por
que si se ha producido una nueva contratación, entono 
ces ha sido la Comunidad la que ha promovido, y si 
no se ha producido, como es posible, que no se haya 
interpuesto la acción correspondiente o la reclamación 
pertinente ante esa Mesa, que modifica un listado que 
ha sido proclamado el día 30 o el día 31 de diciembre. 
Hay una serie de cosas que no están nada claras, y 
usted no me las ha aclarado, y como no me las ha 
aclarado, y le he dicho ~lDtes que es un problema muy 
grave éste, creo que el Grupo Parlamentario Socialis
ta se va a tener que ver obligado a presentar una Mo
ción de un contenido duro, duro, porque, como le in
diqué, no estamos dispuestos, de ninguna de las mane
ras, a que algo tan serio como son unas elecciones sin
dicales y las consecuencias que traen estas elecciones 
sindicales queden desvirtuadas por la intervención ne
fasta del Gobierno, de las Mesas que nombró el propio 
Gobierno, porque eso sí es competencia de la empre
sa, y tendría que decirles que tuvieron ustedes muy 
mala mano para nombrar a esas personas, y después 
de hechos muy graves, como pueda ser modificar ." 

EL SR. PRESIDENT: 
Vaya terminando. 

EL SR. MARTfi\!" PEREGRfN: 
... interesadamente un censo a efectos de que dos 

candidaturas o, mejor dicho, una de las candidaturas 
presentadas quede en absoluta indefensión . 

...... --------------------------------------
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EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias. 
Sr. Conseller, disposa d'un temps de cinc minuts . 

EL SR. LLOMPART SALVA: 

S·r. Diputat, tenc la consciencia ben tranquiHa que 
no he mentit, com voste afirma, si vosle creu que jo he 
mentit, esper que ho sabra demostrar, si no ho sap de
mostrar, hi haura paraules després. 

Li dit que el que he contaL quan he ~ortit a aques
ta tribuna, és la veritat, si voste vol moure embulls, 
vagi al Jutjat, alla és on ha han d'aclarir, pero no aquí. 

Que es presentaria una Moció, ja ho tenia per sa
but, aIXO és un rosari que ja fa més d'una desena que 
continua, voste pareix que té l'obsessió de personal, de 
donar bufetades a dreta i a esquerra, pero li he fet 
unes indicacians, i voste no les ha acceptades o, al
manco, no ha ha dit. 1 no, no cree que hi hagi més 
necessitat de dir 8.ixo, pero, tal vegada, i no ho pren
gui per mal, parodiant Ciceró, li hauria de dir, «quos 
que tandem autere, patientia nostra". 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
¿ Para qué me pide la palabra? 

EL SR. MARTlN PEREGRIN: 
Para .. . , para aclarar un contenido de lo que aca

ba de decir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Tendrá usted ocasión de intervenir si presentan la 

Moción, en estos momentos tengo que dar ... 

EL SR. MARTlN PEREGRfN: 

EL SR. PRESIDENT: 
Pues si es por alusiones, porque se considera us

ted aludido, por favor, ... 
(Pausa). 
Tiene usted la palabra, puede usar de ella. 

EL SR. MARTlN PEREGRIN: 
Sr. Conseller, por el respeto que me merece su 

persona, tengo, y además considero conveniente reti
rar la expresión de mentira, y le pido disculpas, y que 
entienda que esa expresión se ha dicho en el sentido 
político más expreso de la palabra, y no tiene que ver 
nada con lo que a mí me merece su condición y su 
respeto. 

EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr. Diputado. 
(Ap1audiments) . 
Sr. Censeller, no tiene usted derecho a utilizar la 

palabra . Le han dado una satisfacción, conforme, por 
educación parlamentaria, por cortesía, use usted de la 
palabras unos segundos, para decirle Úacias. 

(Murmuris). 

EL SR. LLOMPART SALVA: 

Sr. Martín Peregrín, no esperáva manco de vos te, 
pero sí Ji he de dir que una mentida no se la pot or-

nar elient que és política, que és física, que és quími
ca a el que sif,'Ui, una mentida és una mt:l1tida, i punt. 

Moltes gracies, Sr. Pres ident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Volen fixar la seva posició els altre~ Grups Polí

tícs? 
Per Esquerra Nacionali sta, té la paraula el Sr. Sc

bastia S'erra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
'. Gracies, Sr. Presiden t. Ha farem eles el'aquÍ i pro-

curarem ser molt breus. Un que escolta aquest elebaL 
que hi ha hagut, tan acalorat, tan intens i tan cult, té 
la impressió que els representantó' elels treballadors 
d'aquesta Comunilat Autonoma són una gent que esta 
eontinuament mobílitzada en el carrer, que esta con ti
nuament promovent conflicles ele tota naturalesa i que 
el Govern ele la Comunitat Autunoma és incapa~ de 
donar-los un dialeg i de donar sf)rtida als problemes 
quotidians que plantegen les relacions labarals. Nosal
tres creim, els d'Esquerra Nacionalista-PSM, que en 
aquesta Comunitat Autonoma existeixen uns represen
tants deis trebalIadors que són tremend3ment r espon
sables, que és una gen1 que ha dialogat en tot moment, 
i és el que vol, i és una g.ent tot el més oposada a una 
paraula que dirf:m clarament, que són el més oposat 
als «follone;» possible. Nosaltres havíem advertit aquí, 
aquest mateix Diputat, el día que es va fer el debat so
bre I'estat de la Comunítat Autónoma, c;ue ens preo
cupaven molt le~ repercussíons de políticé' de personal, 
¡les repercussions poli tiques estrictes que duia el fet 
que a Magistratura de Treball hi hagués una serie ele 
.problemes, de demandes i discussions, i, si I'IHustrís
sim Sr. Conseller eris va contestar díent: be, ja veu
rem que diu Magistratura, p er actuar en conseqüencia, 
més o manco eren les paraules que va dir el Sr. L1om
part aquí. 

Nosaltres varem manifestar la n05tra greu preo
cupació, sobretot tenínt en compte que la representa
ció deIs treballadors, tant de Comissions, UGT, USO o 
els independents, són uns representants que realment 
han estat modelics en el seu comportament davant les 
múltiples irregularitats que hi ha hagut en política de 
personal aquests tres anys dins la Comunitat Autono
ma i que tots coneixem perque els hem discutit aquí. 
En aquests moments ens pareix molt bé que l1í hagi 
hagut cordialitat en el debat, al fimll del debat, perdó, 
ens pareix molt bé, perque tots volem la maxima cor
dialitat, pero els problemes hi són, els problemes hi 
són, hi ha tribunal s enmig, hi ha hagut problemes, 
fins i tot, de pSE'udo-agressions físiques, que evident
ment d'aixó no en té culpa el Govern de la Comunitat, 
sinó que més aviat els subjectes que ho varen fer, 
pero hi ha un tema per daval1, polític, molt gros. Si 
el que es perseguia és que un sindicat que no tenia re
presentativitat suficient per negociar convenis en ten
gués, aixo s'ha aconseguit, per tant, a nosaltres ens 
agradara veure, dins la política del Govcrn de la Co
munitat Autonoma, que se'ns llevi del cap el que nos
altres creim que hi ha per davall, que és que amb 
molta habilitat s'ha aconseguit que a través de la Con
selleria de Cultura, un sindicat pugui seure a totes les 
negociacions. A nosaltres ens pareix molt bé el plura
lisme sindical, ens pareix molt bé la diversitat, pero 
creim que hi ha hagut habilitat darrera totes les males 
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o bones paraulcs, una habilitat j, de fet, que el Go
vern, amb aquesta actuació, ha creat més problemes, 
que no ha anat a ajudar a resoldre aquests problemes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu ml

nuts. 

v.-o 
Recomenc;a la ~'essió. 

Sra. Secretaria vol procedir a la lectura de la Pro
posició no de Llei que va tenir entrada en el Registre 
General amb el número 456 d'aquest any! 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Exposició de Motius: A tots els greus problemes 

d'ubicació i de conservació de l'Edifici deIs Jutjats de 
Primera Instancia .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
... i d'lnstrucció d'Inca i del Jutjat ele Districte 

el'Inca, el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta-PSM presenta la scgücnt Proposició no de Llei: 

Que el Govern ele la Comunitat Autónoma ele les 
Illes Balears es elirigeixi al Govern ele l'Estat Espanyol 
per tal d'aconseguir amb tata urgencia un eelifici amb 
les condicions odequades pels Jutjats de Primera Ins
Umcia i el'Instrucció d'Inca i per al Jutjat de Distric
te el'Inca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
No s'hi ha presentat cap esmena, a aquesta Propo

sició no de Llei, sis hores abans, conformement amb 
el Reglament. PfT tant, té la paraula en nom del grup 
proposant, el Sr. S'ehastia Serra Busquets del Grup Es
querra NacionalisLa-PSM. 

Disposa, Sr. Diputat, el'un temps de deu minu ts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Gracies, Sr. Pr'csielent. Sres. j Srs. Diputats. Aquest 
tema, som molt conscients, el Grup Esquerra Naciona
lista (PSM) que no és un tema ele l'ambit competen
cial del Govern ele la Comunitat Autonoma, ja que l'Ad
ministració ele Justícia és competencia elel Govern de 
l'Estat Espanyol, peró sí creim que és un tema que 
aquest Parlament no pot queelar sense elebatre'l, com 
molts altres temes que afecten la problematica social, 
cultural, económica el'aquestes illes, i que, per tant, és 
aquÍ un !loc on es pot debat1'e i, per tant, es poelen 
prendre unes rcsolucions, i aquestes resolucions s'han 
de plantejar a qui té competencies en aquest tema. 
Hem cregut oportú que aqucst tema es deba tés, i és 
cIar, podÍem optar per la modaJitat que el Parlament 
es dirigís al Govern de J'Estat Espanyol o que el Go
vem de la COillunitat Autonoma ho fes. r. com él Grua 
d'oposició que som, hem pensat que la modalitat d~ 
demanar al Govern ele la nost1'a Comuni~at Autbnoma 
que es dirigeixi al Govern de l'Estat per poder c!eba
tre, per poder donar solució a aquest problema és una 
fórmula correcta com ho hagués estat l'altra, pero que 
és una fórmula que fa que puguem anar creant un 

ambit autonomic, una psicologia en aqueIls temes que 
no són competencia del nostre Govern Autonom, pero 
que, en definitiva, el Govern Autonom hi pot partici
par si té voluntat política de fer-ho. 

Rem de centrar-nos, pero, en que és el que esta 
succeint als Jutjats de Primera Instancia i d'Instruc
ció d'Inca i al Jutjat de Districte el'Inca. 1 el que esta 
succeint és molt senzill, en primer lloc, que aquests 
Jutjats són a un edifici amb molt males condicions de 
tot tipus, higienic, construcció, etc., és un edifici petit 
on també és ubicaela la Guardia Civil, i cm hi ha pro
blemes per arxivar la paperassa elels dos Jutjats de que 
parlam i on hi ha problemes de tot tipus. fins al punt 
que no només ho deim nosaltres, sinó que ho han dit 
molts de professionals de la J uelicatura, que es trac
ta d'un jutjat tercermundista en iot el que aixó signi
fica. És un edifici, també, que forma part del Patri
moni historico-artístic el'Inca i és un ediJici que espe
ra que no hi siguin els Jutjats i també [otser, en un 
futLlr immec!iat, que la Guardia Civil no hi sigui per
gue pugui ser restaurat i posat a to per poder ser. ja 
die, plenament, un edifici ben conservat del poc que 
queda en aquella ciutat com a patrimoni histórico·ar
tís tic. L'Ajuntament el'Inca, per dues vega des ha vist 
que s'acabava el termini que UTIS terrenys que l'Ajun
tament of'eria a l'Administració de Justícia al Govern 
Central; perque l'Adrl1inistració ele Justícia hi fes un 
ed'ifici nou, en condicions, per als Juijats, s'utilitzas. 1 
aixo és particularment greu, perque l'Ajuntament d'In
ca va fer un esfon;: de tipus urbanístic, un esforc; de ti
pus economic, ja fa bastants el'anys aixo, em sembla 
que es passa de Legislatura, aquÍ hi ha gent que ho 
pot testificar, i, en aquesh moments, segons les nos
tres notícies, s'ha acabat per segona vegada el termini 
de concessió d'aqu''!sts terrenys, perque es construeixin 
els Jutjats aelequats per a la ciutat el'Inca i tota la co-
marra. . 

Els problemes d'aquests Jutjats han estat denun
ciats per diversos professionals ele la Judicatura, I'opi
nió pública d'aquestes illes en va fer resso fa una se
rie de mesas, i, de fet, gent diversa de l'Administració 
Central i ele l'Administració de Justícia ele les Illes Ba
lears va tractar el tema i va prometre solucions rapi
eles, primer llogant locals provisional s i, segon, inten
tant comenc;ar un edifici en conelicions per a Jutjats co
marcals. Pero, elesprés d'aquestes promeses, elesprés 
el'aquests estuelis i després de elir que aquesta proble
matica s'arreglaría no s'ha elonat cap passa concreta, 
cap pass a decisiva, no ha passat ele paraules, de vol un
tats manifestad es per diverses instancies i per diver
ses persones i és per aixo que avui creim que seria 
oportú que aquest Parlament, elesprés de clebatre aguest 
tema, l'aprovas, i que el Govern de la Comunitat Au
tónoma no es limitas a fer un escrit al Govern Central, 
sinó que insistís elavant el Govern CentrRI perque es 
doni solució urgent a tota aquesta qüestió. 

Volem insistir que es tracta el'un Jutjat de Prime
ra Instancia i el'Instrucció, i tamhé el'un Jutjat ele Dis
tricte, és a dir, estam parlant del segon nucli amb im
portancia quant a la Judicatura a les Jlles Balears, 
elesprés ele Palma, i també vnlelríem recordar que, si 
no estam mal informats, molt aviat el nucli ele Sa Po· 
bla també s'ha de trasllaclar necessariament a Inca, 
per tant, .ia no es telcta només ele Jutjats ele Primera 
Instancia i el'InstlL1cció d'Inca i ele Jutjat ele Districte 
el'Inca, sinó també ele trasllaclar l'Administració, ac
tualment situaela a Sa Pobla, cap a Inca. 
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Per tallt, pcnsam que lols els Grup~ Parlamenta
ris s'han ele fer resso el'aquesta problem3tica, proble
matica ja exposaela fa bastánt de lcmps per professio
nals, pel maleix AjuntamC:!1l el'Inca i pe!" cliverses ins
tancies, pero que ba quecl<.1t L(ll fins ara en paraul es, 
sense ni que el Govern cle la Comunitat Autonoma in
tervingués el'una forma decisiva ni tampoc que el Go
vern de l'Estat 11i intervingués, per lant pensam que 
aquest Parlamenl té la seva paraub i pOI fer que el 
nostre Govern es ciirigcixi am b eficacia I am b energia 
clavant qui cOlTespongui resolclre aquest problema, que 
és grcu, quant a problcmatica de funcionament el'un 
Jutjat, d'ubicació a un ec\ifici i també d'una proble
matica que atempta el patrimoni hi storico-arlís tic. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la parau1a el Conseller e1'Interior, 

STo Jaume Llompart. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes gracies, Sr. Presielent. Sr. Serra, li he 

d'agrair aquesta Proposició no ele Llei, i li he e1'agrair 
perque e1'aquesta manera avala la postura del Govem 
sobre aquest particular. És él dir, que el Govern, en 
distintes ocasions, ha intervengut, estalonant aspira
cions de distints ajuntaments, en qüestió de locals en 
els seus termes. L'he el'informar que e1arrerament, da_o 
munt la e1emarcació judicial, el que va presentar el 
Govern, estalonant la de l'Alldieneia Territorial, va, di
guem, condicionar, i aixo esta escrit, no amb aquesta 
paraula, pero sí, de fet, vol dir el mateix, que es do
tassin de mitjans personals i materials t(lts els Jutjats 
de les Balears, aixo encara no s'ha resolt, ho ha de re
soldre el Govern ele Madricl, perque així ho e1iu l'arti
ele 35.2· del" Poder Judicial, i fins que no vengui aques
ta aprovació o denegació o nova estructuració de la 
demarcació judicial, no bo sabrem. 

Jo conec, com pol suposar, la vertaclera problema
tica d'Inca en qüestió ele Jutjats, la conec perque l'he 
viscuda, tant és així que l'any 1982, essent jo Regidor 
d'aquell Ajuntament, es va aprovar una Proposta e1'AI
caldia a través de la qua1 es feia cessió de l'escorxa
dor vell que esta a la p1a¡;:a del bestiar, que diuen, 500 
i busques de metres quadrats, per construir alla, se
gons dei a la Proposta, el Palau ele Justícia. Vaig inter
venir en aquest PIe, per for~ar una mica la cosa i DO 

ha servit de res, proposant, i va ser acceptat, que 
la eonstrucció es comen¡;:as amb un any i que s'acabas 
en el termini de dos anys. Circumstancies de tramita
ció de documents varen fer que l'any 85 hi hagués un 
aItre acord on posava en !loe d'un any, devuit mesos, 
i en lloe de dos anys, tres anys. Després, aquesta de
finitiva donació va ser mitjan<;ant una escriptura no
tarial, dia 8 de mar¡;: del 85, i aquí, i pereloni que Ji 
reetifiqui, aquí, segons diu l'escriptura, és qua n comen
cen aquests terminis, d'un any i mig, devuit meso s, i 
de tres anys, per tant, encara queda qualque cosa de 
temps. No obstant aixo, creim nosaltres necessari do
nar suport a aqúesta proposta que vos te fa, aquesta 
Proposició no de LIei i, sense cap dubte, des d'aquest 
moment já Ji dic, que donarem suport a aquesta Pro
posició no de LIei. 

Quant al que diu d'on estan els JuJjats avui en 
dia, li diré que sí, que és molt hecessari que s'arregli 
all0, pero no sé quan podra ser,· tehgui en compte que 
el pressupost que s'havia fet l'any 82 'arribava a més 

de 200 milions de pessetes, el Clauslre ele Sant Domin
go per posar-lo en ordre, perque está moit espen)at. 

Moltes grácics, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir eL; altres Grups Polilics? 
Pel Grup R eglODalista de les Illes, el Sr. Josep La

fuen te té la paraula. 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Gracies, STo Pn::sielent. Per clonar comple a la Cam

bra que el nostre Grup clonara suport a aquesta Pro· 
posició no de Llei, peró volia fer una serie de matisa
cions, perque de la lectura d'aquesla Proposició, un 
lector que sigui un poc objectiu, i ele les manifesta
cions e1el Sr. Serra, fa la sensació que el JutjaL el'Inca 
no funciona, i aixo, realment, no és ver, és a dir, que 
els funcionaris tenen la máxima c!cclicació, els expe
dients es tramiten amb la maxima celerital, i tot és ope
ratiu i efica¡;: e1ins Inca, exactament igual que als altres 
jutjats; que els edificis siguin caducs, és cert, que la in
fraestructura no és l'adequaela, és cert, i per aixo dona
rem suport a aquesta Proposició no ele LIei, el que 
passa és que els funcionaris supleixen aquesta manca 
d'infraestructura amb clcelicació, amb eficacia i amb 
estuclis, d'una manera completa, i els expedients sur
ten com han de sortir, i l'Administració de Justicia 
s'administra amb toLa l'eficacia i la puntualitat neces
saria. És a clir, que nosaltres elonarem suport, pero 
volem fer constar expressament que donam suport al 
text COl1cret el'aquesta Proposició no ele Llei, en el sen
tit que el Govern de la Comunitat intenti o reclami 
amb tota urgencia la consecució el'un eclifici amb les 
condicions adequadcs, que aixó no vol e1ir que avui en 
elía el Jutjat no estigui en funcionamem adequat, hi 
esta, hi estara més, per ventura sí, els funcionaris ha 
faran millor, per ventura si, pero jo vull fer constar 
expressament, com a professional ele Dret i com a Di
putat, que els Jutjat.s el'Inca, pentura és un deIs que 
millor clesenvolupa la seva gestió dins l'Audiencia Ter
ri torial nostra. 

Res més i moltes ele gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sr. Diputat. 
El Sr. Andreu París té la paraula pel Grup Socia

lista. 
Disposa, Sr. Diputat, c\'un temps de deu minuts. 

EL SR. PARÍS MATEU: 
Sr. President, Srs. Diputats. És sabut per tothom 

l'ancestral estat d'abandó deIs Jutjats i de ]'altra es
tructura de l'Administració de Justícia. Aquesta situa
ció ha tengut resso, darrerament, i estam informats 
pels mitjans de comunica ció de la vaga que duen a 
terme els missers del País Basc i del manifest deIs 
1.000 que ha redactat el CoHegi d'Advocats de Barce
lona. 

En el nostre territori, en el territori de la nostra 
Comunitat Autonoma, no és aixo una exepció, i con
cretament la situació d'Inca és preocupant en extrem, 
perque hi ha manca d'espai, hi ha manca d'aItra in
fraestructura física, hi ha manca de personal, hí ha 
manca de tot. Aquesta situació du com él conseqüen~ 

cía que l'ac1ministració de Justícia a Inca travessi una 
crisi gravíssíma de la qual paga les conseqü?!ncies el 
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ciutada, el justiciable, quan veu que els seus assump
tes, els seus plets es retarden de manera excessiva . . 
Bis problemes d'Inca són de dues categories, n'hi ha 
un que és actual, a termini curt, jo diria que més bé 
és immediat, i un altre que és a mig termini, que és 
el que fa referencia a la Proposició no de Llei que ara 
discutim. El problema aquest a termini immediat, que 
he dit, és que els Jutjats d'Inca necessiten canvIar de 
Uoc i anar a un altre lloc més gros, al mateix temps 
que també necessiten uns jutges estables que durin més 
temps i més personal tecnic i auxiliar Precisament 
per tractar d'impulsar aquestes expressades solucions, 
el Diputat que vos conversa ara ha mantengut darre
rament llargues converses amb un President de l'Au
diencia Territorial i amb un membre del Consell Ge
neral del Poder Judicial, i en aquest respecte puc avan
«ar un moderat optimisme. Pel que fa a la so lució a 
mig termini a que es refereix la Proposició no de Llei 
de que ara parlam, és a elir, dirigir-se el nostre Govern 
al ele l'Estat Espanyol pcr tal d'aconseguir a tota ur
gencia un edit'ici i unes conelicions aeleqllades pcr aís 
Jutjats el'Inca, d nostre Grup Parlamentari fa molt ele 
temps que hi va darrera, són moltíssimcs les gestions 
que hem efectuat, entre elles amb un m~mbre del Go
vem de l'Estat Espanyol. Dia 8 de mare;: ele 1985, l'Ajun
tament d'Inca ceelia a rEstat un solar situat a l'escor
xaclor vell ele 315 metres quadrats per tal d'edificar-hi 
els nous Jutjats. Hi ha hagut unes clificu1tats de tipus 
tecnic entre I'Ajuniament i el Ministeri de Justícia ja 
que l'Ajuntament volia que es construissin uns aparca
ments en el soterrani del futnr edifici, ! el Ministeri 
s'hi oposava per raons de seguretat, la qual cosa ha 
retardat l'execució de l'obra, el termini de comenr;:a
mcnt de la qual acabara elia 8 de seiembre el'cnguany, 
conformement ha manifestat el Conseller STo Llompart. 
Aquestes elificultats deIs soterranis i de la seguretat 
ha quedat obviada elarrerarnent, segons ens deia, fa un 
parell de dies, segons· m'assegurava fa pocs ches el bat
le d'Inca. 

En realitat, ido, s'esta en camí de dur a terme el 
que la Proposició no de Llei demana. i, a !a vista d'aixo, 
jo pens que ben bé podria ser retirado., perque dins 
un relatiu poc temps es dura a terme el cos d'aques
ta proposta no de Llei; pero, ja que la Proposició no 
de Llei és aquí ara i si més no per alió que diuen els 
forasters, que «lo que abunda no daña», el nostre Grup 
Parlamentari li donara suporto 

Moltes gracies. 

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

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Molt breumenl, només per 

expressar que també el Grup Parlamentari Popular do
nara suport a aquesta Proposició no de Llei del Grup 
Parlamentari d'Esquerra Nacionalista, perque coincj
dim plenament, no nornés amb el contengut cle la Pro
posició no de Llei própiament clita, sinó fins i tot amb 
les apreciacions que lla fet el seu Portavcu, Sr. Serra, 
malgrat no sigui cxactament Inca el segon nucli judi
cial en importancia ele Balears, sinó tal vt'gada de Ma
llorca, sí és prou important com pet- tenir-Io en comp
te, pero, si dic que coincidim amb la seva apreciació. 
em refería sobretot que, el fet de no tenir competen
cies en alguna cosa, no lleva que no s'bagi de tenir 

preocupació, i com que som conscients d'aixo i sabem 
que el Govern Balear recollira i té aquesta preocupa
ció i, endemés, ho fara amb tot interes, el nostre Grup 
Parlamentari donara suport a aquesta Proposició no 
de LIei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
I passam a la votació, i deman a la Cambra: Sres. 

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

Queda aprovada per unanimitat. 

V.~2) 

Passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que és 
també una Proposició no de Llei, presentada pel ma
teix Grup Parlamentari, Esquerra Nacionalista-PSM, 
que té una esmena presentada. 

S'ecretaria, vol procedir a la lectura del text de la 
Proposició no de Llei propiament, i a la de l'esmcna 
subsegüent? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Exposició de Motius: Havent tingut notícia que 

una instancia aclre«ada per l'Institut de Batxillerat José 
M." Quadrado de Ciutadella a l'Excm. Governador Mi
litar de Menorca no ha estat admesa perque, segons va 
expressar una font informativa militar telefonicament, 
estava escrita en catala,' i ates que rets com aquest 
s'han es'devingut a les nostres illes més d'una vegada i 
que representen humiliacions per al nostre poble, per 
mor de fer ús, de ['idioma que li és propi, la qual cosa 
conculca presumiblement drets i normes legals que de
riven de la Constitució i de la Llei Organica 2/1985, 
de 25 de febrer, Estatut d'Autonomia; per tot aixo, el 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista ·PSM presen
ta la següent Proposició no de Llei: 

l.-Que el Govern de la Comunitat Autónoma adop
ti les mesures pertinents perquc dins el seu ambit ter
ritorial es compleixi l'Estatut d'Autonomia en materia 
d'ús oficial del catala en tots e1s estaments de la nos
tra societat sense exepció. 

2.-Que el Govem de la Comunitat Autonoma adre
ci al Ministeri de Defensa la degucla queixa pel fet que 
l'AclminisLració Militar no admeti a tramit escrits en 
!lengua catalana adre«ats des de la societat civil, tot 
demanant que es prenguin les mesures oportunes que 
evitin aquestes situacions». 

Esmena del Grup Parlamentari Popular: «Esmena 
d'addició: Afegir a l'apartat Ir i entre les paraules 
«territoria¡" i «es compleixi» el següent paragraf: 

«dins les seves competencies». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Té la paraula el proposant ele la Proposició no de 

Llei, Sr. Joan Francesc López Casasnovas. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS': 
Gnicies. Sres. i Srs. Diputats. Hi ha una reglamen

tació, hi ha una legislació (:;n materia d'ús lingüístic a 
I'Exercit que diu: «La llei organitza l'agrupació deIs 
soldats per unitats lingüístiques d'expressió, amb la 
finali.tat que ];:¡ instmcció completa sigui donada en 
la Ilengua materna . Allo exigeix, a més arnés, per a 
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tots els graus oficials el coneixement d'una segona 
llengua nacional. L'accés al grau de sots-tinent a alfe
res és subordinat al coneixemcnt elel segem idioma na
cional en materia tal, que aixu obliga que el candidat 
per a una unital pertanyenl a una o altra expressió 
lingüística conegui aquesta expressió». A més arnés, 
la Ilei pren toLes les disposicions necessarics amb la 
finalitat que la instrucció, les ordres, els comunicats, 
les ordres ele comanelamel11., les relacions ele serveis a 
l'aclministració corrent es facin amb I'idioma unitario 
En resum, és una lIei que, a la vegada que intenta con
solidar la unitat de l'Exercit, garantint la igualtat de 
tots els ciutaelans al seu si, assegura la seva identj1i
cació al cos social ele la nació amb les seves c1iversi
tats lingüístiques. Aquesta legislació, pero, correspon a 
Bélgica, un estat que forma part d'Europa, com Es
panya, un estat que esta i:1tegral a l'Alian<;a Atlantica, 
com Espanya, un estat, pero, on els drcts lingüístics 
són presents, respeclats i exercits a tots els ambits de 
l'Administració Civil, pero lambé Militar d'aquest país. 

Els fets que avui es duen a consideració d'aquest 
Parlament, potser per a alguns seran considerats anec
dotics, la versió oficial del fet que encapc;a la el Próm
bul d'aquesta Proposició no de Llei diu textualment: 
"Recibida la instancia» -una instancia escrita en ca
tala-- "el Jefe interino de Estado Mayor al que une 
cierta amistad con el Director del Instituto, y en mi 
nombre, telefoneó al peticionario diciéndole que en qué 
idioma escribiría al Ministerio de Educación y Ciencia, 
la respuesta fue, seguramente en castellano; entonces, 
continuó, pues como el General no entiende el catalán, 
haced el favor de dirigir la instancia eTl castellano». 
A<;o és el fet, la versió oficial. Podíem afegir més 3nec
dotes d'aquest taranna, per exemple, una postal de Na
dal en que es felicitava els Caps del Govern Militar elc 
l'illa de Menorca, que va ser contestada en frances. El 
fet que a un hotel de Palma de Mallorca, a un hotel 
de quatre estrelles, un ciutada ele les Illes' no fas ates 
i finalment no fos admes perque es negava a canviar 
ele !lengua, s'expressava, naturalment, en la seva llen
gua, que és la propia i oflcial de la nostra Comunitat 
Autonoma. Són fets que, d'alguna manera, obliguen a 
una reflexió seriosa, aquesta reflexió, entén Esquerra 
Nacionalista, que hauria de partir del fet que resulta 
realment inversemblant que una instancia, una actua
ció social pugui ser rebutjacla pel fet que es reelacta
va o que s'expressava en l'idioma propio 

Des cl'un punt de vista senzi1l2,ment de dret natu
ral, és evident que la raó esta de la part d'aquests ciu
tadans, pero és que felic;:ment, felic;ment, d'enc;:a ele la 
Constitució de J'any 78, també podem invocar drets 
positius. La !lengua catalana és oficial a les IlIes Ba
lears per una Llei Organica, és a dir, una Llei que ema
na directament de la Constitució i, en qualsevol cas, 
el seu compliment interessa a qualsevol ciutada així 
com al mateix Estat i a tots els seus estaments. Quan 
es eleclara l'oficialitat de la llengua catalana, no se li 
elóna un caire inferior ni restrictiu, sinó que se Ji ator
ga amb el mateix caire, amb el mateix, igual que la 
castellana, per tant, no pcdem pensar que dins les 
nostres terres hi pugui haver ni funcions ni ambits on 
aquesta oficialitat no es pugui exercir ni sigui exigi
ble; d'altra banda, les Forces Armades tenen per mis
sió garantir l'ordenament constitucional, la norma le
gal del qual empara el nostre idioma mitjam;ant, re
cordem, l'article 3 apartat 3 de la Constltució, mitjan
~ant un especial respecte i protecció. Rtspecte i pro-

tecció que, com a ciuLadans, no ens cansarem el'exigir, 
tot i que ele vegades els hem de clemanar com si 10s
sin una almoina, una almoll13 que, quan s'ha d'atorgar 
pelo justícia té llns caires mult 11onor osos i d'una gran 
elimellsió humana per la scva fidditat i llcialtat a una 
terra i a una tradició. L'eslógan el'"Exercit i el Poble» 
ha estat molt difús clarrerament i per a nosaltres no 
pot ser maí una realitat si la paraula ele! poble no és 
respectada ni protegida ele la mateixa manera que ho 
pot ser la propia cl'altres persones. Tant de bo, en con
seqüencia, que es puguin trobar uns canal s de convi
vencia pacífica on els ciu tadans que ves ¡ cixen unll'or
me tenguin també l!l1a actuació condescendent, una ac
tuació equamime i una actuació acordada amb allo que 
preveu la legislació, la Constitució Espanyola i l'Esta
tut el'Autonomia eJe les I!les Balears. 

És evident que en cl Ministcri d'Edllcació i Cien
cia, segons la pregunta que es [eia al comen<;ament, 
eles de l'Adminis lració de les Illes Bale:1rs, se li pot, 
se li ha, en aquests moments, cl'escriure en caste11a, si 
l'administració és la central, la quc té l'organ a Ma
drid, pero és evident també que la practica real fa que 
en els organs periferics de l'Administració de l'Estat 
se'ls pugui aclrec;:ar en llengua catalana, perque és la 
propia, també, d'aquesta Aelministració Perifhica, quan 
actua dins l'ambit ele les seves competencies dins la 
Comunitat Autonoma. 

En conseqüencia, entenem que l'Aclrninistració Mi
litar no pot ser una zona anlada, marginada d'aquest 
ordenament global de I'Estat i, per tant, hem de de
manar que sigui, en primer !loc, el Govern de la Co
munitat Autonoma, com a Iegítim represcntant deIs in
teressos de la nostra societat insular, qui. soHiciti res
pectuosament pero amb fermesa, que es compleixin a 
tots els ambits de l'Administració les 11eis, la regula
ció normativa' que regeix dins la nostra ComunÍlat Au
tonoma. És eviclent que l'article 97 de la Constitució 
escriu que el Govern dirigcix l'Aelministnció Civil i la 
Militar, en conseqLiencia, el Govern no pot anar en 
contra de cap llengua oficial perque, com a poder pú
blic, té l'obligació de respectar i de protegir aquestes 
llengÜes. 

Vull també sortir a camí d'una pos~ible observa
ció. Segons l'article 187 de les Reials Ordenances, elins 
l'Exercit, en els actes i les relacions internes de la 
vida militar i entre els components ele les Forces Ar
macles, s'ha de desenvolupar tot en castella, pero, com 
és ben logic, no es poden aplicar unes Reials Ordenan
ces que només tenen valielesa per als integrants mili
tars, no es poden aplicar aquestes Reial~ Ordenances 
a institucions civils ni manco aIs ciutadans; si accep
téssim aquest criteri contrari, ac;:o voldria dir que el 
nostre ielioma no és oficial, tal com expressa, repetesc, 
la Constitució i l'Estatut, és obvi que un document es
crit per una institució a una persona civil no es con
verteix en militar pel sol fet de dirigir-se a l'Aelminis
tració Militar, els ciutadans de les Ille., Balears no 
han de canviar de !lengua segons l'Aelministració amb ! 
que ens relacionem, aquesta situació, per absurda, no , 
poelria tenir validesa i seria fora deIs límits jurídics. i 

Pensam, Esque!"ra Nacionalista, que la Proposició "~ 
no de Llei té un sentit ben positiu i el'actuació ferma ", .. ~ 
del Govern, fa falta una acció més decielida respecte r 
de la retolació, de la normalització lingLiística a tots 
els nivells, de la toponímia, de les relacions amb les 
empreses des de les Conse!leries respectives economi
ques, des de l'Administració de cadascuna de les Con-
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selIeries, els mateixos ciutadans han de veure en el 
Govern el que do ni exemple i Hum de l'actuació nor
mativa que preveu l'Estatut d'Autonomia. 

Per a'c;o, el punt segon d'aquesta Moció diu que el 
Govenl de la Comunitat Autónoma s'adreci al Ministe
ri de Defensa, al Diputat que els parla li consta que 
el Ministeri de Defensa no sera insensible a aquesta 
problematica i a aquestes soHicituds, hi ta precedents 
d'actuacions ja fetes, i cree que seria molt positiu per 
a la coherencia d'aquest Govern demanar també que 
es compleix i din la so ietal mili lar a tots cls esta
m ents allo que es demana dias la societat civil, 111al
gral qu encara i en 3quest~. JUomcnts no es compleixi. 

Moltes gl, cies, Sr. Pr~siden lo 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per defensar l'esmena, en nom del Grup Popular, 

té la paraula el Sr. Manuel Jaén Palacios . 
Disposa d'un temps de deu minuls. Diez minutos. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
1'_ Pr"sidenlc, S',-a ,y res. Dipula dcs. Obviamcn

t!::, e l Grup Pnrlamen tario Popular y 'slc Diputado 
que ocupa I ~~ Tribuna lielle onocimienlv d·[ he ho, 
n de lo ' otros b"cllos acontec il11ic nlO que .J r. 
Diputado, alle dóli amenle y como caso especiales, 
comentaba; 'li ene cono imiento porque ucedió, en la 
isla ele Menorca, y ha sido suficienlcmenl aireado n _ 
la pr n a, y la in formación ciudadana ha ll egado a to
dos nosotros. 

Cuando se publicó la Proposición no de Ley en el 
Boletín de este Parlamento, entendimos necesario que 
al apartado 1.0, al punto número 1, donde dice que el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma adopte las me
didas pertinentes para que dentro de su ámbito terri
torial se cumpla el Estatuto de Autonomía, en materia 
de uso! oficial del catalán, en todos los estamentos de 
nuestra sociedad, sin excepción, vinimos casi comple
tamente de acuerdo, y digo que vinimos casi comple
tamente de acuerdo, salvo con un matiz, que es la es
pecificación que se introduce entre las comas de este 
primer apal·lado. 

y I relende aiiadir «din les seves competcllcies». 
¿Por qué «dins l s se ves cOl1lpetenciesl>? ¿Por qué esta 
especificación que hacemos n. e l punto I O? Pu , en
cil lamente, el Sr. Diputado ele Esquerra Nacionalis
ta en ci rta manera lo ha avanzado. porque es c laLO 
que la Comunidad Autónoma, por el Estatuto de Au
tonomía, tiene competencia exclusiva en materia de 
normalización lingüís tica, pero también es cierto que 
esa normalización es difícil ele conseguÍl-,no solamen
te ,ya de derecho, s ino el <'plicar en un ámbito que 
no es el nuestro p r pi por carecer, y Icunca tendre
mos, por supuesto, porque son e mpetencias exclusi
vas del Estado, pO I- arce r , r '",ito, le transferencias, 
de funciones y servicios en ma teria ele (~efensa. 

Por tanto, y aunque pudiera parecer obvia esta en
mienda que introell'cimos , ¡¡referimos presentarla. para 
~ue .quedase bien claro. ig~lal que elice «dentro de su 
amblto territorial», añadir también «dentro de sus com
petencias». 

Muchas gracias. Sr. Presidente. 

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

. Per acceptar o rebutjar l'esmena, té la parallla el 
DIputat Sr. Joan López Casasnovas. 

EL SR. LúPEZ CASA~NOVAS: 
Gracies, Sr. President. Esquerra Nacionalista sem

pre ha defensat, dins ComIssló de Cultura, elavant 
aquesta Cambra, clavant aquest Parlament, el caracter 
d'otIcialitat ele la l1engua catalana al mateix nivell, 
amb el mateix grau que la castellana dins la nostra 
Comunitat Aut6noma, i amb una matisació molt im
portant, i és el fet que la nostra és la propia ele la 
Comurutat Autónoma. A~o li dóna, d'alguna manera, 
un estatus de relació priontaria respecte de les actua
cions del Govern, pero no és per aquí que vull enfo
car l'acceptació o no, en aquest cas el rebuig, el'aques
ta esmena addicional. 

Per que rebutjam aqu~sta esmena addicional? En 
primer lloc, perque creim que no es pot limitar el ca
racter oficial d'una de les dues llengües a uns deter
minats ambits de la vida ele la Comunitat, excloent-lo 
d:uns aItres, .encara que aquests ambits siguin compe
tencIa excLUSIva de l'Estat, per exemple I'Exercit, per 
e~emple l'Adminislració del Govern, els órgans perife
ncs del Govern Central, eb transports exteriors. Avui 
mateix venint amb l'avió cap a Palma de Mallorca, l'«ho
tesse» cl'aire ens deia en menorquí o en mallorquí o en 
catala, com Ji vulguin dir, la benvinguda a l'avió, a~o és 
un fet insolit, supos que no respon a una intervenció 
del Govern, pero si fas així, si fos una soHicitlld del 
Govern, l'hauríem ele íelicitar vivament. En qualsevol 
cas, el fel que les competencies de l'Estatut no esao
~en la capacital d'acció i de representació legítima d:ls 
1l1teressos deIs po bIes de les IIles, 'que té el Govern de 
la Comunitat Autónoma és un fet, a la vista el'Esquer
ra Nacionalista, innegable .. 1 és que aquí mateix s'aca
ba de dir fa un instant, quan el mateix Portaveu elel 
Gr~p ~opular explicava que el que no es tenguin com
petenCIes en alguna cosa, dit textualment, no lleva que 
no s'hi hagi de ten ir preocupació, i que aquesta preo
cupaclO, afegesc jo immediatament, s'hagi de fer sen
tir cap a qui té competencies realment per exercir-la i 
per f'er-la efectiva. Jo cree que no podem acceptar se
parar una esfera de l'Administració, perque d'aquesta 
man.e~a, el cata~a, .amb aquesta filosofia, seria sempre 
U~l IdIOma domestIe, un idioma el'anar per casa, és a 
dIr, una Ilel1gua vernacIa, és a elir, un idioma el'es
claus dins el'un imperio 

EL SR PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Volen intervenir els Grups Polítics, tenint en comp

te que l'esmena no ha estat acceptada pel proposant 
de la Proposició no ele Llei? En conseqüencia, ens cons
tr~nyim al debat de la Proposició tal com ha estat pu
bhcada en el ButllelÍ Oficial de la Cambra. 

Sí. La Sra. M" Antonia Munar, el Sr. Pep Moll, el 
Sr. Jaén. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i ~>,rs. Diputats. Vista la Pro

posició no de Llei presentada al Parlament pel Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista, cal fer les obser
vacions següents. 

Creim que és obligació de tates les forces políti
ques vetllar per 1 al que les disposicions legals siguin 
observacles i obei'des per tothom. En conseqtiencia, 
opin que correspon al noslre Grup ParJamentari vo
tar a favor ele la Proposició del Partit Socialista de 
Mallorca, en base a l'argumcntació segtient. 

L'Estatut el'Autonomía de les Illes Balears és la 
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Llei Organica que estableix la co-oficialitat de la llen
gua catalana dins ele l'ambiL tt:rritoria l de la Comuni
taL Autonoma de les Illes Balears, clins el qual ambit 
tots cls eslaments social s tencn el deme de respectar
la i ele complir-la i, de cap manera, no es pol aelme
tre que les Forces Armacle~ quc, prcciséIlnent, són g<l
rantidores ele la legalilal constitucional, l-cb111gin 
l'acompliment d'aquesta Llci. Recentmenl, s'ha fet pú
blic, mitjan,,;ant la tele\'isió, que el GO\-crn Central 
prepara unes Disposicions Legals, seguramcnL un Reia! 
Decret, segons el qual es rcconeix el dre~ a usar qu~t1-
sevol ele les llengües co-oficials elins l'amhit ele les FOl"

ces Armades, enelemés, la Comissió de Cultura el'aquest 
Parlament, avui lnateix, 118. discutit les esmenes elel 
Projecte de Llei ele Normztlització Lingüíslica i ha apro
vat, per majoria, una esmena que coincieleix amb aquest 
Projecte o aquest Reial Decret abans esmenta t. Hau
ríem de dir que, certamenl, tant l'article que sembla 
que s'incloura a la futura Llei de Normalització, com 
l'esmentat Reial DeCl-el, vénen a ser surerflus per a 
aquells que creim, realment, en l'Estatut d'Autono
mia, no obstant aixo, donarem suport al que és aques
ta Proposició no de Llei, perque creim que semp1'e pot 
ser interessant que aquesta Comunitat Autonoma es 
dirigeixi al Ministeri demanant que el que és un dret 
sigui una realitat també. 

Moltes gracies. 

EL SR . PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pel Grup Socialista, té 13 paraula el 5..'r. J osep Moll 

EL SR. MOLL MARQUES : 
Gracies, Sr. Presiclent. Sres. i S'rs. Di]!utats, jo vol

dria dir que també el nostre Grup donara suport a 
aquesta Proposició no de U ei, pels motius següents: 
al primer punt, consideram que aquesta és una qi.ies
rió que esta prevista a la Llei ele Normalilzació Lin
güística que estam debatent en aquests moments en 
Comissió, i, per tant, ja ha elit abans el meu compa
ny Andreu París, que no hi ha res que sobri quan tol 
és bo, ha ha dit amb alU-es paraules, per tant, estam 
disposats a donar suport a una cosa que, repetesc, 
sera ja un fet en el moment que quecli aprovada la 
Llei de Normalització Lingüís ti ca. 

Respecte del segon punt, hi estam cl'acord i, a més, 
voldria fer-hi una serie d'observacions. En primer lloc, 
consideram també, com ja s'ha dit aquí, que la nor
malització de la nost1'a llengua ha d'arribar a tots eIs 
ambits de la nostra societat, i també volem dir que 
ens sembla incorrecte i fins i tot difícilment accepta
ble des del punt de vista constitucional, que no s'ad
meti a tramit un escrit pel fet que sigui redactat en 
catala . 

Des que es va implantar la democracia al nostre 
país, un deIs processos que s'han hagut de dur a ter
me ha estat el d'aconsegl.lir que les Forces Armades 
deixassin de ser un estat dins l'Estat, jo crec que po
dríem estar tots d'acord que abans l'Exercit, les For
ces Armades, era una inst1tució que es regia per unes 
regles propies que, moltes vega des , poc tenien a veu
re amb les regles que regien per a la societat civil, 
eren un estat dins l'Estat que, repetesc, des del mo
ment que es va introduir la democracia en el nostre 
país, aquesta situació s'ha anat desmuntant i, en aquests 
moments, evidentment s'estan fent passes en aquest 
ca mí. Pero, ciar, és un cami, no és una qüestió que 

es pllgui arreglar en dos (.lies, i els nivells de compren
siu clels lets i circu.mstáncies que aixó compurta són, 
encara, insuficients, en mults ele casos. Respecte del 
tcma de la !lengua jo he ele dir de totes maneres, 1 

vul! donar-ne testimoni aquí, públicament, que hi l1a 
experiencies també en un aJtre sentit, jo puc dir que 
m'he dirigit en la noslra JJcngua a la instancia milxi
ma de I'organització militar a les nostres illes i s'ha 
trami Lat correciament el que jo deman~l\ a i proposa
va, la resposta se'm va 1'er en castellá , com és natural, 
pero es va accep!ar perfecralTlent que jo em dirigís en 
ca tala. Repetesc, per tant, que hi ha nivells insuficients 
a 1110ltS de casos el'aquesl fet, i quan es detecta un 
nivdl insuficient de comprensió elel [eL lingüístic nos
tre, e111 sembla, ens sembla molt correcle que es pro
eluci"i la perlinent protesta per allar co:-regint aques
Les situacions. 

Hem ele tenir en compte, él més, qUf' el cataJa va 
ser, eluranl molts anys, un ielioma que s'usava perfec 
tament clins les Forces Armades, ja fa. elesgraciada
men t, molts anys aixo, pero era així, i jo record com 
una experiencia, si se'm permet brevÍssil11ament l'anec
elata, que em va impressionar molt quan jo era aHot, 
quan teníem aquells llibres ele lectura castellans a l'es
cola, que hi havia un text, que segurament va passar 
per malla als censors el'aquella epoca, on hi havia una 
frase elel General Prim, que es feia, s'escrivia, dins 
d'aquell llibre .ele lectures castellanes, en catala, una 
frase que sembla que va pronunciar el General Prim 
a una ele les seves campanyes el'Africa, quan va clema
nar a un ajuelant seu elesprés el'una batalla, si encara 
quedaven prou soldats per a una proxima batalla, i 
l'ajudant li va dir que sí, que encara eE quedaven, í 
va elir, i per a una altra, i l'ajudant li va dir, per a 
una altra, no. Aquestes tres frases, escri tes en la nos
tra llengua dins un llibre ele lectures en castella, les 
primeres frases que jo vaig veure escrites amb el nos
tre idioma, clins un !libre el'escola, em varen impres
sionar tant que sempre les he recordacles, pero, en 
aquest cas, per a mi no són més que un testimoni que 
la nostra llengua, él lmanco al temps elel General Pril11 , 
s'utilitzava clins les Force,> Armadcs normalmenl. No 
hi hal cap raó perque aixo no pugui tornar a ser així. 

No consideram anecelotic, en absolut, aquest am
bit, com ha dit el Portaveu el'Esquerra Nacionalista, 
ja sé que no com a acusació, sinó com a suposició, li 
vul! elir que no ha considcram anecdotic. ens sembla 
important que 1 ambé dins aquest ambit es normalitzi 
la nostra llengua i, ef'ectivament, COI11 també s'ha dit 
aquí ja, sabem tots, perque es va produir una filtra
ció d'aquesta inforroació a1.s mitjans de comunicaeió, 
que esta en preparació un Decret del Ministeri de De
fensa on aixo quedará resolt, coro que encara no hi 
esta, ens sembla oportú, en aquests moments, fer la 
protesta que propasa el Grup d'Esquerra Nacionalista 
j, per aixo, repetesc, donarem suport a la seva Propo
sieió no de Llei . 

Moltes gracies. 

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

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. El Dipu

tado proponente de esta Proposición no de Ley hacía 
referencia al artículo 3.° de nuestra Constitución, don-
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de se reconoce la riqueza plural de lenguas y de cul
turas de nuestra nación. Y hacía referencia, también, 
al Estatuto de Autonomía, con respecto a la competen
cia exclusiva en la materia de normalización lingüísti
ca y de lengua catalana. Yo he de comenzar ahora di
ciendo que lamento que no se haya aceptado la en
mienda que proponíamos. Y 10 lamento porque la ten
dencia que existe en otros Grupos de esta Cámara es 
que a la tan nombrada Ley de Normalización Lingüís
tica, el Grupo Parlamentario Socialista, por ejemplo, 
ha presentado una enmienda donde introduce la ad
ministración autonómica dentro de sus competencias, 
y esta enmienda parece ser que va a ser aceptada por 
casi todos los Grupos que estamos en la Comisión de 
Educación y Cultura. No era nuestra intención otra, 
nuestra intención era simplemente clarificar y especi
ficar que dentro de las competencias que tiene la Co
munidad Autónoma. Exactamente igual que hay una 
especificación en la Proposición no de Ley, cuando se 
dice, «en su ámbito territorial». 

Pero, en fin, el que la enmienda no haya mereci
do el apoyo, la aceptación por parte del Grupo propo
nente, no va a suponer que nosotros no demos sopor
te tampoco a esta Proposición no de Ley. Y digo, por 
tanto, que el Grupo Parlamentario Popular votará afir
mativamente los dos apartados de que consta, si bien 
quisiera hacer alguna matización. 

Aquí se ha hablado de un hecho concretQ, de una 
instancia, y nosotros estamos de acuerdo. estamos con
vencidos de que asiste el derecho a las personas que 
presentan un escrito ante cualquier administración a 
que se le dé el curso a esa instancia. A mí me consta 
también, personalmente, que no ha existido otra inten-

z 

' . 

cionalidad, y me consta, me consta, que se han inten
tado ofrecer ciertas discuJpas, y me consta que desde 
Madrid hay ciertas instrucciones, y me consta también, 
como el Sr. Moll ha hecho referencia, que la situación 
está pendiente de reglamentación. Por eso nosotros de
cíamos en la enmienda «dentro de sus competencias». 

Decía anteriormente que era un hecho, y a veces 
hay otros hechos excepcionales que podemos caer en 
el error que la generalización, decía eso, porque el 
punto número 2, que nosotros, repito, vamos a apoyar 
también, dice que el Gobierno de la Comunidad Autó
noma dirija al Ministerio de Defensa la debida queja 
por el hecho de que la Administración Militar no admi
ta a trámite escritos, escritos, bien, hay constancia en 
la exposición de motivos de que es un escrito, yo no sé, 
en el caso que nos ocupa, si ha habido dguno más o 
no, pero, repito, que estamos completamente interesa
dos en que estas¡ situaciones no vuelvan a producirse, 
desde luego, el culpable, por supuesto, no es el Gobier
no de la Comunidad Autónoma, sino, en fin, un vacío 
de reglamentación dentro del ámbito militar en lo que 
respecta a la ca-oficialidad de las dos lenguas. 

Muchas gracias, Sr. Presidente 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
1 conclos el debat, aquesta Presidencia demana a 

la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
d'aqllesta Proposició no de LIei, es valen posar drets, 
per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Moltes gracies ibones tardes. 
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