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1.-1) 
EL S'R. PRESIDENT: 

Vagin prenent lloc als seus es con s t~n breus ins
tants comen~ara la Sessió . 

Bones tardes . Comen~a la Sessió. 
El primer pum ele l'Ordre del Dia és el relatiu a 

Preguntes. Tractarem, '2n primer 110c, la formulada 
amb el número 518, del Registre General el'aquesta 
Cambra, que formula el Diputat Sr. Fr2ncesc Gómez 
Sabrido, en rebció a mesures de tipus preventiu con
tra la Síndrome d'Imrnuno Deficiencia Adquirida 
(SIDA). Té la paraula el Diputat Francesc Górnez Sa-

._ brida. 
(Pausa). 
Decau p er no esser-!-lÍ r .. resent el Diputat. 

II.-l) 
Punt 'següent. Moció. Sra. Secretaria, vol procedir 

a la lectura de la Moció 519, subsegüent a la Interpel
lació 453, relativa a política de personal al servei de 
la Cornunitat Autcmorna? 

LA SRA. ENSENAT ENSENAT: 
«Moción: El Parlamento de las Islas Baleares re

prueba al Conseller de Interior, como responsable de 
la política de pers~Jl1Cll por las actuaciones y actitudes 
mantenidas por el Gobierno de la Comunidad Autóno
ma en el proceso de 'elecciones sindicales para perso
nal laboral de la Administración de la Comunidad, ma
nifiestamente contrarias a la voluntad del Parlamento, 
expresada en su resolución del 16 de octLlbre de 1985». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
No s'ha presentat cap esrnena en aquesta Moció, 

segons acredita. el' Cap de Serveis Administratius 
d'aquesta Cambra. 

Per defensar la Moció té la paraula el Diputat Sr. 
José Luis Martín Peregrín. 

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

EL SR. MARTfN PE'REGR1N: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputacos. Creo im

prescindible y como cuestión previa, decir que la pre
sente Moción se pl::mte::t en unos términos estrictamen
te políticos y que no tienen nada que ver, en absolu
to, con la naturaleza, con la honestidad y con Don 
Jaime Llompart a nivel personal. Es una Moción que 
plantea una responsabilidad política din:-ctamente re
lacionada con el eje!'cicio del cargo y sin que tenga 
que ver nada, absolutamente, con lo que todos cono
cemos del Sr. Llompart. 

y es a partir de ahí desde donde la reprobación 
de la política de la Conselleria de Interior debe ser 
enmarcada. 

En la Interpelación que en su día hicimos, denun
ciábamos que la actitud de la Comunidad Autónoma 
en el proceso electoral no había sido la que hubiese 
correspondido al Gobierno, no habia existido la objec
tividad y la neutralidad necesarias para que la posi
ción de la Comunidad Autónoma quedara en el justo 
sitio donde debía estar uhicada. 

Se aprobó un acuerdo en el que el Parlamento 
cree conveniente que se inicie un proceso de eleccio
nes sindicales, pero no como punto final, sino como 
principio de lo que se considera mucho más impor
tante, que, concluido el período electoral, conocida la 

representativic\ad de los trabajadores, se empiece d 

negociar, se empie:::e a normalizar, a vertebral· la es
tructura funcional de la Comunidad en lodos los as
pectos relativos él. personal. Y, es precisamente ahí, 
donde empiezan a surgir las actitudes, los comporta
mientos que el Grupo Socialista entiende que respon
sabilizan al Gobierno de la Comunidad Autónoma en 
generaí y a la Conselleria de Interior en particular. 
Cuando se hace la convoc,toria ele elecciones sindica
les, a proposición -de las centrales, en principio Comi
siones y UGT, posteriormente se admite una solicitud 
de convocatoria promovida por la USO, sindicato que, 
como ya elijimos también, no reunía las condiciones 
de legitimidad suficientes para promover las elecciones 
sindicales. Se inicia una etapa de discusiones y, para
lelamente, prosigue el proceso en el que se publican 
unas listas, unos censos y, en función ele estos censos, 
los sindicatos promoventes presentan las candidaturas 
correspondientes. Proceso que, a finales del año 1985, 
está o debe de estar finalizZldo, de conformidad con los 
plazos que marca la Ley en estos casos y que, además, 
encuentra una serie de dificultades que reconozco que, 
en principio, no son impul ables de una manera (lirec
ta al Gobierno de la Comunidad, pero que, posterior
mente, sí tienen relación con su actitud. Me estoy re
firiendo a que, cuando el día 30 de diciembre de 1985, 
UGT y Comisiones presentan sus candidaturas o pre
tenden . presentar sus candidaturas, no encuentran a 
ninguna de las personas responsables, según la Ley, 
para hacer entrega de esas candidaturas; es decir, los 
presidentes o representantes de las Mesas que corres
pondan. Se ven obligados a introducir las solicitudes 
por la vía del registro de la Conselleria de Interior, y 
no reciben la más mínima notificación, por parte de 
las Mesas, de si están o no están admitidas estas can
didaturas. Ello promueve, a su vez, que se tenga que 
plantear una demanda ant::! Magistratura, eme se resuel
ve el elía 31 de enero ele 1986 en la que la Magistratu
ra n." 2 de Trabajo de Baleares declara, por sentencia 
irrecurrible que deben proclamarse y aceptarse por to
elas las partes demand3das las candidaturas conjun
tas de Comisiones Obreras y UGT. 

Y ¿qué es lo que pasa a parlir de e;;ta sentencia? 
En principio, una resolución que obliga a todas las 
partes que han comparecido, y recordarán ustedes que 
la Comunidad Autónoma compareció en su calidad de 
demandada, que invocó falta de legitimación pasiva, es 
decir, en términos normales y corrientes, que ella en
tendía que no tenía legitimación o no tenía por qué 
haber sido demandada en ese proceso por creer que no 
le correspondía actuar a favor o en contra del mismo. 

Pero el Magistrado entiende que son todas las par
tes las que tienen que ser condenadas, y condena a to
dos los demandantes. 

Sorprendentemente, el día 5 de febrero de 1986, o 
el 6, la USO presenta un escrito de impugnación ante 
la Mesa Electoral, diciendo y manifestando que no 
puede ser proclamada la candidatura conjunta porque 
no reúne el número de candidatos suficientes de acuer
do con la Ley, es decir, que en función de un censo, 
según la USO, de 251 trabajadores, no pueden presen
tarse 4 candidatos, porque son 6, y si eso fuera así, es, 
efectivamente, cierto. Pero es que, en medio, hay una 
situación que ya denunciamos en el momento de la 
Interpelación y venimos a denunciar ahora, y por eso 
mantenemos la Moéión, donde hay actuaciones direc
tas o indirectas de la Conselleria de Interior, que des-
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virtúan completamente la naturaleza del proceso. Y 
son las siguientes. 

Si se hizo una proclamación d cal1didalUras 11 

función d un enso qu L'staba c rrado y precluso el 
día 3J de diciembre de 19115, en donde, segÚJl un 110la
rio que 1 vallla acLa el dia 5 de f brero, e l censo es 
de 249 tTa baj adores, ¿cómo e.!! posible CJu, J dos días, 

ÓJ110 es posibJe que . n dos días, de 2:+9 trabajadores 
pasemos a 251 Lrabajad res? Y no e' precisam n1e la 
Mesa EI.e toral le que Liene competencia o puede pro
mover eL cambio del llúmero de trabajadores del c '11-

s, s ino que a la Mesa E lec toral le han tenido que 
llegar es tos datos por JU dio de Ja única per ona o 
en te que ti ne compele lcia y conocimiento de cuáles 
son los ceno oS laborales, es decir, el Gobi 1'no de la 
COJ11LU1idad Autónoma, que cs el que tiene competen -in 
para onu·atar y el que U n comp ' tencia para decir 
cu{1l es el personal que . Lá n está trabajando, en 
ese Dlomenl '11 la C munid, I Autónoma. Y es p r 
eso que la M sa ju 'ga 01\ datos que no S011 los que 
realm nte han cl>tado en ~I juego, en I proceso eiec
toral anterior y, de esta manera, se provoca una au
téntica indefensión, una auténtica indefensión a los 
sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que cr(:yeron y 
confiaron en que el cens::J publicado en el proceso 
ele Loral era e l que les validaba p J·a promover UIl nú
m.ero cl~t nninado de can lidaluras y se cr¡ 'uenLr an con 
que PQ~t'riorm nl", no val.e perque según el ceno o qu 
aparee después de la sentencia, nus encunLramo on 
251 trabajadores y no 249, como un I oto rio, el ' ro r
tega, habia acreditado -n n la nota rial el dia 5. 

i esto no mer·ce · 1 caliri alivo, om mínimo, de 
un a tu ación reprobable p r parle de los r~spon 'al "les 
de ] nterior, porque la obliga i6n, en [cel , ele la [l 

selle ria de I11te rio r y de c llalquiel- ob iemo es la de 
prOmovel' y objetiva l' la s iluacion' el ndc r la le
ga lidad, 

Mire, r. 011 . elle r, n SO l ro no eslamos aquí para 
dec ir ue las elecci ncs la ' tielle que ganar és t o aquél. 
la l.cccionc la tienen que ganar las entra l s que 
sean v lada por ¡OS trélbajadore . . es'" no e el proble
ma del debate, n i de la Moción, ni lo fue de la Inter
pela ión; nosolros e lamo'i aquí , pOl-que nue (m obli
gaciÓn políLica es la de velar para que un proceso de 
eleccionc sindicales se !lev> a cabo n la m{txima pu
reza y con el mayor rigor I o ible v COI1 la mayor de
fen sa para lodas b parle, y e. o no se !'a producido. 
y por $ lamo:'! clcl1un ~ ialldo r ent ndem s que la 
aCliLud de la ll1 " llería de Tnleri r ' $ reprobable, bi n 
por UI a actilUd :;l~ car~\ct r activo, o pOI' la pa ¡viciad 
que ¡-¡hora v , a el l1UI1 iar. 

Porque, i f'11 un principio la Comunidad Aulóno
ma compare e anle la Magi~ tralura di Trabajo y ma
nifie ' la :u legilim:l ión pasiva, . tán u tedes en su per
feclo derecho; el b seglln 111 de!11anda , que e p-rol11ue-
ve POr UGT omisiones, precisamenle denuncian I 
el incWllplimienl'o ( l e la pro lamación de c~ndida!ura , 
ocurre que la Comunidad Autónoma comparece y ma
niPiesta que n 610 argumenta legitimación pasiva, sino 
que además se opone cl .ireciamente a la clemanda, y es 
en e momenl en que 'a Comunidad Autónoma se 
constituye en parte . y no en un ente o en una perso
na jurídica demandada que simplemente se limita a 
manifestar su no legitimid8d, sino que, de una manera 
cJar~mente directa, interviene. es parte. y solicita del 
MagIstrado que :;e dicte sentencia deses timatoria: y 
¿ustedes pueden aquí invocar, también, neutralidad y 

objetividad? ¿Pueden decir que ante un Tribunal, de
nunciados unos hechos que tienen que ser resueltos 
por ese Tribunal. la omllnidad Au tón ma, que, pri
m ero, dice que no está legitimada pasivament , des
p ués tome parte directa en el proce o, t!. el fondo del 
asunto y diga que UGT y omisiones no 1\ nen razón? 
Si no se L1' la d decir que UGT y Comisiones tengan 
razón, ni usted tenían p r qu decirlo tamp ca, us
tedes, en cualquier caso, tendrían que haberse mante
nido en el primer aspecto, es d cir, falt.a d legilima
ción pasiva, pero en ningún aso tomar parte dir cta 
en la resolución eJe l asu to, yeso es lo que hicieron, 

En onsecueJ'lcia, conocid el procese, vistas la 
irregularidades en las qu , como mínimo, la COl1S lJe
ria d ' Interior tiene Ulia parle :Jire la y constatada, y 
vista la acLitucl procesaJ de uslede en la Magistra lura 
de l Trabajo, n reemos qu baya exculpación de nin
gún tipo en relaCión a la responsabilidad política que 

deri a aquí, y ,o puede hab~r excu lpftci6n de nin
gún til , pOl'que estas situac ionc ' l L1IlICO qu hac 11 

es invo lucrar y centrar las ue. ti 11_ _ los asuntos, no 
en el fondo ele donde d br n tar, 1110 precisamenLe 
en los laterales. Y tratamb de beneficiar o no a otras 
p r ona , lo que se está haciendo es perj udica r Jo que 
r almente inleresa, ,por s , (~ tamo - ,quí. Y lo q lle 
realnlellte :1 teresa es que lli omllnid~d Au tónoma ne
gocie con I s repre enl3lHC'S de los trabajador s leg í 
tima librernent legi los, y no con J s que uno y 
otros prel ndamo que sean leg.ílima\Tl nle O, mej 1- di-

ho, representa n tes d tales trabajadore .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabanL, Sr. Diputat. 

EL SR. MARTIN PEREGRÍN: 
Ahora mismo, Sr. Presidente. 
Es por ello, Sr. Conseller, que haciendo la salvedad 

que en un principio hacía, el Grupo Parlamentario Sb
cialista se ve obligado a presentar esta Moción repro
batoria contra usted . 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat . 
El ConselIer ele l'Interior, Sr. Jaume Llompart, té 

la paraula. 

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

Tombé vtlll comen¡;:ar dienl que aquí tractam a surop
tes polí lic , no 1.rac tam assumptes p rsoml} , p ~I'Ó, a 
més. ncara que tractñss im a sumptes personals, li vu Jl 
djr, amb José Martí, un poeta de Cuba . independen
tista, del eg"le pa so al ncara que va morir a princlpl 
d'aqllcst egle, un pelit·s ver os, jo, Sr. Martín, som 
aficci nal a la poesia. ¡\ qu~s ts verso_ di1.len 1 egüent : 
(t ul iv una rosa b lanC<l t1 julio como en ner / para 
e l amigo sincero que me da su mano Cran 'al para 
el cruel que me ~ rr<lnca el corazón con 'lite vi\o/ car
do ni oruga culli al cultivo ti na l'Osa b1 ,:nca» . 

1 anem al que intercssa, voste, Sr. Martfn en ha 
ontal la cva peHícu la . jn con taré la meva, desp ré'i 

les cO lejarem. 
Per la Cons Jl e ria d'Interior, rrocés comen~1. 

molt aban que el PIe del Parlament acordas la Modó. 
a que vo te ha fel referencia. En aquesta data es duen .ia 
s is me os de n eg ciacion amb UGT i Comissí,on Obre-
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res, tendents ¡} la neguci¡}(ió el'un conveni coHcctiu i 
a la representació sindical de la Comunltat Aut6noma, 
aLeses les cspecials circumsttmcies del personal, acollit 
a 11 convenis cliteren ts amb unita ts tracsfcriclcs inte
grcs en unes OC¡}SLJns, i en altTcs, fracci!..'nadcs, es va 
sotmetre a consulta del DeparLament de DreL del Trc
ball la qüestió de capacitat i legitimació per a la nc
gociació de convenis coHecLius que afecten la Comuni
tat Autonoma, en especial, ten inl en compLe que 1'1 
d'abril del 1985, per acorcl entre diversos Delegats de 
personal, es constitulren ea Comissió negociadora, els 
funcionaris compten am b coordinadora, que pretenia 
negociar el convenio Previament, la Direcció Provincial 
de Treball, en data 16 d'abril i 17 dc maig, havia emes 
scngles informes. El Departament informa que la Co
missió negociadora no lenia més representativitat que 
aquella que la CAlB li volgués reconeixer, i que el 
conveni coHectiu, únicament, es podia negociar amb re
presentants sindicals degudament elegits en el si de 
la CAlB. 

A partir d'aquí se segucixt!n dues ,-,ies, una, per 
una part treba!lar en el lyocés electoral dues, per al
tra part, reconeixer a la Comissió negociadora, els re
presentants pertanyen tots a Comissions Obreres i a 
UGT, com a interlocutors valic1s per as;:entar les ba
ses i dur a tenne, en part, I'homologaci{' salarial del 
personal laboral transferit amb el de b CAlB, arri
bant-se a un acord, en aqllest tema, quec1a reflectit -en 
el Decret definitiu de retribucions per al personál la
boral de la Comunitat i'm tonoma per a l'any 85, apro
vant-se pel Consell de Govem clia 22 ele desembre del 
mateix any, i publicat en el BulIlelí Oficial de la Co
munitat Autonoma dia 31 del mateix mc~. És impor
tant ressaltar les dades per significar la mala fe en la 
manipulació deIs fels, ja que la ncgociació es va dur 
paraHelament amb l'inici del procés electoral i 21mb 
un triomf que es posa a les mans cl'UGT i Comissions 
Obreres gratultamcnt. No c'bstant aixo, no han tengut 
l'honra desa dc mencionar-ho a cap moment, i qualque 
cosa més, USO romangué al marge d'2questa nego
ciació. 

Ara tornam al punt primer, es treballa amb la Co
missió negociadora a la pl'cparació de les eleccions. El 
criteri que man té la Direcció General de Personal des 
elel primer momel,t, és el de l nombre de comites que 
resulten de I'estricta aplica ció de l'Estatut elels Treba
Ilaelors, i elel concepte de Cen tre de Treball, igual a 
Conselleria, no ho oblidi, en aplicació de la Llei de Re
gim Jurídic de la Comunitat Autonoma. El criteri ele 
Comissions Obreres-UGT és de dos comites, un per a 
la Prefactura de Carreterc, i un altre per a la resta de 
les Conselleries ele la CAlE, quan no es va aconseguir 
l'enteniment, es va acudir al Director Provincial ele 
l'IMAC, que a les tres reunions amb eH mantingudes, 
referma el nostre criteri que previament s'havia cons
tatat amb l'Assessoria Jurídica totalment coincident, 
En aquest moment, entra al joc la MocÍó S'ocialista 
que reclama l'acord del PIe del mes d'octubre. Dia 31 
d'octubre, UGT i Comissions Obreres, en sengles es
crits, promouen procés electoral, ambdós sobre el mo
del tipus usat per dites centrals sindicaIs per promou
re eleccions. UGT i Comissions Obreres assenyalen el 
20 de novembre com a data d'inici del procés electo
ral. A cap cas no es fa menció expressa a un tipus de
tenninat de model electoral, no ho oblidi aix:O. Dia 5 
de novembre, USO presenta escrit pel que pretén con
vocar eleccions sindical s a la Comunitat Aut:onoma, as-

seny,¡]ant com él data d'inici elia 28 ele novembre i 501-

li citzml el CellS a caela cenlre ele treball, elncnt!nt ac¡ut'st 
COI11 a cada depcncl0n cia amb més ele sis treballaelors, 
no en quaLre centres de trebal!. Aquest escrit és prác
Lical1Lcnt intrascencknl, per quant que ja han iniciat el 
procés Comissions Obreres i UGT i pcr quant 110 es té 
en compte, en absolut, e l model propOS2t, USO, com 
és paraHelamenl notori, malgra t les clucL' bracions de! 
PSOE. Dia 11 de no"cmbe hi ha un canvi a la Direc
ció General de Personal, sobre el l5 de novembre es 
l11anté una reunió amb la Comissió negociadora per a 
tract3r cls criteris eI'ebboració del censo Voste cliu que 
no comptal11 amb els treballadors. 

S'arriba facilment a un acore! sobre els criteris de 
classificació entre els coHt'gis ele tecnics administnl
tius i especialistes no qua lificats, es mantenen les pos
tures divergents quant a nombre ele com;t6s, un repre
sentant cl'UGT insi.,teix que la CAlB lliuri un únic cens, 
segons criteri él que han arribat UGT i Comissions 
Obreres , després d'haver-ne defensat inicialmcn t dos i 
que, en tot cas, posi demanda elavant Magistratura, 
posi demanda la Comunitat Autonoma . 

Aquesta Proposició és un absurd, si l'empresa opi
na que cls comite,') a elegir són qllatre, ha d'obrar en 
conseqüencia, doncs arrE-:-aria a un altre absurd de 
clonar el cens elaborat per ella mateixa, centra els iSeus 
propis criteris que la inhabilitaría per acudir él la Ma
gistratura i elefensar el seu vertacler critl::ri al111Hal' per 
un acte en contrario 

Es treballa amb el Departament d'Intonnatica per 
a la confecció de les llistes necessaries, que contenen 
totes i cada una ele les elades exigents per les normes 
electorals. Mentrestanl. es van realitzant. té entrada a 
la Conselleria, c1issabtc 22 ele novembre, un escri t 
ci'UGT i Comissions Obreres on, per primera 'legada, 
es fa per escril el mollel electoral dels prol11ovents, 22 
ele no"cmbre. Escrit fins el un cert punt insolent i en 
el qual es yerteix ::ll1unci cI'accions juclicials i sinc1icals 
per part ele les central s s indicals, qualificant ele COI1-

tuma~ la poslura de la ComuniLat, així com de - co
metcs- «flagrant impeelimcnt de l]jure excrcici el'una 
de les facultats que conformen el clret c; la !libertat 
sind ical» -tancar les cometes. ScmbJants afirmacions 
no han impedit que consti en aguest escrit el st'gi.ient 
paragraf: "Sense perjudici de considerar legítima la 
intcrpretació ql'e fa la Comunitat Autonoma sobre el 
nombre ele comites a elegir». F::m ganes de clemanar, 
a que jugam, senyors elel PSOE? 

UGT torna a insistir en una idea ja anunciada i 
comentada abans, que sigui la Comunitat Autonoma la 
que lla d'acudir a demanar aIs Tribunals Laborals per 
resoldre la qüestió de si un o ql1atre comites. Aques
ta idea, com ja s'ha explicat, és totalment absurda, i 
per aixo, d'imposIble compliment, tal ccm ve disse
nyat per la normativa vigent el procés electoral, són 
els promovents del procés aql1eIls que, en tot cas, han 
cle recórrer com a demanants contra els :lctes de l'em
presa sobre els q"wls no es '~iguin conforme". El Govem, 
a tot aixo, continua endavant amb les seves actuacions, 
a fi de possibilitar l'inici del procés electoral, donant 
per tota contestació l'escrit comentat abans, de Comis
sions Obreres i UGT, de dia 22 de novembre. Un altre 
escrit del Conseller d'Interior, dirigit a les centrals 5in
dicals , en el qual reitera el seu criteri, ja mantengut, 
i que el model electoral ha de quedar fixat en quatre 
comites, adjunta c:opies deIs censos electorals que, 
amb la mateixa data, posa a disposicié deIs compo-

1 
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nents de les M se i, aix1 mateix, ¡;¡djunta annex en el 
qual consta la composicjó ue les vuit Meses ElecLorals, 
els componenls d les qua l cita a la Conselleria d'In
tedor, a fi d fer-los lliu rament deis j3 dits censos, 
junLament amb f lO pies de la legisla ció aplicable a 
les leccíons sindicals, per al seu coneÍXement i millor 
procedir. 

Seguint la normativa electoral, cessa en aquesL 
punt tota l'activitat ele la Conselleria ele l'Interior en 
el tema a que ens referim, fins que no es posi en co
neixement la data de les eleccions, a fi de facilitar els 
miljan - materials éleceSS3ns perque aquest acLe es du
gui a efect · , com són urnes, el nombre necessari de 
pap reles per aIs corresponents votants, etc., i, si ho 
consided\s portú, el nomenament d'interventors. 

Dia 30 de desembre es presenten al registre de la 
Conselleria les candidatures conjuntes d'UGT i Comis
sions Obreres, juntament :lmb un escrit, ambdues cen
trals sindicals, en el qU3l i)reguen al Conse11er de l'In
terior la distribució i remissió a les diverses Con se
lleries i Meses electoral s afecLades, aquest escrit, i ho 
die, per al personal coneixement del Sr. Martín Pere
grín, elu número ele ,-egislrc eI'entrada 18.916, i data de 
30 de desembre del 1985. 

Dia 2 de gener del 1986, la Conselleria de l'Inte· 
rior ha fet arribar, segons consta doc1.lmentalment, als 
Presielents de toles i cadascuna de les vuit Meses les 
candielatures conjurites de Comissions Obreres i UGT, 
i escrit adjuntat a aquestes per les central s sindicals. 
Arribat el clia asscnyalat per a les eleccioris, se celebra 
únicamenl a qualre elels co¡'¡egis electorals, ja que un 
acte de Magistratura de Treba11, dictat <,mb procedi
m ent de l qual 11avo1's es parlara, ha suspes cautelosa
ment l'acte de volació als aItres guatre coHegis, a Lal 
fi, per la Conselleria de l'Interior es confeccionaren 
les fotocopies de les candielatures proclamades, es fa
cilitaren a les urnes i es Il omenaren int(:-rventors. Ac
tuació que es va repetir, posterionnent, t neis Sllcces
sius acles de votació que s'han anat produint, estant 
encara pendents en elata d'avui la celebració de les vo
tacions al col-legi d'especialistes i no qualificats de la 
resta de les Conselleries i en els de tecnics adminis
tratius de la Conselleria de Cultura, en base als pro
ces sos judicial s que, per ordre cronologic. referirem. 

En aquests moments, la Conse11eria de !'Interior 
disposa de les scgüents (lades referides al nombre de 
canclidats elegits per cenlrals sinclicals: Comissions 
Obreres, 13; UGT. 7; USO, 8; no afíliats, 1; en man
quen per elegir 7, corresponents, perdó, 11, cOlTespo
nenls als dos col-le!,is l'e!ccció deIs quals és pendents. 

La primera demanda es va interposar en data 9 de 
desembre per Comissions Obreres i UGT, contra la Co
munitat Autonoma i USO sobre -cometes- «protec· 
eió ele drets fonamentals en materia de llibertat sin
dical» -tancada de cometes-, precisament, i per trac
tar-se d'aquesta materia. previament a l'admissió a tra
mit per la Magistratura ele Treball s'ha de donar vis
ta a les parts . E '1 compliment el'aquest tramit, el LIe
tral de la Comunitot Autonoma va al'legar que no era 
competent la M::tgistratunl de Treball per coneixer 
aquesta causa, quan, a mé,;, entre cl'altres fonaments, 
la súplica de la dEm3nda no coincidia amb l'anun ciat 
d'aquesta apareixen com rnés congruent una pura i 
simple demanda d'arml-!ació d'actuacions en un procés 
d'eleccions per a discrepar de la intemre1ació de l'ar
ticle 63 i següents de l'Estatut deIs Treballadors, en 
ordre al concerte de Cen tre de Treba 11 en relació al 

procés electoral, que s'ha ia d'haver acudít al procés 
previst a l'arLicl 117 de la Llel de Procediment La
boral o haver plantejat, 'luan penocava, conf1icte col
lectiu de treball, cuntormcment ~unb el disposat a 1'ar
ti ele 2n del Rei31 Decret Llei 17/77 de 4 de man;. 

Dictat acle de Magistralura, pel qual s'admetia a 
tÓ'uuiL .la demanda, no obstant rargumentaeió jurídi
ca exp saeta, fou recorregul per la nostra Assessoria 
Jurídica, de s timal el rccurs i assenyaJa t el judici 
pcr dia 17 de mary passal, en que fOL! 5U pes i apro
val <'si.ne die» a soHi ilud ti ls d · manclats, és a dir, de 
Comissions Obreres i UGT, trobant-nos en el curiós su
pusit que una demanda iniciada, invocant per a la seva 
tramitaeió, un procés sumaríssim, als 4 mesos d'haver
se interposat, no tenim, tan soIs, assenyalat el día de 
j ud.ici. 

"1 seg n pro és, davanl la Mal:,ristratura de Treball, 
' ini ia ilia 10 d gener del 1986, cxpcclient 18/86, Ma

gistratura núm. 6. El deruandants tornen a ser 0-

mlssiolls Obrc¡,es i U T, i aque ' la vegada, com de
mandants, la COll1unitat Autonoma i USO i els com
poncnts de les Meses Electorals següents: Tecnics j 

Administratius de la Consdleria ele Cultura, Tecnics i 
Administratlus de la Consclleria de Sanitat, Especialis
tes i no qualificats ele b Consellcria de Sanitat i Es
pecialisLes i no qualificats de la resta de les ConselIe
ríes. El motiu de la demanda és la no admissió per 
part ele' les Meses Electorals de les canclidatures con
junLes UG '- om issions Obreres, que, en (;0115 qi.icnc ia, 
han p roclaulat, li nk ment, la 'and idalura d'U O. LO
gieamenL, a la d<:manda es [a COI stal' escril de la pre-
enlació a l l' gisLre de la COl1sclleria de l'Interior de 

le can lidalul' conjunt e , la s~va admis ió i el e u 
poste¡'ior lliuramen1 al President de les Meses. Aquesls 
[ets, no obstant, [m-en osadament negats pel Sr. Mar
tín a la seva intervenció dan-era, davant el PIe del Par
lament, em l-eferesc a la intt:>rveneió de la InterpeHa-
ció. 

Demanen lambú la u :;pen i6 cautelar d les lec
c iun en cls col'legi demandal. i, arribat e l día del 
judic i, UGT no ompareix, no compareix a l'acla de 
judic i, malgral havcl'-Ia 'spcraL m és e1'una hora per la 
qual cosa, proccssalment . Ji té pe¡- tiesas jSlida la 
de manda, aleshorcs, com í ja no I'hagués presenlada. 

Quina autoritaL monll as i teix al Portaveu del 
PSOE, ParLi l poLílic ~lgermana amb la UGT, per a1t<a r 
h v 1I n aquesl Padament sobre uns fets qtJe. en ca 
ele me rcixer e mparament judicial, es de;.'\a de co tat, 
s -'nse comparcixer n 1'a l de judici. e t('.n t legalrnent 
cilal? Quina atltoril~ll !11 ra l assi leí a l Portaveu del 
PSOE, per qttalificar i. a mé.~ , pel- julja l- la postura adop
lada a I'actc del .ludid pel U{'trat de la - omullitat Au
tbnoma, s i e l lega l repr enlanl de la U 1'. no hi era 
pI' 'sen !.? r, m I:! , qllan per rota l c1esconeixement deri
val lel qu' helll diL, go (l, cl3\', nt aqucst F-arlamcnt. de 
fal ejar díla p sLura, que no és, ni molt manco , la 
(J'ajlldu a el fensar la d'USO, om in si lío amenl ma
niF la · 1 Sr. Martín, s inó, i la l m con la a I'aela del 
judiei. a la qua l em remet, es delega la manca de le
gi timació passiva. 

En que es tradueix tot aixo? Que la C'omunitat Au
tonoma manifesta que no havia d'haver estat deman
dada , que no és part activa ni passiva del procés en
tuulat, dones els fets que ,, 'hi debaten h::m tingut !loe 
sen se la més mínima intervenció del Govern de la Co
mUllitat Autonoma i qu e el resultat del procés, aixn és, 
el contingut de 13 sentencia en res no afecta cap actuació 
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d'aquest. Ja que els fels d"batuts es CODlreuen a fets 
de Meses Eleclorals, Mese.::> que actuen é~mb plena in
dependencia i personalitat juridica, com ~ón sobiranes 
a totes les seves aCluacions, tolalment cleslligades de 
1'empresa, deIs sindicats, dcl5 el::ctors, j8 que són 5em
blants a la seva aLtuac;ó 30bi1'ana a les Meses EleclO-
1'als de qualsevol ,lItre procés, cum poden ser eleccions 
generals, autonómiques o 10ca15. Quina relació polien 
tenir les seves actl,acioIls amb el Govern? És com cer
car relació entre una decisió eI'una Mesa electoral en el 
recent referenelulTl i el Govern Central, igualment ofen
siva. 

Les normes que regulen el procés electoral sindi- " 
cal aparten l'emprcsa eles que es constituéixen les Me
ses Electorals i fins que no es proclamen els resultats, 
i aixo, el Govern, representat per la Conselleria el'In
terior, ho ha complit honestament i escrupo!osamcnt. 
Reiteram que, en tot cas, s'ha limilat a facilitar els 
mitjans materials per a dur a terme les eleccions, tal 
com així mateix consta a l'acta del judici, no es prac
tica cap prova per part del nostre Lletrat; sí ho fan 
Comissions Obreres, USO i les Meses Electorals, pre
viament Comissiol1s Obreres desisteix, retira de la de
manda contra la Mesa Electoral de Sani1 at, d'Especia
listes i no qualifieats, que sí havia admes la candida
tura d'UGT i Comissions Obreres. 1 arriba la senten
cia. Sorprenentmenl i estranyament, i reiter ambeló5 
termes, la sentencia no recull la sessió previa aHegnda 
malgrat sigui processalment perceptiva la seva resolu
ció i la primera part del veredicte, concloent les consi
deracions legals al respect~, que també s'havien d'ha
ver recollit en el fonamel1t de dret, cosa que tampoc 
no es fa en la sentencia comentada. El vercdicte es ]i
mita a estimar la demanda de Comissions Obreres con
tra la Comuriitat Autonoma, USO i Mesa Electoral elel 
Collegi ele Tecnics i Administratius de Sanitat, Tec
nics i Aelministratíus ele Cultura i Especi :cl!istes no qua
lificats de la resta ele les Consellerics, declarant la pro
cedencia ele la canclielatU):a conjunta i condemnant els 
demandants a estar i passar per tal eleclaració i que 
cada un, clins l'ambi t de les seves compeU~ncies i atri
bucions, faci el necessari per a 1 'efectivit<tt ele tal trae· 
te. Aixo és entre cometes,' és el que eliu !H sentencia. 

La Conselleria d'Interior acata la st~ntencia, irre
currible, per una altm part, en base a Donnes legals 
i es disposa, com abans, a facilitar els rnitjans mate
rials, urnes i paperetes perque es eluguin a terme les 
eleccions, i així es elu, a la fi, al CoHegi ele Tecnics i 
Administratius de Sanitat i Especialistes i no qualifi
cats, igualment de Sanitat. No passa el mateix amb els 
aItres dos coHegis electoral s, Tecnics i Administratius 
de Cultura i Especialistes i no qualifica"!:~ de ]a resta 
de les Conselleries que, proclamades les candielatures 
conjuntes, UGT i Comissions Obreres, són recorregu
eles per diversos motius per la USO, i les Meses, soIs 
les Meses E]ectorals admeten els recursos, insistim 
que tot aixo és totalment alié a la Conselleria d'Inte
rior. 

En aquest moment, es produeix, per una part, la 
petició d'UGT i l'execució de la primera sentencia per 
l'altra, amb dues noves demandes de Comissions Obre
res i UGT, una contra ]a Mesa de Tecnics i Adminis
tratius de Cultura, i I'altra contra la Mesa d'Especia
listes i no qualificats de la resta de les Conselleries. 
P.er acte de la Magistratura núm. 2 s'ha desestimat la 
petició d'UGT, execució de sentencia per quant, com 

que no va compareixer en el seu momento en el juc\:Li, 
no és ja qui per demanar !'execució de la sentencia. 

Quant a la de;nanda cc'ntra la Mesa de Tecnics i 
Aelminislra tius ~Ie Cultura, mlmesa a tramit i celebrat 
el judici, el Llelrat ele la CAlB reilera, una altra ve
gaela, la seva postm-a de manca de legilimació pass i
va, el lnotiu d'~lql [esta clemanda, UGT-Corni ssions Obre
res, és haver-se celebrat les eJcccions di...! 21 de febrer, 
només amb la candidatura d'USO. Tal pareix que fa la 
Mesa, no acceptar les candidalures conjuntes, perque 
íncloien dos cancliclats que no reunien els requisits per 
ser-ha; aquest procés esta avui pendent de celebració 
de l'acte ele judici, el proper ella 11, dones , celebrat ja 
amb anterioritat, va b:wer de ser anuHal rer estar pen
elent de resolució amb la data de la seVa celebració la 
petició cl'execució de la primera sentencia per part 
d'UGT, que conclicionava la competencia ele la Magis
tratura núm. 1. Resolt ja aquest tema se celebrara no
vament el judici esmentat clia 11, quant a la demanda 
contra la decisió de la Mesa d'Especiaktes no quali
ficats de la resta ele Conselleries, per ha ver estimat la 
impugnació d'USO, cont:3 la programaci(; de la candi
datura conjunta UGT-Comissions Obreres per presump
tament no tenir el nombre ele candidats proporcional al 
cens, es clu davant la Magistratura núm. 2. La Comu
nitat Autonoma ha reiteral, una vegacla més, en judici, 
la se va tesi que és, els clissents són actes de les Meses 
Electorals am b le~ qua'ls no tenen res a \'eure. La sen
tencia encara no s 'ha dic~at. El Magistral ha accep tat 
amb diligencia, per millor provenir, que el President 
de la Mesa els actes ele la qual es recorren, certifiqui 
el cens electoral, així com modi.ficacions dutes a ter
me en el mateix censo El Magistrat ho ha demanat al 
President de la Mesa. Aqucst fet demostra, una vega
da més, que són les Meses sobiranes j responsables 
d'aqucsta part_ del procés, j no l'empresi1, una vegaela 
es cliu «a fi i a provcs sol·l iciradcs», es c[ictara sen ten-
cia. 

En resum, clcls quatl-e proccssos judicials entaulats 
per Comissions Obreres i DGT, hi ha ser:tencia en un, 
i crcim que ja s'h:1 comentat sobraclament. 011 és el 
reiterai incomplímcnt ele ]a CJ\lB, de rcsolucions ju
dicials? On és la manipulació e1el procés? On és, a la 
CAIB o a qualque altra banela? 

Hora és de dir els resultats ele les eleccions comp
tabilitzades fins ara, repet int-ho, Comiss;ons Obrcres, 
13; USO, 8; UGT, 7; no a1'i.liats, 1, Per una altra part, 
és ofensiva la torpesa amb que s'ha manifestat aquí, 
pressuposada pel Govern. El Govern, Sr. Martín , se
nyors del PSOE, vol negociar el seu primer conveni 
coHectiu amb els reals representants del seu personal, 
i aixo només s'aconsegueix a través d'up.. net i lliure 
procés electoral que ens ínteressa més a nosaltres que 
no a vostes. 

De moment, moltes gracies Sr. President per l'aten
ció. Moltes; gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Vol replicar, Sr. Peregrín? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. MARTíN PEREGRfN: 
Sras. y Sres. Diputados. Creo. Sr. Llompart, que 

se podría haber ahorrado, por lo menos . la mitad de 
lo que ha dicho, porque nosotros no hemos puesto en 
cuestión, ni muchísimo menos, el proceso, el número 
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de Mesas que, en definitiva, centraron el proceso elec
toral, ni tampoco el que fueran UGT y Comisiones los 
que, en un principio, promovieran el proceso de elec
ciones. Yeso ha sido u n amplio contenido de su ex
posición y, por con iguien1", estimo que no debemos 
de darle ni má ni meno imporlancia. 

Yo creo que el asunto del debate, hoy, estaba cen
trado en dos puntos muy claros y muy concretos, a 
los que usted ha pasado OmO clavo ardiendo, y son: 
qué es lo que ocurre desde el día 31 de llero en que 
se dicta la sentencia ha la el ciCa 6 de febr ro en que 
la USO presenta un escrito ele impugnación . Y qué es 
10 que ocurre con algo que no corresponde a las Me
sas Electorales, como es el censo y el número de elec
tores y elegidos. Porque esos datos, úniCA y exclusiva
mente, los pueden facilitar u s tedes, porque la Mesa no 
es nadie p a ra decir que la plantilla de la Comunidad 
o de un centro de lrabajo, el día 5 de febrero tiene 
249 trabajadores, según te5 timonia el acta notarial, y 
el día 7 de febrero tiene 251. ¿ Quién ha sido la per
sona que en ese momen,o o la entidad ql:e en ese mo
men to ha dado esos datos? ¿De quién es la responsa
bilidad? Si no es de la Comunidad Autónoma, ¿quién 
es que ha manipulé1do documentos que corresponden 
única y exclusivamente el la Comunidad Autóno ma? 
¿Cómo es posible que se hayan cogido d"tos que sólo 
están a disposición de la Comunidad Autónoma? Esto 
ni lo ha contestado, ni creo que pueda contestarlo. 

En segundo lugar. es taba hé1blando y diciendo que 
la Comunidad Autónoma mantiene una posición pro
cesal que, si en un principio puede presumirse legíti
ma, es decir, manifes tar que no tiene legitimación pa
siva, en el segundo juicio es incalificable, porque no 
se limita a decir que no tiene legitimación pasiva, sino 
que pide expresal11en le la desestimación ele la deman
da en todos sus términos :, entonces ya ~e conocían o 
deberían de conocer ustedes que la resolución de la 
Mesa Electoral no tenía ni pies ni cabeza . porque una 
Mesa Electoral no puede resolver, en función de un 
censo de 251 trabaj::lclores que en todo el proceso elec
toral no ha sido modificado ni anunciade a las partes. 
¿Sabe usted, S'r. Conseller, lo que se tef!Ía que haber 
hecho, en cualquier Cé1SO? Haber paralizado el proceso, 
comunicar a las partes que el censo se moc;¡ficaba y que 
proclamen candidaturas de acuerdo con el nuevo cen
so, pero no se ha hecho nada de eso, sino que se mo
difica el censo o se dan documentos relal ivos a modi
ficación de censo a la Mesa Electoral, y ia Mesa Elec
toral resuelve de acuerdo con un censo que no ha vis
to, que no ha conocido ninguna de las partes que, de 
buena fe, presentaron 4 candidatos, en vez ele 6, como 
correspondía. 

.. Después me dice que yo no tengo autoridad mo
ral ni política para vemr Aquí y defender ante el Par
lamento de las Islas lo que nosotros en1 endemos que 
ha sido una grave infracción del proceso electoral, por
~ue la UGT no comparece I':n un juicio, y a mí qué me 
~m.P?rta si la UGT comparece o no comparece en un 
JUICIO, y a mí, como parlamentario, qué me importa 
que, por las razone." que sean, que no vienen al caso, 
la UGT no compareciera en ese momento en el juicio, 
es preci samente eso lo que me da legitimidad moral v 
p~1ítica, Sr. Conseller, el que, a pesar de que ha oc~
rndo eso, yo entiendo, aunque me duela a nivel per
s??aI por [as razones que sean, que hav una vulnera
ClOO de una legalid:1d, v estoven la obhración ele de
nunciarla, aunque, apa~entem~nte, quede -en mal lugar 

una central a la que pertenezco, peso eso nunca puede 
ser óbice para que yo me calle ¿ abe? 

En segundo lugar, tampoco me ha dicho por qué 
se mantiene esa posición, por qué en el segundo jui
cio u tedes siguen ¡osi tiendo en que los el mandados 
tienen perfecta razón, en que la M sa y la USO estál1 
legiti.mad~ s, mire, creo qU'J n e le procedimiento 11a 
habido muchas esas, 'lu si no sOn del a o a eliscu
l.i.r aquí, por lo m eno hay que menclO.llarlas, Entre 
otras, las úlUmas intoxit:a.cion s que se han verudo 
PI "amo ieneJo, y estoy segu.ro que no por parle de u -
led, p r supuesto, eso ya 10 doy Po)- d seontado, en 
medios de comunica ión, hasta e l puolO de decir hoy, 
por ejemplo, que omisiones y USO hat.ían o le ha
bían manifestado a II lec! que no estaban o.n( rmt:: 
con la Inte rp la ión y con la Moci n, y y 1 puedo 
d cj¡" él. usted que tengo aquí un escrito dirigido por 
' omisiones y U T, Y }ll ' mañal1 aldrá, I que de

muestra que a usled, < 19uné.ls p l'sonas, se le han pre
sentado 11 traje dislinl y n de omisiones, de que 
C mjsion' apoya sigue manteni ndo ' u p s Lura y u 
aCliLml procesal, y no 5ól eso, ino que eS lá tambié n 
apoyando la natllraleu y el r nd ele ta Moción. Y, 
pre ·í amente, no h m J lo no "olro los que hcmo' 
querid polilizar· ' la cue ¡ión, simplemenl. r. n
-el! r. hemos venido a c1 ctend r lo qu y le dije a l 
final de mi inter\'t:L~ci6n prim 'I-a, que ,!U r mos qu 
baya un proceso decl ral limpio , que queremos qu 
los 1 pr senta ntes de los trabajadores seán legítima y 
librClllcl'lte elegid s, y que, de acuerdo on eso, ' ne
goci I qu se tenga que ,1 eg iar con e lo represen
tanles de los lrabajadore , ni m::ís ni meno . r. 011-

seller. 

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

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Molt ~ra ie", S ·. Pres id nl. 
E l L Antoni Maura, 'ss nt Presic1enl lel Consell 

de Ministres, en un:\ a "lO, q le csrava pronunciam un 
important dis urs, hi havi:\ un Diputat molt jove, que 
era la primera Legi latunt en qu ~ havia e lal elegit i 

ue nomia Melquíad s Al\'arc;t, qu I'inlerrompia, n 
aq uel! lemps s'u ava, aixo, igual que en ::!l tcmps ele la 
Segona República , ¡'int rrompia i Ji deia" r. Pl'es iden
t , ¿cono e 1I ter! I que ~on ciencia so iales?», així 
un pi i un a ltre , e l r . AnLoni Maura no c1 · ia re. I 
final , quan va haver a abat, li éOntesla, ,.Sr. Melquia
des Alvarez, no he o. testal la S va pregunta per
qu " no és le rebut». Jo nO e1ic que el que v le d -
mana no " igui d r bul, 1i contestaré. 

1 li contestaré un'l ~erie de I UI1lS, més el l que 
vost ~ m dcmana. P ro abans li be el' dir que c ree que 
va te no ha miral el · d e 'me!)L original pcr fer aques
tes perom. ion. que en ha re"! aquí, ha miral altres 
ca e., i li die aixo amb lot el m c u sen timen 1', perque 
li ha puc d 1110 Irar, de ta l el que li he dil i dc tor el 
que li diré, aquí h i ha proves s uricients s ·n e ll evar 
11 na coma . 

En primer \1 e, va l ~ avtli en~ ha rept:tit la m tei 
xa p ¡.¡ ícula d"'l clia de la I nterpe Hac ió, jo 1 nc la s va 
inlCl"peHa ió , aquí, transerila, dc d la e:nra magneto
rúnica i damunt aixo li c oLe raré una crie de punt 
que, em permeti, pero n'hi ha alguns d'ells que no te
nen cap ni reuso 
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Diu vos te, per exemple, parlava que no era exacte 
el que jo havia dit quan li vaig Ilegir qui poelia dema
nar eleccions, hi va haver un error per par! n1eva, 
pero voste va cantes tal' que: alla on ha deia era a la Uci 
Organica de la Uibertat Sindical, no senyor, no se
nyor, Sr. Martín, la Uei Organica de Llibertat Sindical 
diu una altra cosa, no cliu aixo, jo el convicl a llegir
la amb mi, plegats, voste i jo, 110 aquí, sinó a una 0.1-
tra banela, jo Ji diré on és que ho diu aixo, aixo ho 
diu, precisament, el punt 1 ele l'anide 67. que eliu que 
tenen facultat per convocar i promoure cleccions en 
tres aspectes, primer, els que tenen reconeguts els sin
dicats .. més representatius, -no que tenguin ellO %, 
aixo ha diu la Uei de Llibertat Sindical, pero 110 la 
deIs Treballadors-, elesprés, els que tenen un mínim 
de 10 %, de representants dins J'empresa, i, en tercer 
lloc, els obrers ele l'empresa en una votació majorita-
ría. 

Diu voste també que la petició ele convocatoria 
el'eleccions el'UGT i ele Comissions Obreres demanava 
que es posas un sol Comitt>. no és ver, no, perdoni, S'r. 
Martín, voste no ha llegi t la petició, la comunicació 
que enviaren a la Conselleria el'Interior, no eliu res de 
tot aixo ni una ni l'altra, el que ho diu és el que vos
te ha llegit, que són els escrits deIs missers que en
víen a les Magistratu!"es, pero aixo no ho diu, encara 
que voste ho afirmi aquí o alla on sigui i tampoc no 
diu el el'USO que sigui una sola Mesa, un sol comite, 
el d'USO diu, no demana quatre comites, sinó consi
derant cada centre ele trcball aq ucUes depenelencies 
que reuneixin més de sis treballadors i estiguin física
ment separades, veu com no, voste no va amb aixo? 
Esperi, esperi, no hem acabat, esperi. 

Diu vos te, per exemple, que hi ha d'haver quatre 
comites el'empresa i no un, ' que nosalLres ho deim, sí, 
sí, sÍ, aixo és ben cert, pero' no pel que voste dill, sinó 
perque ja en un principi .. . 

Sr. President, per favor, li elemanaria que imposas 
silencio 

EL SR. PRESlDENT: 
Ja esta dit. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
... no perque ho digilés la Comunitat Autunoma, 

sinó en base a l'Estatut deIs Treballadors en el seu ar
ticle 63.2 i, endemés, a la Uei de Regim Jurídic de la 
Comunitat Autonoma, que cada Conselleria té una in
dependencia per poder-ho fer. 

Diu voste que dia 30 dé: desembre «ne pueden pre
sentar delante de las Mesas Electorales constituidas 
porque en horas de trabajo no hay ninguna o ninguno 
de los componentes de tales Mesas, para poder recibir 
las candidaturas que presentan UGT y Comisiones 
Obreras». No, no és així, voste vegi l'acta del judici de 
dia 28 de gener del 86, deIs altres de 8 elel 85, ja em 
contestara, si té raó \loste o si tenc raó jo. 

Diu també qu~ Interior rep aquestes candidatures, 
no acusa ni tan soIs presentaeió ele les canelidatures 
conjuntes i, en base a aquest «no acuse de recibo», 
les candidatures no són proc1amades. Bé, és que no ha 
entenc. Miri, amb el lliurament de docllments, no hi 
ha cap oficina que faci un «acuse de recibo», el que sí 
fan és segellar una copia. Dir que les canelidatures no 
són proc1amades perque no hi ha «acuse de recibo», 
simplement, és una falsetat, que es proc1amassin o no 
era una qüestió de les Meses, no d'Interior, i les can-

didatures lliuraues a Interior clia 30, que EO era el dar
rer dia legal ele presentació, arribaren a les Meses 
respcc tives dia 2 de geller, o sigui el dilluns de Cap 
cl'Any les candidatures arribaren a les Meses, dins el 
termini establert. 

Diu vos te lambé que la Consellcria té perfecte co
neixemenl que UGT i Comissions Obrcre;, han plescn
tat cancliclatures conjuntes, bé, conforme, és que la 
Consellc:ria el'Interior tengui o no coneixement que UGT 
i Comissions Obreres hagin presentat canódatures con
juntes, no és el problema que cns ocupa. El problema 
és que la proclamació ele les canclielatures és c1re1 i 
obligació, exclusivament, ut les Meses in') del Govem. 
J\ixo ha pot veure voste molt facilment a l'article 74.2 
de l'Estatut elels Treballaclors. 

Més enclavant ens va clir que la M2gistratura de 
Treball, en data 26 de gener, conclcmna la Comunitat 
J\utónoma a estar i passar per aquesta proclamació, 
no és ver, no és ver, el que <Jiu la Magistratura és una 
altra cosa. La sen1úlcia no condemna la Comunitat Au
tónoma a estar i passar [Jer aquesta proclamació, la 
sentencia declara - cometes, o sigui que aixo és lite
ral, el que li eliré :1ra- <da procedencia que la candi
datura conjunta presentada per ser actora en la cen
tral sindical UGT sigui proclamada condemnant tots 
els elemandants a estar i passar per tal declaració, i 
a cadascun dins del seu ambit ele les seves respectives 
atribucions , faci el necessari per a l'efectivitat ele tal 
dret». No diu res ele la Cc.'munitat Autónoma, \loste Ji 
carrega el mort perque sí, pero no és aixÍ. I les can
didaiures les proclamarcn les Meses. 

Un poc més envant diu que aquesta sentencia no 
és recurrible, és a dir, q'.le és fenn<l a t01s els efcctes 
no vol ser complirla ;JCJ" b Comunitat .'\utonoma, pel 
Govern ele la Comunitat Au'.onoma. Pareix mentida, Sr 
Martín, que un home de llei s , com voste digui aques
tes coses, que és el que no vol complir la Comunitat 
Alltonoma? La proclamació de les candidatures? Pero, 
és que encara no s'ha t::!mul vos te, no s'ha adonat que 
aixo és potestat ~XclllSi\'.'l ele les Meses Electoral s? 

I clesprés eliu, i ara :lrribam al l,unt elel cens, deIs 
249 i deIs 251. «¿qué Tücre decir esto? ',', diu voste. 
«que el censo Cue manip1daclo intencionadamente», greu 
acusació, «fue manipu13é~o intencionadamente», repe
teix, «para evitar que se llevara a cabo' la ejecución ele 
la sentencia». Bé, l'1llinOC no ~s així, el cens no va ser 
manipulat, soIs es va p:-oc\uir una rectificació, perque 
no era de 249, era de 250, voste elernani el cens a la 
seva central sindical i no vagi a veure el que esta ex
posat, que pot estar, qmtlsevol que passi pot posar 
qualque cosa a qualque Conselleria determinada, com 
varen anar a la Conselle!"ia el'Agricultura, que alla no 
hi havia ni les eleccions ni la Mesa, perque tenien ex
posat el cens a totes les Conselleries, en tcnien les 
centrals sindical s i en tenien les Meses. I li die que 
aquesta rectificació va ser " base d'una petició de )'in
teressat, que estava a una Conselleria el'Obres PúbIi
ques i, en aquell I!10ment, era a la Conselleria d'Inte
rior, i una altra cosa li vull dir, aquest senyor que va 
reclamar, que segurament voste sap qui és, no sé si 
sap que després per efectes d'haver reclamat, va anar 
a la candidatura d'UGT i Comissions Obreres. Si DO 

ho sabia, ja ho sap, o sigui. que va redamar un se
nyor, afiliat a UGT, estava afiliat a Unió General de 
Treballadors, avui ja no hi esta, i voste sabra per que. 

Després, a ún a1tre punt diu, «tras hacer caso omi
so de una sentencia judicial., la USO, o mejor elicho, la 

i 
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Mesa Elecl ral q ue cOn" po nde a la on selleria de 
Cul lura tampoco a imite, SlU impugnación d ningÚD 
tipo, en esle caso, la candidatura conjun ta de UG-r y 
Comisiones Obreras». La .Mesa pot refUS, I" candidaLu
res, a pesax que v te digui que no. les q u ' no teuguin 
el nombre c.le caodidsLS assenya lal a l'articl 74 c.le l 'Es
LaLU l del Treball'ldo "s. EL mateix .Magis traL, ·n el fo
nam n t de w"et p rimer reconeix que - omeleS- «en 
modo alguno puede subsütuir a éstas», e reCereix a 
les Meses, «en la función de ca lificar los Lltulo que 
le sean prcsen lado » - la n ar les omet cS-, i ai"egejx 
- abrjr cometes- «que no le es perm itido entrar 11 

examen s bre la concurrencia de rcqui i'o que é to 
deben r ewün> -Lanc~1l.' les com Les-. En l" suro, La Ma
gis lra tu ra és ols un. brgnn j u ri di i nal rev i '01' de 
les 1" • lucions de les IvI se Ell:cLorals. 

Bé, i després, alt¡"es coses que diu sobre el que 
\lostes valen que si311i ::üxo deis comiLes d'em\ r esa i 
deIs drcts deis lr balb.dor , tal aixO. La AlB. tle ele 
fa moIt de temps, [a tot el que esta a les seves mans 
per dialogar i per arribar a acords com té demostrat, 
sense discriminacions, legaImenl, i atencnl qualscvol 
suggerencia. 

1 ara 110més li vull rlir una cosa més, vos te ha par
lat, no sé exactament com ho ha qualificat, sobre unes 
detenninades visites a aguest Conseller, jo no he dit, 
ni sé si qualcú ho ha dit, que ha vengut Comissions 
Obreres o UGT, jo no ha he dit aixo, pero sí li vull 
dir que h, n vengut clisLints mcmbres elegit com él 

omite el'Empresa de Comissions Obrercs, pe !" e em 
pIe, i han manifcsl:'t el que voste creu qw:! no és ve r 
que ti han ma'l1iCestat a va l~, s i la enlr::d tí ha diL á 
vost", a mi no m'ho ha dit la Central, han e lal mem
bres clcgils, i m'b han d it alLres el 'U 1', 110 elerrjts, 
alerta!, i aix0, vaste sap qu' jo no ment, esLic segur 
qu ·· voste 111 el' Ll, pcrq u t: i no em regués, da dub
le que jo ment, i jo ti di.e a vos te que no l1enl. 

Moltes gr:1cies, Sr. Prcsident. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Consellec 
Valen intervenir els al tres G1UpS polaics? 

EL SR. MARTíN PEREGRíN: 

EL SR. PRESlDENT: 
Estábamos dentro de lél cuestión incidental, habrá 

lugar a otras intervenciones por su parte En este mo, 
mento procesal, corresponde hablar a los Grupos Po
líticos. 

Por cuestión de orden, el Portavoz del Grupo So
cialista. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President. consicleram que realment la interven

ció darrera del Sr. Conseller no ha estat, en absolut, 
una replic<:l a l'anterior o anteriors manifcstacions del 
Diputat, Portaveu Socialista, sinó que ha cstat ben ciar 
que ha estat abrir un nou debat sobre la InterpcHació 
tramitada en el darrer Pie, fin s i tot un debat textual, 
punt per punt, per tant, obre una nova qüestió inci
dental que, a no ser que es faci una interpretació abu
siva, a favor del Govem, cree que dón2. dret a una 
nova intervenció. 

EL SR. PR ESIDENT: 
Sr. Llompart, per qüestió d'ordre. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 

Li he dit en un prinClpi que el que ha repetit el 
Sr. Martín Peregrín, en conjunt, és el que va dir a la 
InterpeHació i pe!: aquesta raó he contestat a una se
rie de punts més deIs que ell m'ha dit, perque creia 
que no can viaria d'opinió referent al que va dir l'al
tre dia i diu ara. Per aquesta raó. 

EL SR. PRESIDENT: 

Li donam per dret d'intervenció de contradiecions, 
pero anem al següent. Més que per contradiccions, com 
a ampliació al mateix deba>:, de tal manera que després 
de la seva intervenció, donaré interveneió al 5'1". Con
selIer. Li don a voste cinc minuts. 

EL SR. MART1N PEREGRíN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Mire, le 

decía al principio dc mi anterior intervención que ha
bía que centrar el debate, y usted ha vuelto otra vez 
a irse a un tiempo que no es en el que estamos dis
cutiendo ahora. 

He dicho que espero contestación concreta de los 
dos asuntos que SOn objeto de debate: el censo y la 
actitud procesal llosterior a la primera sentencia que 
dictó el Magistrado de instancia, No quiero ya aclarar
le más conceptos, porque le tendría que leer el resul
tado ele hechos probados de la sentencia, en donde se 
dice, con toda claridad, qm UGT y Comisiones no tu" 
vieron más remedio que presentar en el Registro de 
Interior . la documentación, porque no encontraban a 
nadie, eso lo dice el "esultaelo de hechos probados, y 
el fallo ele la sentenc;a lo ha leido usted muy bien, y 
no merece n1ás comentarios. 

Lo que le quiero decir es que cuando usted me 
habla de 250 trabajadores lo que hace es darme la ra
zón, siempre que me hable de 250 trabajadores, lo 
peor del caso, es que luego salieron 251. Porque si son 
250 trabajadores, y la Mesa, en el uso soberano de sus 
atribuciones, dice que no corresponde proclamar la can" 
didatura, que ya según la sentencia de Magistratura, 
procedía su proclamación, entonces lo que está hacien
do es un acto de auténtica arbitrariedad. de la que es 
autónoma e independiente para hacerlo, pero creo que 
la actitud procesal de la Comunidad Autónoma, ya que 
comparece es la de manifestar y proclamar que, efec" 
tivamente, siendo 250 trabajadores, corresponde procla
mar la candidatura porque hay cuatro candidatos, no 
oponerse a la demanda como se oponen ustedes y pi
diendo sentencia clescstimatoria de la demanda de Co
misiones y de UGT. y si son 251, entonces me va a 
responder usted, de cuándo. cómo y por qué surge el 
número ~51, después de que un notario levante acta y 
diga que hay 249 trabajadores en el censo Y esa es la 
cuestión, y por eso es por Jo que le rep"obamos a us
ted, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, y no hay 
otros motivos ni otra historia, ni son lo" parámetros 
de cómo fue el proceso en un principio. que podría 
haber ido mejor o peor, sino simplemente unas actitu
des que, por acción o por omisión, son, desde nuestro 
punto de vista, sujetos activos de reprobación, y no 
hay otra causa, el que yo dijera en la Interpelación co
sas que posiblemente pudieran estar equivocadas o no, 
y no quiero entrar en este debate, porque precisamen
te he procurado no profesionalizar el discurso y hablar 
de artículos, sino todo lo contrario, de hacer un plan
teamiento estrictamente político, y es en e~e plantea-
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miento estrictamente político, donde usted, Sr. Conse
ller, merece ser reprobado por su actuación políLica. 

Nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, te vos te la paraula. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Li he ele elir, si és l'assumpte del cens, l'he expli

cat suf'icientment, crec jo, abans, és a dir, el cens que 
va sortir de la ConselJeria el'Interior, vist per la Direc
ció General i pels mcmbres elels sindicats, era ele 250. 
Hi va haver una reclamació, aquesta reelamació li he 
dit de qui era, i aquesta reelamació es va haver el'aten
elre, per tant, ele 250 es va passar a 251. 

Quant al que e1iu de la sentencia, de si hi havia o 
no hi havia la gent Zlls !loes de feina, dia 3D, jo el 
conviel, i ja l'he convidat Zlbans, i pel' tant, li be con
testat, que voste 11egeixi l'acta ele la vi sta de la Magi s
tratura, que ho diu ben elar, i hi ha declaracions que 
eliuen que eren als 110cs . era abans el'acabar el termini 
i eren al seu 110c, crec que esta ben contestat, no el'ara, 
sinó el'abans, ja, no sé que em elemana. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conse11e1'. 
Grups que vulguin intervenir. 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el 

Sr. 5,'erra Busquels. 
Disposa ele eleu minuts. 

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

Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM vol dir, 
en primer lloe i com ZI introc1u cció al tema, que nos
al tres havíem aelver-Lit -hulllilm ent a aque"t Plenari, a 
aquest Parlament i al Molt Honorable Sr. Conse11er, 
que podien venir situacions molt desagradables en po
litica de personal i que ens les veiem venir i que creim 
que si s'hagués actuat una mica e1'acorel amb les direc
trius i amb la filosofia expressacla en aquest Parla
m ent pel nostre Grup Parlamentari i per aItres en re
petides ocasions, haguéssim evitat un debat, haguéssim 
evitat uns problemcs que, en aquest moment, existei
xen i que ens haguéssim pogut estalviar tots. 

Feta aquesta introducció, i també recordant que 
duim gairebé tres anys ele govern de Comunitat Auto
noma, i que hem de concloure d'entrada que hi ha un 
«desbarajuste}> en política de personal, i creim que 
aixo ho hem d'aelmetrc tots els Gmps Parlamentaris 
aquí representats, ens agraeli o no el concepte de «des
barajuste», sigui o no la paraula, el terme correcte, 
anirem a presentar l'exposició, només en quatre as
pectes, procurant que siguin el més clars possibles i 
molt el'acord que sempre, el nostre grup ha defensat la 
representativitat deIs treballadors, la democracia labo
ral i el pluralisme sindical, ja que no tenim cap con
nota ció en cap tipus de central sindical concreta. 

Dit tot aixc>, volem centrar la nostra exposició en 
quatre punts, com deim, i el primer és respecte de la 
via representativa deIs treballadors a la Comunitat Au
tónoma. El segon aspecte, els problemes basics que hi 
ha hagut durant aquests tres anys; el tercer, gui són 
els beneficiats i els perjudicats de la situ2ció que avui 
debatem; i el darrer la conc1usió o postura puntual i 
concreta del Grup Parlamentari al qual represent avui. 

STCS . i Srs. Diputats, és evident que c1urant aquests 
tres anys hi ha hZlgut cliákg entre el Govern de la Co· 
munitat Autónoma i els represenlants dels trcballac1ors, 
és evident que hi ha esta l ;:¡quest eli~lleg, pero també 
¿s eviclent que 110més ha lengut una fita pusitiva, que 
és l'eq uiparació salarial de determinades escales i de
tenninats sectors deIs trcoalladors ele la COlllunit;:¡t Au
tónoma, pero no hi ha ilagul una negociació que aCOl1-

cluÍs que les condicions d'ocupació i regim estatutari 
fossin negociades entre ]'Adminis tració i els r epresen
tants deis treballadors, no hi ha bagul una participació 
deIs treballadors a l 'on~al1ització i funcionament de] 
servei públic d'aquesta -Comunitat Autonoma i n~ hi 
ha hagut una participació ele representants deIs treba
lIaelors a les decisions individuZlls sobre la carrera ad
ministrativa a la Comunit¡;:~ Autonoma. Aixo no hi ha 
estat i, ho hem clit reiterades vegaeles, era necessari, 
urgent que hi hagués elecc:ions deIs represen tants elels 
trebalbdors, i quan s'han fet, vegin vostes amb quina 
situació ens trobam, i nosaltres tenim la convicció, la 
cerlesa que, al marge ele programes d'USO, Comissions 
o UGT o gent no :lfiliada a cap sindicat, era evidcnt 
que en aquesta Comunitat Autonoma, elegut a les di
mensions de l'Administració Autonomica que era pe
tita en aque11 moment , degut a tota la problematica 
social i laboral que existia, que era petita, era possi
ble que hi hagués 1111 convrni únic, un' comite únic, un 
coHegi electoral único Sabem que l'Estatut elels Treba
llaelors és susceptible el'interpretacions, sabem també 
que en els Registres Oficials ele la Comunitat Autono
ma, les peticions el'aquestes rcivinclicacions de eoHegi 
electoral únic, comite únic i conveni únic, han arribat 
un poe tard i amb una forma, com s'ha elit avui, una 
mica irregular, i és eviclent també i ho hem de dir, 
que avui el Conseller ha esta t molt més ben assesso
rat que a altres e1ebats ele política de personal, sobre
tot que a l'anterio!- que v81'em tenil', qLlP. hi va haver 
problemes jurídics i legals bastant grossos com supo
sam que el Govern té perfec te coneixement, pero no 
vol elir estar ben assessorat en qüestions tecniques te
nil', en absolut, la raó, i que el fons polític de la qi.ies
tió sigui una qüestió que pugucm defugir. Nosaltres 
creiem que era possible perfectamen t si el Govern ele 
la Comunilat Autonoma tenia una iniciativa, una valen
tia, una capacitat ele di~lleg i una convicció amb els 
treballadors, amb els [l1nciona1'is i gent que té con
tracte laboral, era perfectament possible ja tenim a 
hores d'ara un conveni, un comite únic, un coHegi elec
toral único 1 creiem ql!e cvidentment ¡'Estatut deIs 
Treballaelors era susceptible d'interpretacions, com són 
susceptibles d'interpretacions les converses que hi ha
vía a l'IMAC i que el Govern hi era, els treba11adors 
hi eren i, per tant, creim que ha estat la falta d'ini
ciativa, la falta, en definitiva , el'ielees clares i de voler 
que aquesta. Comunitat Autonoma fuJICioni, i que fun
cioni sense traumes, sense problemes, -sense aquests 
«desbarajustes>}, una visió de la realitat i una visió de 
les po~sibilitats, i creure, estar convenc;uts de les res
ponsabilitats deIs treballaclors era possible, precisa
ment, aquesta via progres~.ista i que pentura hagués 
estat a un deIs llocs de PEstat Espanyol on hagués 
estat més facil muntar una Administraci6 Autonomica 
transparent, eficac; i d'acord amb la representativitat 
deIs treballadors i de les centrals sindicals. 

Peró, entrem al segon gran apartaL Han passat 
quasi tres anys i, que és el que ha passat? No existeix 
un conveni negociat, els convenis anteriors que s'apli-
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q.uen a vega des s'apliqu en d'uoa manera i a vegades 
s'apliquen d'una altra, i, en definitiva, no lü ha una 
norma clara i contu nden l i una transparencia respec
te de les ap li acious cleis convenís q ue lli pogués ha
ver provenents de l'Administració Periferica de l'Es
tat o provenents d'altres entitats. 1 aquest problema 
d'una falta de convenis és un problema que, en aquests 
moments, és greu dins la Comunitat Autónoma, hi ha 
hagut contractacions de tol tipus que hem denunciat 
en aquest Plenari, i hi ha hagut oposicions amb Ulla 
qüestió que a nosa.lLres ens escandalitza, hi ha hagut 
(ribun' ls d'op siciol1s s<::n~e representants deis treba
Iladon; del personal laboral i funcionarial d'aquesta Co
munital Aulonoma, on els tribunals són nomenats di
r cLamenl 1 el 011S ller, s<.:nse obeir ~l criLeri mínim 
de re presenLativi.taL, i aqu:,:sl maleix Dip\ 11 8l ho va lir 
aquí. als ol ,sells In ulars aixo n pas :\, per que ba 
de l ·ISS<.lr a la ú l'JJuniLal Aul0110rna, aques la qüestió 
que é' lan s enzilla, tan d emental i qU(! se egucix él 

toLa l'Adminj tració que funciona una mica, i ho hem 
ciÍt també, hi ha hagut gratiticacions que no sabem d'on 
han sortit ni per que han sortit, i que dllbtam que la 
COl1sclleria d'Interior ks hagi pogudes acceptar d'una 
manera clara, i sabem i no dubtam que d Conselle¡- i 
el seu equip tecnic mol tes vegades han tengut molts de 
problemes i són gent honorable i són gent que apre
ciam i ens sap molt de greu have¡" ele fe)- aquestes de
núncü::s, pero realment aqucsts problcmcs hi són. I no 
tenim una Llei de la FEnció Pública quan estam aea
ba[lt la Legislatura, si la Uei de la Funció Pública en
cara no és en aquest Parlament, quan es pensa presen
tar i quan es pensa aplicar? 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats, és evident que cs
tam clavant una situació irregular, una sitL1ació de man
canees globals, i a qlli ha beneficiat lo ta aquesta si 
tuació? Nosaltres serem l110lt francs, no ba beneficiat 
a ningú, no ha beneficial absolutament ningú, perque 
el Govern ele la Comunitat AlItonoma i, rer tant, tots, 
estam a Magistratura, i és un tema que ja varem de
nunciar com a profundament desagradable i preocu
pant, i no ha beneficiat cap central sindical, perque, 
evidentment, és ver que USO ha tret set elelegats, tret
ze clekgats, perdó, UGT, set, Comissions. tretze, i un 
no afiliat, és cert; és cen que pentura USO ha ten
gut una ajuda indirecta que s'ha especulat públicament, 
pero, per favo[-, Sres . i Srs. Diputats, si Cjualque mem
bre del Govern o de l'Ac\ministració de paraula o de 
fet ha volg ut nfavol'ir una central sind'ica l , quin error 
polític més oros! Aix a'ud'l a d terior<lr le relacions 
laboral , al 'o ajuda él crear u n mal ambienl, ajuc\a a 
crear un mab irnalge. Sen 'OI'S del Govcrn, jo estic 
conven<;:ul que dins la mateixa Administració Autonomi
ca, si qualque dia, ql1alcú ha tengut la veleltat d'afa
vorir USO, UGT o Comissions o els no afiliats, als que 
sigui, aixo és un error ¡m mens polític i, 1.1mb conse
qüencies, a la llarga, molt delicades. 

Per tant, nosaltres creim que vos tes han generat 
UDS problemes. que vostes han aconseguit no tenir cap 
tipus d'iniciativa, que no han aconseguit que la maqui
naria d'aquesta Administració Autonomic8 funcionas j 

que una cosa tan transcendental cüm eren les eleccions 
sindicals, vostes les han embullac\es amb una falta el'ini
ciativa o amb una falta de fer-Ies raoiclament i amb una 
falta de voler posar en mé!rxa les lleis i tots els 1ns
truments de que el Govern disposava. Per aixo, més 
enlla d'interessos concrets, dc p~rtits poHtics, de sin di
cats concrets i en funció que ¡'Administració Autono-

mica funcioni, vagi enclavant, creim que s'ha de repro
var l'actuació a unes eleccions sindicals que havien 
d'haver estat, obviament, modeliques i s'haurien el'ha
ver fet fa més de dos anys, i que, desgraciadament, 
ens trobam amb un debat i amb un «desbarajuste» 
que, de cap manera, Esquerra Nacionalista-P~'M no 
volia. 

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

Sr. Antüni Roses Juaneda. 

EL SR. ROS'ES JUANEDA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Re

gionalista, dia 16 d üctubl-e de l'any passat, amb motiu 
de la Moció del Grup Socialista per a convocatoria 
d'eleccions sindicals, va prenclre una postura clara i 
definida, i avui ens n'alegram, que va ser donar suport 
perquc es convocassin eleccions sindicals, entre d'al
tres punts. En aquel! moment, nosaltres creiem que el 
que estava en joc era que els treballadors poguessin 
gaudir d'un deis dre ts més basics i elementals a j'em
par dc la ConstilUció, de ,'Estaiut deIs Treballadors ¡ 
de la Llei Orgánica ele Sinclicats, que és elegir clemo
eráticament d s sellS reprcsen1 ants, del~gats, cümites 
d'empreses, com ::t interlocutors valids davant l'empre
sa, cn aquest cas, l'Administració Autonomica. 

Es ti-acta va, simplement, de clonar el cop de sorti
da, les regles cle! joc esL:1Vcn perfectament establertes, 
es tractava simplement é!l: convocar eleccions·. 1 aques
tes regles del joc preveuen qualsevol circumstancia, 
qualsevol motiu o motivació que es presentí inespera
da o, simplement, com ha f-stat avui aquí, de presump
tes irregularitats. De fet, com voste ha dit o com aquí 
s'ha parlat avui, álguns treballadors detectaren pre
sumptes anomalies i, a l'empar de l'articlc 76 de l'Es
tatut elel Treballador, varen interposar demanda a Ma
gistratura. Demandes que, la majaria encara estam es
perant la resolució, com és la inhabilitació de dos can
didats, C0111 és el nombre que s'ha an.omenat aquí 
diverses vegades, e.e eens electoral, 249. 251, com és 
també el nombre ele coHegis electorals, si 1 ó 4, en 
definitiva, estam pendents e1'aquestes resolucions. 

Aquest procés es va fer, així com he111 dit, per l'ar
ticle 76, al cap de tres clies dc detectar el fet, s'inter
posa demanda, al cap de 5 dies s'han de convocar les 
parts, no es fa, pero, en fi, aixó és a part Faig aques
ta explicació per r:ltificar i clemostrar que hi ha els 
mecanismes prevists per C3memar qualsevol irregulari
tat en un procés electoral C0111 el que es va fer aquí. 

Per tan!, no estam c\'acord, des del nostre punt ele 
vista, que, perque a un procés electoral 11i hagi hagut 
unes presumptes anomalies, irregularitats, aquesta Cam
bra reprovi el Consellcr d'Interior. Creim que és avan
<;:ar-se un poco Pero aniré més enfora. No presenta m en 
aquesta Cambra, com ~1 <'lrgumentació explicativa elcl 
110stre "ot negatiu a la sen' Moció, que E·stiguem pen
dents d'unes rcsolucions de la Magistratura de Treball, 
no, el que passa és que n05altres, en aquests moments. 
no veim que cxisteixi cap perill que afecL els drets le
gítims deIs lreballaclors, com era el dia ele la Moció de 
dia 16 el'octubre. 

Evidentment, aclmetem, perque és de domini pú
blic, que el S'r. Martín Percgrín ha fet unes aHcgacions 
que no se les ha invent3t, per suposat, i hem cJ'aclme
tre que hi ha hagut unes presumptes irregularitats i 
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anomalies, cosa de la qua 1 aquí volem deixar constan
cia, i lamentam profundament. 1 volem dir respectuo
sament al Sr. Conscller d'Interior que el que 110saltres 
creim és que en futurs processos el'aquest tipus, Se 
ConseJler, controli el'una miqueta més a prop, no ac\
metí -amb comeks- «ajueles, interferencies, COI1-

sells» -tancar les cometcs- d'altres sectors, c\'altres 
glUpS, sinó que vos te, personalment, [aci ús del seu 
Hoc de Conselier d'Interior i dins el marc de la lega
litat, fins a un cert punt, i amb un esperit de franca 
coHaboració, controJi i ajudi aquests tipus de proces
sos i, per ventura, ens evitarem aquestes lamentables 
situacions, com les que aquí el Portaveu el'Esquerra 
Nacionalista ha esmentat. " 

En definitiva, el que nosaltres entenem és que l'ob
jecte d'aquesta Moció se centra en uns temes puntuals 
i concrets del procés electoral, que han de ser aclarits 
davant la Jurisdicció competent , i no en aquest Parla
ment, molt més quan, ele forma paraHela, es pretén 
que aquesta Cambra reprovi el Conseller quan encara 
estam pendents c\'unes resolucions ele Magistratura. 
Voste, Sr. Martín Peregrin, ha dit textualment avui «de
ben ser resueltos por este tribuna]", referint-se a la 
Magistratura, voste ho ha dit, jo recull les seves pa
raules i, dic que efectivament, no per equest Parla
mento 

Nosaltres creim, en definitiva, que aquest procés 
d'eleccions sindicals es va dur endavant. hi ha hagut 
unes presumptes irregulantats i anomalies, pero que 
estan perfectament protegides, em referesc a les esme
nes pertinents, per I'Esta1l!t del Treballador i per la 
Llei Organica 11 /85, 2 d'agost, sobre Llibértat Sindical. 
Creim, ido, que en base a la seva exposició i a la seva 
aHegació de motius no és el lloc apropiat per arreglar 
aquestes qüestions i tan;tpoc no creim que siguin mo
tius suficien ts prous perqut> aquesta Cambra Legisla
tiva i d'acció controladora del Govern reprovi el Con
seHer d'Interior. El Grup Regionalista votara en con
tra d'aquesta Moció. 

Gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes gdlCies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Joan Verger 

PocovÍ. 

EL SR. VERGER POCOVl: 
Gracies, Sr. President, Hem escoltat amb molta 

d'atenció totes les intenTcncions deIs Diputats, pens 
que n'hi ha qualcun que ha sortit del botador fent 
menció de coses que no tenien res a veure amb aques
ta Moció, per part del nostre Grup Parlamentari, dir 
que feim nostres les paraules del Conseller, i nosaltres 
també votarem en contra d'aquesta Moció. 

Moltes: gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a la votació. 
Per que em ílemana la paraula? 

EL SR. MARTíN PEREGRIN; 

EL SR. PRESIDENT: 
No hay lugar. 
Passam a la votació. 1 aquesta Presidencia dema-

na, Sres. i Srs. Diputats que votin a fan)r del texl de 
la Moció, es vol en posar drets, p er favor? Recompte. 

Moltes gracies, poden seure, 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra del text 

de la Moció, es volen posm drcts, per favor? 
Poden seure, moltes gócies. 
Srlós. i Srs. DipuLats que s'abs tenen? No n'hi ha. 
El resultal de la votació és: vots a favor, 24; vols 

en contra, 27; abstencions, cap. Queda rebutjada la 
Moció. 

Aq uesta Presidencia decreta un descans ele deu 
minuts, 

Sí, per qüestió d'ordre. Per favor, un momen t. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, STo President. Voldria expressar la protesta del 

Crup Socialista pel f'et que s'hagi impedir un' dret par
lamentari basic, com és el dret de replica a tot debat, 
per purt del Portaveu del Grup, en aquest moment, 
quan hi ha hagut altres Grllps que han defensat pos
tures contraries a la Moció. Per tant, que aixo quedi 
així reflectit, encara que hagi acabat ja el tractament 
del tema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Em pareix molt bé, que consti en acta la seva ob

servació. Aquesta Presidencia ha apreciat que no hi ha
via hagut contracliccions i així ha procedit. 

Deu minuts de desc\l1s. 

III.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Secretária, per favor, vol procec1ir a la lectu
ra de la Proposició no ele Llei núm. S12? 

LA SRA. ENSENAT ENSEÑAT: 
"El Gn¡po P8.rJ ameJltario Popular, al amparo ele lo 

previsto en el J.rtíclllo 154 elel Reglamento Provisional 
del Parlamento (le bs Islas Baleares, eleva a la consi
deración ele la l'v'f.:~sa b siguiente ProposiCIón no de Ley. 
Exposición de Motivos: La c1iscontinuiebcl geográfica 
del territorio ele nuestra CUn1uniclacl Autónoma, el gran 
número de funciornrios y nc1ministraelos 3fectos por el 
s istema educatjvo, por l:n bclo; por otrc), la carencia 
de traspasos de Punciones y servicios en materia ed1.1-
cativa, aconsejan y l:ac(!n preciso un tratamiento sin
gular en la organiz3ción ele la administración educa ti
va de las Islas Baleares, con la finalidacl de adecuarla 
a las necesidades existen.tes, aproximar los servicios a 
los administrados y po"ibilitar una gest,ón más des
centralizada y de mayor eficiencia. Por estas razones, 
es necesario se proceda a la creación y puesta en fun
cionamiento de Oficinas In~ulares de Edl!cación en las 
islas menores que, bajo la dependencia orgánica y fun
cional de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, realicen funciones de tramitación de 
documentos, de supervisión y coordinación educativas 
y de información general. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Po
pular presenta :mte el Pleno del Parlamento la siguien
te Proposición No de Lev: El Parlamente de las Islas 
Baleares insta al Gobierno de la Comunidad Autóno
ma a que se dirija al Ministerio de Educación y Cien
cia solicitando la creación y puesta en funcionamiento 
para el próximo curso escolar de Oficinas Insulares de 
Educación que, a nivel orgánico de negociado, realicen 
las funciones que les son propias». 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sra, Secretaria. 
Té la parauJa, pel Grup proposant de la Proposi

ció no de Llei, el Sr, Manuel Jaen i Palacios. 
Di posa, Sr. Diputat, d'W1 temps de deu minut , 

EL SR. JAE PALA 10 : 
r. Presidente, S~as. y Sre , Diputados, 

El Grupo P rlament::trio Popular y este Dipu tado 
que ocupa la Tribuna vi.' ne aquí en este momento sien
do portavoz de una preocupación exLendida en las is
las menOl"es. Exi" leo numeroso anl cedentes que no 
vienen al caso relatar, pero que se pro 1 IlgaD en el 
liempo y que, a través de numerO a Ul ¡iluciones de 
carácter público, asociaciones y personas tísi as indi
viduale han manifestado esta preocupa iÓJl por Ul s 
u olros canales. 

Estarnos en una cueslión claramente interesante, 
porqut! e recogida como de;rccho fundamenLal en nue . 
lra ConsLilucióJ'J y, en ol1l:r Lo, en baslantt:S artí ulos, 
pero en concreto n el al-LÍculo 27, ti < n'olla I n prin-

ipío en su apartado dé 1m por la Ley de Re(' J'ma 
l1ivcrsiLaria , y e11 los 9 ¡)parlado restantes. pUl' la 

Ley Orgánic del D ' r ·cho él h EducaciólJ, 
La nu 'va onfigurn ' ión del "s taclo qu apare (; en 

nuestra nSLiLución posibili.ta, 11 principio, que las 
Comwl,iclades Autónomas r' iban 1-1 E lad ) las t¡-ans
rer ' ncias ele funci nes " ~- i ios en maleria edtlcati
va. En el' momento pI"' ente xi s!e LUl mapa autonó
mico que, en e l aspe 10 de la enseñanza podcmo de, 
cir qu es un mapa de caJ'ácter di atómico. digo ~ico
tómico, lorque existen una- Comunidade que tienen 
transferidas, en clle rión de transfer nelas. lodas las 
funciones y Jo se rvicio en malel"ia educ«t iv:l. n n
creLO s ' is, V Navan'a 011 un tratamient sp~cial. por 
el amejorañ,iento de esa olTIunidad Autónoma, exis
ren 1 resto de ot.ra omun ida dcs Autóncmas, en con
creto on , J nue Ira entre lla, que carecen de las 
tran. Cerencias correspondientes, Eso es 1 que se ha 
llamado, A tél'.l.l1inos coloquiales y en lél'll1inos pro
pios ele Los profe ional s de la educación, el territorio 
del Ministerio de Educación y icncia 'el IcniLodo 
ele las Comul idad Aulónomas que tienen comp ten
cias en materia educativa. 

r o gue e e l momen LO de rec rdal-. no on ca
ni te r negativo, sino com un h eho aconte ido n este 
Parlamento, que no han fallado in tentos ni ha es a eel
do e l inler' para lograr 12s correspondiente lran f ' 
rencias, Baste I"ecorclar des Pray lo 1 L y, debati
dos aquí, e n es ta Cámara , ini iaLiva l ' ~sla tiva que, 
como ll . tede" 'aben , y no hago ninguna connotación 
valoraLiva c n 110, n reclbi r,on e l respa!clo en e l o n, 
gre o 'C1c lo Diputados, HI cloa decir, por tanto, qu la 

c1ucacíón en la Tslas Baleares orre ponde a la d
ministración Cenlral , cuya política educaliv", es reali
zada por una Dirección Provincial. 

En la exposición de motives, hacemos n:fcrel1cia 
a la discontinuidad ¡:o: ~ográfica del territorio, hacemos 
referencia al gran nL~me~ro ele funcionarios y personas 
que utilizan v hacen \1S0 ele su derecho a la educación, 
hacemos ref~rencia a \3 carencia ele traSTJasos de fun
c iones ' ervicio ele ahí concluíamos, deduCÍamo 
que esa circuns t<lncia aconsejaban un Lratm;nient 
'ingular. E'se tratamiento singular viene dado por tas 
caracteri ticas peculiares, porque en esta on1unidad 
AUlónoma. a pesar de e l;' unipr "incial. cxi. te n, como 
todos uSledes SOl en, realidades muy distintas l'cspecto 

de las islas que componen el territorio de la Comuni
dad Aulónom . 

La organización de la ?dministración educativa del 
Estado viene regulada por dos R ale D crelos y por 
W1a Orden Ministerial, qu eSLablece, en pl'in ipio, una 
adaptación de la adminjstración p riféri él a la orga
nización lerritodal, y qu es c nsecuencia del proce o 
autonómico, y p sibilila la integración de las direccio
nes PJ.- vin jales de Educación y ien ia en I r spec
tivo Gobiern Civil, si Qien bajo la d pel1den ia orgá
nica y funciona.1 del el pal'tamenlo, en este caso, del 
Ministerio de Educación y Ciencia, 

Reclt:;nLemente, en enel'o de este año, 1 dia 15, 
aparece un rden Mini ter.ial, can esa fec ha, a fin de 
polCllCial' la run JOnalidatl. de ()ncenlrar fUl1cione e 
impul al' los programas educativos ministerialcs, Yo 
quiero decir que esLa pre cupacióJ1 que hoy expone
mos aquí públicamcnl ' es una preocupac:ón que ya ha 
s i. I largamcnte sentida, comen lada • hecha en Grupo 
Parlamentario y en otros ámbito distinto . 

Pues, a raiz de e · ta Orden Ministerial. nosotros en
lendemos que exisle la posibilidad, dada$ las Car te
ri Licas diferencial el nuestra Comunidml Autól oma, 
de que se arbitre, se arbitre un mecuni. 1110, 11 >1 n o 
que nosotros proponc.mo , UI1% Ofic inas In ulan:s en 
las islas meo re , porque ·nt¡;nclemo , enlcndcmo, qu 
en Mall.oral, po·]' la proximidad con r speclo de la Di
rec 'ión Provinci::Jl por circunstan i,as que 110 vienen 
a l caso men ional', 110 hada rila esa c1uplicid d, 

v. uiero llilC<.'I' tambil!n rd'en,'lld:l <1 uál c. la situa
ción . n 1:1 isla men re , y es que la casi prá lica 
t taJidad de las Direccione Provillciales de los di lU,
las Minist>l'i s han contado, han ontado 'uentan 
en la aclualidacl con UIl, D legación Insula r, una Dc
legación In sular <.:/1 las isla m n re. o, en su dcfecl . 
la omuniclad Au lónoma, i e han transfe rido l.a fun
cíon I los s rvicios n dna mal , da cua lqui,era, di ' 
1 ne ele las oficinas corrcspoocli nle ' o c!e la gesr iól1 
ele los Consejos fn suJares en aquello que le ha sido 
delegado a lrav's lel rgani mo pCl'tinente, Exi ste. no 
ob tanle, una 'C pción, nunca, repito, nun a, el Mi
n is terio le Educación y Ciencia h<1 procedido a la des
concentración ele sus funciones en la . I las menores, 
nunca, , a sabiend que las 11 ce:; ¡dadc. lo exigen, no 
sólo pOLo la iml ortancia del lema que ges tiona, si no 
también p l' el elevado número de funcionario on 
que cuenta. 

N entraré en a nécdo las, porque no e el momen
to de entrar en anécdota, pero toclos 10l: que vivimos 
en las islas m nore " m<3s o mcnos, participamos en 
cue tione educativas, I vivimos continuamenle. En la 
actualidad. independicnl'em nte de loc; Centros D • 
cente , el Ministerio el Educa iÓn y Ciencia aplica. a l 
jgual que en Ma ll "f a, vados programa y cuenta cOn 
dis Linto s rV IClOS n las i la menores , tampoco los 
voy él detAllar, porque no vienen :11 CJSO_ 

En consecuencia, y atendiendo él la, razones de 
elisc ntinuidad lerriloria l de nue ras i, las, a las rei
teradas pl:t ¡c ione. rOrmulaclas por I funcionarios I 

otras ins lit,uciones, a 1<1 mej ra ele la calidad ele la en
señanza, a la de concent ra'ción de func:on s v con i
guiente aproximación de :~ Admini tración a ' lo ad
mini trado · . que e o e lo qu significa e l lérmino 
«adm inis tración,,: «ael» «ministrare", servil- a, se sir
ve m ejor cuanto m<'ls cerco se e. lá, En <:tención a e -
ta ra7.0ncs que xpongo en atención a ltl Exp ición 
de Motivos a la<; circunsrancias que entendemos que 



1750 DIARI DE SES.s'IONS / Núm. 58 / 9 d'abril del 1986 

aconsejan la creaClOn ele estas Oficinas lnsulares, yo 
rogaría a tocios los Grupos Parbmcntarios aquí pre
sentes que dieran el apoyo a esla Propo~ición no de 
Ley. 

Muchas gr'lcias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Diputado. Aques ta Proposició 

no de LIei ha lcngut una esmena, presentada en temps 
i forma, pel Grup Parlamentmi Socialisla. Volen que 
es [aci lectlITa de l'esmena? 

Té la paraula, pel Grup Pad2.mcntari Socialista, 
per de(~nsar l'esmena, el Sr. Tirs Pons. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sr. Presidenl, Sres. Diputades, Srs. Diputats . Tol 

i acceptant la intenció mani('cstada pel Porlaveu del 
Grup Popular, que cree que és prou adient, perque la 
situació que hi ha a les i!les menors' afecta un col'lec
tiu prou importani de ciutadans, encara que aquests 
ciutadans, la majoria d'ells no tengui dret a vot, com 
són els escolars, él cansa de no tenir devuit anys, pero 
crec, jo que 30.000 aproximaelament, que entre Eivissa 
i Menorca que 111 pot haver, i 600 ensenyants o perso
nal no docent, són prau important, efectivament, per
que tenguin certa atenció unes necessitats que tenen ele 
relació amb l'Administració Central de ('Estat. Pero, 
dins tota aquesta bona intenció que compartim, donar 
cada vegada mi110rs serveis als :lostres ciulaelans, per
que, apropar efectivament, els centres ele dccisió, els cen
tres administratius a 1':ldrninistrat ha de:- ser un cl els 
objectius de qualsevol esta-t modern democratic, creim 
que s'hauria, i ho demanaríem al Grup Popular, de mo
dificar, en certa manera, la Proposta no ele Llei; pri 
mer de tot, significant que les fotocopies que han re
partit són bastant iHcgiblc:,s, pprque parlen de coses que 
no s'entenen molt bé i, em permert-ia clir-los que «sol
licitar la milI ora eles del proxim curs escolar elels ser
veis de supen'¡sió i coorclinació educativo», no «d'edu
cació educativa», perque no vol dir res, o seria alman
co un disbarat que ens faria riure a tots. 

Per que és que volem introduir aquesta modifica
ció? De cap manera per desvirtuar la proposta elel 
Grup Popular, sinó per tal de fer-la molt més precisa, 
perque creim que no és un tema just de clemanar, de 
demanar una oficina insular d'eclucació 2 nivell orga
nic ele negociat, creim que el Ministeri o la Direcció 
Provincial és suficientment inteHigcnt i sap els mit
jans material s que t¿ a la seva clisposició perque la fi
gura administrativa que hagi de posar a Eivissa, For
mentera o Menorca, sigui la que cregui convenient o 
la que pugui, el que creim que és fonamental és, quins 
objectius s'han de perseguir amb aquesta descentralit
zació administrativa o de gestió que es pretén amb 
aquesta Proposta no de LIei. 

Creim nosaltres que hi ha dos temes fonamentals, 
un seria de supervisió i coorelinació, que seria un ni
veH d'inspecció, segons unes converses semi-privades o 
semi-públiques, empero en tenim coneixement, i que 
em sembla que, endemés, s'ha acceptat, en principi, de 
l'existencia d'una inspecció a Menorca i una inspecció 
a Eivissa, perque, precisament, donin resposta a aques
ta supervisió i coordinació que volem deIs temes ele 
tipus eelucatiu. Aquesta inspecció que, en principi, sem
bIa que podria funcionar, efectivament, dins el curs 
proper, estaria acompanyada d'un administratiu, i 
-aquest administratiu, precisament, és el que podría 

clon:lr resposta en el [utllr als problemes, 110 solament 
c!'ac!I1linistració, sinó també eI'in[ormació general que 
11ccessiten cls eSlucliants o els escolars ele lotes les 
Illes, peru en aqul'st cas amb els problemes específics 
ele Mellorca, Eivissa i Formenlera, i no haver, cons
lanlmcnt, de rebre circulars el'aquesles que diuen, ja 
passarü vaste per la Direcció Provincial sense tenir 
en cornpte el cost ni el tribull que suposa moure's pel
als habilants ele les illes, mal anomenaeles, menors_ 

Ens consta que hi ha bona dispasició, creim que 
si s'accepla aquesta esmena, que conte,,:pla, precisa
ment, aquests dos nivells que nosaltres donam al pro
blema que té ele relació la colonia escolar amb l'Aelmi
nistració Central és, un de tipus inspeclor que seria la 
supervisió i la coordinació, i, per una altra banela, hi 
h.a el problema ele lipus aclministratiu, i, amb aquesta 
sola inlenció, hem presenta! l'esmena, és definir, úni
camen1, com la proposla, i no dubtam ele la bona in-

. ¡eneió del Grup Popular, quan elemana la posada en 
funcionament en el proxim curs escolar c1'oficines in
sulars eI'ec1ucació :l nivell organic ele negociat, creim 
que és manco compromís, creim qlle el compromís ha 
ele ser definir aquestes oficincs, que han de ser, dei
xant les mans lliures al Ministeri o a la Direcció Pro
vincial o als organs de eleClsió que corresponguin, quin 
ha de ser el nivell aclministratiu, quina ha de ser la 
qualificació administrativa o l'instrument o unitat ad
ministrativa que hagi ele clonar resposta a la necessi
tat, en aquest sémit i no en un altre, d'esmenar la pla
na, sinó amb un sentít ele coUaboració, hem presenUt 
aquesta esmena, el Grup Socialista, que ens agraelaria 
que fos ben rebuela per part elel Grup proponent. 

En cas cont1'ari, Seria, crec jo, si no s'admitís, se
ria un flac favor que feim, pcrque, encara que el Go
vcrn de la Comunitat Autonoma tengui llibertat i po
testal per negociar amb qualsevol, i hi esta legitimat, 
6bviarnent, per negociar a:11b qualsevol ar.lministració 
u.na pctició eI'aquest tipus, creiro que si la majoria 
d'aquest ParlamenL li donas suport, tendría, el Govern 
ele la Comunitat Autonoma, \lnes 1'aons sllficients i una 
for<,:a dan-era que, lal vegada, també l'ajuc\aria, no a 
apuntar-se un tant, que no es tracta d'apuntar-sc tants, 
sinó a resoldre probJemes específics que tenen plante
jats un grup praL: nombrós deIs ciutadans el'aquestes 
ill es. 

Mo]tes gracies, Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pe1' acceptar o rebutjar l'esmena, té la paraula el 

Sr. Manuel Jaen Palacios. 
Disposa d'un temps de eleu minuts per acceptar o 

rebutjar ]'esmena. 

EL SR_ JAEN PALACIOS: 
Gracias, Sr. Presidente. Yo quiero 8gradecer, en 

primer término, la intervención, siempre afortunada, 
del Diputado Pons, y a continuación decir que, cierta
mente, el texto que se presentaba en la enmienda, pues, 
era no ya ilegible, era ininteligible, porque había rei
teraciones de términos y, la verdad, es que no lo en
tendíamos. 

Es cierto que en lo que nosotros estamos pidien
do, en lo que se insta al Gobierno de esta Comunidad 
Autónoma que se dirija al Ministerio de Educación y 
Ciencia entraría eso. Pero quiero también recordar un 
precedente reciente, en una Comunidad Autónoma que 
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tiene competencias educativas, y que, por lo menos, 
está demostrando que las está gestionando, al menos 
de manera mas proxima a los administrados, me re
fiero a la Comunidad Autónoma de Canarias, que ha 
creado, el año pasado, en cada isla una oficina insu
lar de educación. Y la ha creado con carácter de ne
gociado, porque la actual estructura reformada de la 
Orden de 15 de enero, a la que yo hacía referencia en 
mi primera intervención, contempla que las direccio
nes integradas están, las Direcciones Provinciales están 
integradas por cuatro servicios, en principio, la S'ecre
tada General, la Unidad de Programas Educativos, la 
Unidad Técnica de Construcciones y Equipamientos y 
el Servicio de Inspecció:l Técnica de Educación. 

Yo tengo referencia que, para el próximo curso es
colar, se cubrirá la plaza, vacante en Menorca, de ins
pección técnica de Educación, tengo cOP.ocimiento de 
eso, pero la cobertura de esa plaza, qUf: se está cu
briendo, en principio, por una acumulación de zona 
desde Mallorca, no basta para lo que nosotros pedi
mos aquí, es cierto también que le estamos dando una 
figura de negociado, pero esa figura ele negociado ten
dría que tener otras funciones, porque no solamente 
sería la supervisión educativa, encomendada al Servi
cio de Inspección Técnica ele Educación, no es sola
mente eso. Nosotros creemos que ademá~ de esas cir
cunstancias, tendría que haber un admini~trativo, como 
se ha dicho aquí también, o dos, o los que hiciesen 
falta, pero que estuviesen encomendCldos a funciones 
de negociado, es decir, recepción c\e documentos, tra
mitación de documentos, información general, infor
mación específica y lnego, en concreto, pues, impulso 
de. programas ele anoyos distintos, impulso y coordina
ción ele los disti!1tos servicios que el Min;.sterio, como 
deCÍa anteriormen le, tiene en la isla de MenorcCl y en 
la isla de Ibiza y Formentera. 

Por tanto, yo creo que la enmienda, con muy bue
na voluntad y que coincide en el mínimo que nosotros 
pediríamos, creo que tendremos que ir hacia la cues
tión de carácter ideal, que sería la estructura de ne
gociado. Le agradezco, repito, la buena intención del 
Partido Socialista, en este punto, pero creo que se 
quedan cortos y, por tanto, no tengo más remedio que, 
en nombre del Grupo P:\rlamentario, no aceptar la en
mienda que se p!-opone. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDEl\rT: 
Molles gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir cls Grups que no han presentat 

esmenes? 
Pel Grup Regionalista de les Illes. té la paraula, el 

Sr. ." All! Pel Grup Esquerra Nacionalista, té la pa- '. 
raula el Sr. Joan López Casasnovas. 

Disposa c\'un temps el'e deu minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS': 
Gracies. Sres. i Srs. Diputats. A~o és un tema, el 

que ara c\ebatem, que per a Esquerra Nacionalista no 
ofereix cap mena de dubte. els plantejaments són molt 
clars, som territori MEe, ,,;om territori que no disposa 
de competencies educatives. L'Autonomia ha de repre
sentar una ordenació més racional del territori, deIs 
serveis que es donen als administrats i, en conseqiien
cia, tot allo que siQ:ui af~.lVorir la proximitat de l'A.clmi
nistració als usua~-is de l'Administració. als adminis
trats, crec que és positiu que s'ha dc tenir molt en 

compte, Pero, si a més arnés ens referim a la tema
lica educativa, podeln observar com, a part del prece
dent que aquí, el ponent d'aquesta Proposició no de 
Llei, ja ha esmentat, del cas de Canaries, amb Oficines 
de negociat, és a dir, capaces de tramitar i d'admetre 
a registre documentació oficial amb validesa, a part 
d'aquests precedents, crec que és indubtable que la 
problematica, els problemes que tenen, tenim, els pro
fessors, els professionals de I'ensenyament, que tenen 
els alumnes a hora de demanar una becél, a hora de 
tramitar una matrícula, que tenen els pares d'aquests 
alumnes i, en general, tots els sectors implicats a J'edu
cació, aquests problemes podricn veure's molt facil
ment resolts si es descentralitúls el servei d'aquesta 
manera. 

El Consell Insular de Menorca, si no m'equivoc, va 
demanar a una proposició semblant, va aprovar per 
unanimitat una proposició semblant, l'any 1984, han 
passat uns anys, semblava que hi havia una voluntat 
real, manifestada d'altra banda pel propi Delegat del 
Govern a l'illa de Menorca, í, de moment, encara no 
hem vist concretat en cap aspecte aque.<;ta descentra
lització administrativa que nosaltres volern. La Univer
sitat de les IHes sí que ha comen~at a fer-ho, la Uni
versitat de les Illes, record que a través dels Consells 
Insulars, com ha ele ser, ha proposat la creació el'ofi
cines que permetin recollir i tramitar le,", matrícules 
deIs alumnes universitaris, de recollir 1 tramitar les 
soHicituels ele beca, etc., ele manera que no hagin de 
menester despla~ar-se, amb les des peses que 3<;0 com
porta, amb les dcspeses adclicionals i amb les moles
ties que a-<;o representa. Els Ajuntamenb de Maó i de 
Ciutadella han col'laborat, C0111 supos que també ho ha 
fet el el'Eivissa, a oferir al Ministeri d'Eelucació i Cien
cia locals perque funcionin cen tres ele professors i cen
tres de recursos, n'hi ha un a cada illa. 1, 2 més a més, 
voldríem veure ja concretada la normativa que perme
ti l'existencia de consells escolars funcionals dins la 
Comunitat Autonoma i, a més arnés, elescentralitzats 
a nivell de cada illa, com és possible que es faci, pero 
sense competencies dins aquesta Comunitat Autónoma 
no s'aconseguü-a mai si no és per ordre del Ministeri. 

Jo podria referir anecdotes i casos molt concrets, 
ara mateix, fa qüestió de ~lues setmanes, a UDS profes
sionals de l'ensenyan~a mitjan3, a Menorca, no se'ls ha 
admcs una participació a concurs de trél.~llat, perque 
les soHicituds, segons va intellJretar l'Administració, 
aquí, de la Direcció Provincial havien auibat fora de 
temps, fora de termini. Han fet recurs perque, evident
ment, el procediment administratiu, cree que admet 
que prcsentades a Correus consti la data de Correus i 
no la data de rece!Jció a I'oficina, perque, d'altra ban
da, quedarien ampliament cliscriminats i, en aquest sen
tit, crec que no haurÍa de ser necessari que pujassin a 
l'aulocar aeri entre les IIles i pcrdessin, en conseqüen
cia, tota una jornada laboral aquests professionals per 
acomplir un tramit realment m1nso, realment petit. 

En conseqüencia, nosaltres entenem també que l'es
mena que pro posa el Grup Socialista és una esmena 
constructiva, positiva, peró Ulla esmena d'addició, no 
mai una es mena ele substitució, perque el que aquí es 
debat avui, el que es discuteix amb imj1ortimcia, és la 
possihilitat d'administrar, de gestionar dins l'ambit in
sular tota aquesta paperassa, tota aquesta burocracia 
necessaria, imprescindible, pero, en definitiva, delicada 
també a nivell de cada iHa. 

Per tant, el Gntp c!'Esquerra Nacionalista manifes-
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la que clonara suport a aquesta Proposiei¿ no de Llci, 
i, a més a més, vol manifestar que eslá content que 
sigui el Grup Popular, el Grup que elóna suporl a 
aquest Govcrn qUl insti aqucst Govcrn, potser per pri
mera vegacla, que actui" amb Wla competencia de ges
lió, de relació que pot complir i que nu ha cumplit 
fins ara. l, a la vegacla, di r immediatament que ens 
sembla també que és el Grup Popular, i ho dic amb 
tots cls respectes, el manco legitimat pcr demanar a 
una administracio superior que actill descentralilzada
meni a nivell de cada illa . Per que? pl-ecisamcnl, el 
Govern de la Comunitat Autónoma, [ent ús de l'Esla
tut el'Autonomia, té molta més obligació de descentra
litzar serveis a nivell de cada illa, i no ho esta fen t o 
no ho esta fent en la mesura que podria ter-ho i que 
Esquerra Nacionalista desitjaria. 

En conscqüencia, no tenim cap empatx de donar 
suport a aquesta Proposició no de Llei, esperam que 
s'aprovi, esperam que el Parlament ele les llles Ba
lears tengui forc,:a damunt el Govern i que el Govern 
tengui més sort ele la que ha tingut el Cunsell ele Me
norca fin s a aquest moment o 

Moltes gracies. 

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

Sr. J eroni Albertí i Picornell. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sr. President, ~Ires. i Srs. Diputats. Estam davant 

una Proposició no de LIei que presenta e! Grup Popu
lar, que dóna suport al Go\'ern, i que diu que "El Par
lamento de las Islas Balemes inste al Gobierno de la 
Comunidad Autóncma a que se dirija al Ministerio de 
Educación y Ciencia solicitando la creación y puesta 
en funcionamiento para el próximo curso escolZlr. ele 
oficinas insulares de educación que, a nivel orgánico ele 
negociado, realicen las funciones que les son propias». 

Realment, nosaltres sentim una sorpresa davan! 
aquesta Proposició no ele Llci, perquc entenem que el 
que es demana aquí, el Parlament ho va encarregar a 
aquest Govern el juny de l'any 83, quan va elegir Pre
sident de la Comunitat Autonoma el Molt Honorable 
Sr. Gabriel Cañellas Fons, que li va encarregar la ges
tió de tot el que era d'interes per a aques1es illes. Ales
hores, ens agafa el dubte de dir, si el Grup Popular, 
que dóna suport al Govern, demana al Govern que es 
dirigeixi al Minislcri d'Educació i Ciencia en aquest 
sentit, no ho vol fer, per quina raó el Grup Popular 
ens du aquí que el Parlament s'hagi de pronunciar per
que el nostre Govern es dirigeixi al Ministeri d'Educa
ció i demani que faci una delegació a nivell de Menor
ca i d'Eivissa. Realment, ens deixa amb un dubte im
portant, ens recorda, ens recorda el fet d'aquells ma
trimonis que no van bé i que a la taula. el pare diu 
a la filla: Catalina, digués a ta mare que avui no ven
dré a sopar. I sa mare li diu: Digués a ton pare per 
que no ve a sopar avui vespre. I aquell li diu: Digues
Ii que és perque no vull venir. És a dir, que el Grup 
que dóna suport al Govern, perque el Govem es diri
geixi a Madrid, demanant una cosa que és d'interes 
per a aquestes illes hagi de dur una Proposició no de 
LIei, nosaItres no ho entenem, i com que no ho ente
nem, tenim un dubte tremend quan hem de tractar 
aixo. 

Jo Ji faria un encarrec al Govern i al Grup, per 

que no ho va 1"cr l'any 83, demanar ja ai;;o que dema
na anlÍ? Per quina raó avui, c1espn~s de tres anys, ens 
du una Proposicio no de Llei? Es que caela vegada que 
el Govern ele la Comunitai: Aulonoma cs dirige ix al 
Govc.rn Cenlral, necessiLa (~ue el Parlaml'nl li aprm i 
una Proposició no de Lle i) Nosaltres creim que no, 
creim que no. Ale~hores, que passa? És que el Grup 
Parlamentari ha dil al GOvern que ho tes, i no ho vol 
fer, i ens demana als altre:; Grups que obliguem el Go
vern que [aci cl que a ell li ha clit que no? Tampoc 
no creim que sigui així, per tant, no ho entenem. No 
ho enlenem, perque, com dic, quan al Govenl se Ji va 
encarregar que defensas eis interessos cI'?questes ill¡:!' , 
hi estava inclos aixo, si no ho fa, que l'oposició dllb'Ui 
una Proposició no cle Llei per obligar el Govern afer 
allo que l'oposició creu que és bo per a les Illes i no 
ho fa, ens parcix que és el vertader semit d'wla Pro
posició no etc Llei. Ara, una Proposició no ele LIei del 
Grup que dóna suport al Govern, que nornés que li di
gui, es dirigeixi a Madrid, perque fins i 10t no diu 3 

qui, ni valoram si és o no COl1venient, que es elirigei
xi a Madrid i demani a Madrid, quan d!c Madrid, dic 
el Govem Central, que ens faei una delegació a nivel! 
administratiu a cadascuna de les Illes. Repetesc, crec 
que ho havia d'haver fet b doS( anys, sense cap man
dat parlamentari, perque el 1é des del moment de la 
Investidura del President del Govem de la Comunitat 
Autónoma. 

Per aixo, elic que no ho entenem, i bé, si el que es 
pretén és demanar el suport de la Cambra perque el 
Govern tengui més f'orc,:a p.::r elemanar que es faci, que 
s'eslableixi una et:!legació él nivel! cle Menorca i d'Ei
vissa, doncs que faci ús el e I'article 157 elel Reglament 
Provisional i vengui el Govcrn aquí, amb una comuni
cació, a demanar que el Parlament li doní suport, per 
tal que el que clemani a Madrid tengui més forc;a. Ara, 
que a instancies elel Grup que dóna supert al Govern, 
nosaltres ens hagim :1~ pronunciar sobre un tema que 
el Govern ja havia d'haver fet, si creien que era con
venient, continuam pensan ~ que no hi ha cap fel que 
ho justifiqui. 

Per aixo, jo no \'ull en1rar en judicís d'intencions, 
si s'hi entra jo li diré :11 Sr. President de la Cambra 
que m'hi deixi entr3r també, que jus1ament avui, a una 
setmana de discutir la Llei Electoral, vcnguin clues 
Proposicions no de Llei que totes dues afecten illes 
mal anomenaeles menors, m'estranya, pero no hi vuIl 
entrar. El que vull dir, tor:rJ3l1t al cas primer, d'aquest 
matrimoni que no es duia bé, qui es fica amb matri
monis que no es duen bé, sol sortir mal parat, i com 
que nosaltres no hi volem sortir, ja anunciam que ens 
abstendrem, que el Govern i el Grup que li dóna su
port s'entenguin, cr-eim nosaltres, sense haver de cer
car gent que li ajudi a dur a tenne la bona governa
bilitat d'aquestes illes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Acabat el debat, passam a la votació Aquesta Pre

sidencia demana a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor d'aquesta Proposició no de LIei, es va
len posar drets, per favor? Recompte. 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 

Proposició no de LIei, es volen posaD drets, per favor? 
No n'hi ha. 
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Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po
sar drets, per favor? 

MoItes gracies, poden seure. 
El resultat de la votació ha estat el següent: A fa

vor, 25 vots, 25 vots, repetesc; en contra. cap; absten
cions, 24. 

Queda aprovada aquesta Proposició no de Llei. 
Passam a la següenL 
S'L 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
President, li demanaria la paraula per explicar el 

vot del Partit Socialista, que no s'entén molt bé la nos
tra abstenció, després d'haver manifestat que estavem 
basicament d'acord ... 

EL SR. PRESIDENT: 
En realitat, en realitat no procedeix, Sr. Tirs Pons, 

perque el nostrc Reglarnent estableix cbrament que 
quan un Grup ha tengut (Jportunitat d'intervenir dins 
un debat i ha let ús el'aquesta intervenció, no hi ha 
¡¡oc a explic;:¡ció de vol, només és quan canvien el vot 
o quan no hall tengut aquesta oportunita!. Ha lamen1. 
1 passam a la següent Proposició no de Llei. 

EL SR. PONS PONS (TlRS): 
Sr. President, pcrdoni que el contradigui, pero nos

altres hem sortit i hem defensat quina era la nos a-a 
postura per c1efensar una eSlpepa concreta, sense saber 
quina seria la resposta del Grup proponent, nasal tres 
no podíem suposar quina seria la contest8.ciÓ del Grup 
Popular, en tot ca:>, la conteslació del Grup Popular, 
en no admetre l'esmena presentada pe! Grup Socialis
ta, provoca que el Grup Socialista s'hagi abstes. Crec 
que, sense cntrm- ni reo!:Jrir un debat, pero ten ir opor
tunÍtat d'explicar el per que d'aquesta 2l1stenció, se
ria un dret mínim que tendria el Grup, qualsevol Grup 
en aquesta Cambra en una situació similar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sra. S'ecretaria, vol procedir a la lectura del para

graf tercer de l'anicle 89? 

LA SRA. SECRETARIA: 
"Article 89.3r.- No hi cabra explicació del vot 

quan la votació hagi estat secreta o quan tots els Grups 
Parlamentaris hagin tengut oportunitat d'intervenir en 
el debat precedent. No obstant aixo, i en aquest dar
rer suposit, el Grup Parlamentari que hagués canviat 
el sentit del seu vol, tendra dret a explicar·lo». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per qüestió d'orc!re. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sr. Presiclent, també \'uIl recordar que bi ha un 

article que ciiu que tot Grup Parlamentari té dret a la 
paraula quan ha estat contradit, el Grup Parlamentari 
Socialista ha elcfensat una esmena, ha estat contradit, 
lógicament, perquc no s'ha acceptat l'argumen tació, i 
després no ha tingut dl'e t él la paraula per poder fixar 
la seva posició i a¡·gumentar. Per tant, crec que el Re
glamenl s'hauria el'aplicar igual per a tots els articles, 
i no sempre limitaQt les f1Jncions de l'oposició. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé, escoltaré la Mesa. 
(Pausa ). 

EL SR. PRESIDENT: 
La Mesa, per majoria, cm diu que no procedeix al

tra intervenció dins aquest tema. 

IIL-2) 
I passam al punt segiient. El punt següent és la 

Moció número 513, que no ha tengut cap esmena pre
sentada, Proposició no de Llei 513, que no ha tengut 
cap es mena presentada. 

Sra. Secretaria en vol procedir a la lectura, per 
favor? 

LA S'RA. ENSEÑAT ENSENAT: 
«Proposició no ele Llei.-EI Parlament de les Illes 

Balears acorcla instar el Govern de la Comunitat Au
tonoma perque faci les gestions oportunes i estableixi 
les negociacions pertinents amb l'Administració Cen
tral per tal que les despeses i les despeses corrents 
que origini ¡'entrada en funcionament de ia Biblioteca 
de Maó (Ca'n Mercadal), del Museu de Mallorca (al 
Convent de Sant Francesc) i del Bastió de Sa Foni de 
Ciutadelb, siguin contemplades com una ampliació de 
les valoraciolls definitives que al seu dia es publicaren 
en materia de cultura». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. SCCl-cUlria. 
Per defcnsar la Proposició no de Llei del Grup Po

pular lé la paraula el Dipulat Sr. Manuel Jaen Pala
cios. 

Disposa, Sr. Diputal cJ'un' temps de deu minuts. 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras. y S'res. Diputados. 
El tema a debate fundamentalmente se ciñe a la Bi

blioteca y al Archivo de Mahón y, en concreto, lo que 
se pide en el texlo elel acuerdo es que se proceda a 
una ampliación en las valoraciones definitivas de los 
traspasos que en su día se hicieron. 

La Biblioteca y el Archivo de Mahón están ubica
dos, desde hace años, en la Casa de Cultura de esta 
ciudad conocida por Ca 'n Mercadal, y debido al mal 
estado del edificio, fundamentalmente, por cuestiones 
de tipo de humedad, de una serie de obras con fallos 
característicos y muy propios, pero en 1:I.lgunos casos 
acusados, en cuanto a la estructura, fue preciso por 
estas circunstancias, fue necesario desalojar las insta
laciones que estaban ubicadas allí. El Museo de Me
norca ocupó provisionalmente unos pisos situados en 
Mahón también, en la calle de «Sa Rabaleta», que fue
ron alquilados, para tal fin, por el Ministerio de Cul
tura. La Biblioteca vio como sus fondos modernos, se 
ubicaban en los bajos del Ayuntamiento de Mahón, y 
los fondos antiguos, en íos bajos, provisionalmente, 
con una provisionalidad ele diez años, en los bajos del 
Ayuntamiento. Pero, además, con características espe
ciales, porque ocupaban las cámaras frigoríficas ya no 
en funcionamiento ele una industria típica que elabo
ra un producto muy conocido menorquín. 

El Ministerio c.e C\11tura inició una serie de ges
tiones encaminadas a resolver definitivamente el tema 
v a acondicionar el anti~uo convento de San Francis
co, como sede del Mus <!o , en este estado de cosas, se 
produjo la transferencia de competenciaó: en materia 
de cultura. y la firma, tras largas negociaciones, del 
convenio de gestión de M'-lseos, Archivos y Bibliotecas 
de titularidad es tatal, mediante un convenio que se es
tableció al respecto. 
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Este convenio relativo a Bibliotecas prevé, en su 
apartado 4, referente a edificios y a instalaciones, más 
concretamente al apartado 4.2.1, y leo textualmente: 
«Que las inversiones que se realicen y que no supongan 
la mera conservación de las mismas serán programa
das por el Ministerio de Cultura, por la propia inicia
tiva o a propuesta de la Comunidad Autónoma, y siem
pre previa consulta con los órganos cO.mpetentes de 
esta última. Dichas inversiones se realizarán con cargo 
a las partidas que se habiliten al efecto en los Presu
puestos Generales del Estado» . Y el apartado 4.3 prevé 
que «el mantenimiento y conservación de los edificios 
será competencia de la Comunidad Autónoma». 

Al margen, pues, de los convenios firmados, se 
transfirió a la Comunidad Autónoma el personal que 
prestaba sus servicios en las instalaciones, así como la 
dotación presupuestaria para hacer frente a los gastos 
correspondientes del capítulo 2. En frase que normal
mente se dice y que se utili za en las Comisiones Mix
tas de Transt'cl-encias, se suele decü' que se transfiere 
lo que hay, y lo qlle hay, la verdad, lo que había en 
aquel momento, era una :,¡tuación de pl-ecariedacl y 
una si tuación de necesidad acuciante. 

Una vez que se hicieron las tl-;:\l1sferencias, la Co
munidad Autónoma instó al Ministerio para que resol
viera. la situación ele las instalaciones culturales de la 
isla de Menorca, y fruto ele es tas gestiones fue la ad
judicación de las Gbras de Ca'n Mercadal P01- un pre
supuesto aproximado de 100 millones de pesetas. Pa
ralelamente a esto, la Cons elleria.habilitó un local para 
sede provisional para la Biblioteca y sacaba los libros 
de las cámaras refri~eradoras, propiciando, de esta ror
ma, al menos, un aspecto de conservación, no diría 
ideal, pero sí más correcto. 

En cuanto al Convento de San Franc.i.sco, la Direc
ción General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura 
convocaba también las obras, la subasta para la adju
dicación de las obras pertinentes. 

Nada se dijo e:1 ningún momento acerca del «Bas
tió de Sa Font» de Ciutadella, que en la actualidad es 
la siguiente. Dejando a parte el tema de "Sa Font» de 
Ciutadella, y este Convento de San Franci"co, está prác
ticamcnte ultimado, en su última fase, de las obras, 
pero existe UIl problema, y es el problema de las par
tidas correspondientes a l equipamiento, porque es cla
ro que una vez finalizadas las obras, tiefle que haber 
una adecuación en cuanto a mobiliario y a otras circuns
tancias necesarias para el funcionamiento del Museo. 

En cuanto al "Bastió de Sa Font» ele Ciutadclla, 
las obras fueron entregadas, fucron recepcionadas y 
permiten suponer que una vez eliminados los depósi
tos de agua que el Ayuntamiento tiene illstalados, que 
puedan ser utilizados como museo en Ciudadela. 

Lógicamente, con el personal que se transfirió en 
su momento no puede ni sol'íarse poner en marcha las 
instalaciones nuevas y, evidentemente, las valOl-aciones 
económicas que en su momento se hicieron, procedería, 
en este momento, realiz3rse una nueva valoración. 

Por ello, la Conselleria de Cllltura se dirigió al Mi
nisterio, más concretamente, el tema fue planteado por 
el Conseller al Ministro, directamente, según se nos ha 
comunicado, soliciLmdo un2. revis ión de las valoracio
nes definitivas que permitieran una ampliación del ca
pítulo 1 y del capítulo 2, así, además, como una crea
ción, una dotación de plazas presupuestarias en plan
tilla. Es cierto que, a pesar, también como se nos ha 
dicho, ele las buenas palabras, de las huenas intencio-

nes del Ministerio, desde hace un año no se ha conse
guido avanzar en este tema, y también es cierto que la 
situación de transitoriedad por la que atraviesa la Bi
blioteca ya es una transitoriedad permanente, por tan
to, quisiéramos acabar con esa situación y, para ello 
es necesario que el Ministerio de Cultura proceda a 
una ampliación de esas valoraciones definitivas que en 
su momento se hicieron. 

Por todo ello y porque, en definitiva, Menorca ne
cesita que estas instalaciones estén en marcha pronto, 
solicitamos que se apruebe esta Proposición no de Ley. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els alrres Grups Polítics? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. loan López 

Casasnovas, té la paraula. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputals. Els processos ele transferen

cies el'una aelministració a una altra són processos de
Jicats i molt importants, i ara, aquesta Proposició no 
de Llei que el Grup PO!1ular presenta ens dóna peu a 
constatar la importancia precisamcnt que tenen aquests 
pro ces sos de transferencies. Perque hi ha una cosa ela
ríssima: les competencies transferides perque siguin 
eficaces i puguin retre cls seus fruits, han e1'estar ben 
determinades quant a concepte, que és realment allo 
que es transPereix, hen estuc!iad¡;s ecollDmicament i, en 
conseqüencia, abans e1'assumir una transferencia o una 
delegació de competenci::¡, hi ha d'haver una valoració 
suficient que permeti dir que la compe~encia ve ben 
dotada, si no, estam [en ( una cortina ele fum c1avant 
els temes de descentralització o d'autonomía. 1 Esquer
ra Nacionalista sempre ha considerat que mai no ens 
havíem de precipitar a· assumir amplies competencies, 
si no veiem també aquest l'era-fons, aqapst transfons 
economid i el'eficacia ele gestió que havíem de tenir. 

En conseqüencia, constCltam avui que un tema tan
cat, amb valoracions e1efinitives fetes, es propasa a 
aquesta Cambra que s'insti el Govern que el torni. reo
brir davant el Govern de l'Estat, perque realment es 
constata ara, potser massa tard, que el servei no pot 
funcionar amb prou garaoties. 1 compartim aquesta 
situació, creím que, en efecte, tal com es va fer el 
procés de transferencies en aquest punt coocret i en 
el'altres, s'han comes greus errors en assumir rapida
meot per, senzillame!lt, sortir damunt la premsa, da
vant I'opinió pública qu e Llssumim competencies . 

Lamentar, ido, el relaro. en que es planteja el tema 
de la gestió d'aquests importants equipaments cultu
rals que hi ha a j'illa de Menorca, i dir, senzillament, 
que a<;o és una gran passada , és una passada dcmanar 
ara al Govern, de !'Estat que torni a encetar un tema 
tancat, pero EsquelTa Nacionalista eliu , davant aqljesta 
Cambra. una vegada més, !3ense cmpatx, que no té cap 
dificultat a intervenir en un mal rimoni malavingut, 
com s'ha definit aquí dins -entre parentesi- vull dir, 
Sr. Albertí, que nosaltres no consicleram que sigui cap 
anomalia que un Grup Parlamentari que clóna suport 
a un Govern, de tant en tant o quan ho creg:ui opor
tú, insti a ac¡uest Govern. perque té tant de dret com 
lm aItre de fer-ho. Dit m;o, no acceptant, per tant, que 
es puguin donar situacions com la que vivim ara, en 
aquests moments, crec que també s'ha de dir ben clar 
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que el Grup Parlamentari actua perque el Govern real
ment ho ha fet molt malament en aquest assumpte. 

Esquerra Nacionalista, per tant, i és molt breu en 
el terna, perque el tema és molt clar, esta d'acord a 
demanar arEs tat, un nou es tudi, una nova valoració 
que permeti que no sigui el poble de Menorca, ni la 
Comunítat Autónoma de les Illes Balears, és a dir, 
tots els ciutadans, qui ens hagim de fer carrec perque 
el servei funcioni, el'unes majors despeses perque, sen
zillament, no vénen prou hen dotades des d'alla on ha
vien d'haver vingut en el seu momento 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputar. 
El ~'r. J eroni Albertí té la paraula pel Grup Re

gionalista de les Illes. 

EL SR. ALBERT.i PICORNELL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Abans el'en

trar en materia, jo vull contestar al representant del 
Grup Esquerra Nacionalis,,,, que té tan1 ele dreL com 
els altres, el Grup Popular. d'instar el Govem, el que 
no és el normal és que el Grup que dóncl suport a un 
Govern hagi el'usar el Parl~ü:1ent perque Jaci coses tan 
simples com és cliógir-se a Madrid per c!emanar una 
cosa. Aixó és el que donaría raó que certes associa
cions, que no inslítucíons, ens acusin qUé' el Par/ament 
esta agafant el papel' de l"Executiu. Si per escriure a 
Madrid, per parlar amb Madrid, él Par/ament ha de 
donar supon al Govern, ana m ben arregbts. 

No obstant aixo, jo vull entrar al fons de la qües
tió, avanc;ant que ens abstendrem perquc qualsevol 
Proposició no de Llei que vengui del Grup Popular, 
instant el Govern ~I fer qualque cosa, scmpre tenclra la 
nostra abstenció, que li eliguí directament, no tenim 
per que el Parlament havt:r-nos d'aficar <:llla on direc
tament ho pot fer, perqLi~ el Govern pot fer el que 
vulgui sense que el Parlament li ho digui, aleshores, si 
ha ereu convcnient, ho pot fer, sense que el Parlament 
hi hagi de partiei:~>ar, al nostre criteri, i respectam 
tots els criteris ele tots eIs Grups d'aquesta Cambra. 
Nosaltres tenim el nostre, i el nostre és que el Grup 
que dóna suporl al Govern basta que li digui perque 
el Govern ho faci. 

Pero vul! entrar també en el fans ele la qücstió. Si 
varen ser accéptaeles aques' es valoracions per que ara 
hem el'entrar nosaltres a ciemanar que sigui n amplia
eles o que siguin conternplaeles eI'una altm manera, si 
el Govern les va acceptar? Si el Govern no les hagués 
acceptades, tendria un cert sentí t, si les ha acccpta
eles, no és aqucst el caso Endemés, de I'exposició del 
ponent o del que ha fet la defensa de la Proposició no 
de Llei, ja ens diu que el Govern es va dirigir al Go
vern Central i va aconseguü- que es contn~.ctassin unes 
obres, vol elir que ja s'ha dirigít al Govern Central 
sense cap Proposició no de Llei i ha aconseguit els seus 
fmits, aixó és el que jo vul! elil", que es poL dirigir 
quan vulgui al Govern Central, sense haver ele jugar, 
el Parlament, via Proposició no de Llei. A més, jo vull 
anar més envant, per que, nosaltres, el Parlament s'ha 
de pronunciar quan s3bcm que se'ns queixen ele totes 
les valoracions que hi ha de les competencies transfc
rieles i, precisament, ens hem de pronunciar sobre tres 
valoraciOIlS exclusivament. és que les aItres són con
formes) És que el Govem diu en aquest moment, que 
surti aquí í que he digui, que esta conforme amb to-

tes les aItres menys amb aquestes tres? Si és aIXl, nos
aItres votaríem, fins i tot, i li donaríem suport, per
que és moIt important. Si és que aquestes tres avui, 
perque és un tema d'actualitat, i la setmana que ve 
unes altres, si surt aquí un representant del Govern i 
diu públicament, estam d'acord amb tote", menys amb 
aquestes tres, nosaltres votarem que sí, al contrari, 
nosaltres ens absténdrem. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, ~)r. Diputat. 
Pel Grup Socialista té la paraula el Sr. Josep Al

fonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El Sr. Palacios 

ens ha fet una \.:xposició tccnica ele tot el que havia 
passat en una cliscussió ele transfercncíes i en uns con
venis fets entre la Comunitat Autónoma i el Govern 
Central respecte del Museu ele Menorca i ele Sant An
toni, etc. 1 l'ha rela per [lresentar-nos una Proposició 
no ele Llei que dcmana al Govern de la Comunitat Au
tónoma que torni a obrir el procés ele transferencics, 
el procés de valor3cions, que demani al Govern Ce n
t¡'al que tmni a posar en marxa la Comissió Mixta de 
Transferencies i tornin a n(~gociar dos temes molt pun
tualets. El Sr. Albertí ha dit molt bé que aixo seria 
una cal<;:a ele la qual hcm agofat un fil, no ho ha dit 
amb aquestes p31-aules, pero s'entén així. i podríem 
anar estirant, pcrque les contínues queixes del Conseller 
d'Econom ia respecte ele la valoració de transferencies 
han estat el <deif-moti\'» ele 10ts els Pressuposts d'aques
ta Comunitat Autónoma i ele molts de debats. Ai:-;:u en 
primer !loco 

Amb la Propo~;ició aqlll~sta del Grup Popular, n05-
al tres ens hem sorp!-es, quan la varem Ilegir varem 
quedar molt sorpresos, perquc és la primera vega da que 
en aquest Parlament el G!"lJp Popular no diu, que bé 
ho ha fet aquest Govern de ia Comunit2t Autonoma, 
aplaudeix seriosament el que fa el Govern de la Co
munitat Autónoma, i fa una crítica, no molt dura, molt 
respcctuosa a la forma de negociar del Govern de la 
Comunitat Autónoma aquestes transferencies. Ens de
mana, ens proposa el Grup Popular que c:quest Parla
ment demani al Govern de !a Comunitat Autónoma que 
inicii una nova Ilegociació respecte del tema transfe
rencies i que reobreixi les negociacions 3mb la Comis
sió Mixt<1 ele Transferencies. Que vol dir aixo? Només 
pot voler dir dues coses. S'r. Palacios, \'oste ens ha 
clit, o bé que el Govern de la Comunitat Autónoma no 
ha negociat bé les transfcrencies, primer punt, pero 
pot voler dir una aItra cosa, que aquí assistirem d'aquí 
que acabi la Legislatura a una contínua demanda ele 
petieions al Govém Central per cobrir el cost efectiu 
de serveis nous, si són serveis nous, o de males valo
racions, negociades i signaeles pel Goven1 de la Comu
nitat Autónoma amb el Govern Central. 

Pcrque, vos tes se 'n rccorden, senyors del Govern i 
senyors del Grup Popular, C¡lle sistematicL1ment, i quan 
dic sistematicament és C¡11e [lO és una sola vegada, s'han 
oposat que en aquest Parlilment es discutís el procés 
de transfen':ncies? Vostes se'n recorclen que el Grup So
cialista ha deman8Í a aquest Parlament que, a través 
el'una Proposta elel Govern, entrassim a discutir a Co
missions i <1 Ple, tot el p;-océs de transferencies que 
en <1quest moment esta signat i taneat? Bé, jo no puc 
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entendre, i el nostre Grup no pot entendre a que ve 
que un procés tancat, que \lastes s'han negat a discu
tir en aquest Parlamellt, que el Grup Popular ha do
nat suport al Govern perque no es discutís en aquest 
Parlament, el volen obrir ara, una aItra vegada. 

1 tot aixo al marge que els temes eonerets que vos
tes plantegen puguin ten ir tota la raó, pero el tema és 
Wl altre. La Comunitat Autónoma, Sr. Palacios, senyors 
del Grup Popular. ha creal al voltant de 400 a 800, no 
ho sabem, lloes de feina, 9 funcionaris laborals o con
tractats, no erec que estig1.1in per 4 ó 5 !loes a Menor
ca, no erec que sigui aquest, el tema. 

Nosaltres els hem de dir, en primer lloc que, eom 
que amb el fons de la qüestió, no amb la negociaeió 
o la renegociació, amb aixo no hi estam d'acord, per
que si s'ha taneada, i aquest Govern, el Govern del Sr. 
Caúellas ha signat, jo Cl'ee que la firma del Sr. Cañe
Has o del Sr. Soler, Vice-president de la Comissió Mix
ta de Transf'erencies, val qualque cosa, i qllan posa una 
firma, haura estat valoranl bé o malament, pero que 
amb el conjllnt hi ha estal conforme, nosaltres creim 
que amb el eonjunt d'aquestes lransferencies, o perque 
no tenia més remei, no ho sé, e11 ho dirá. no ho ha dit 
aquí, pero, o perque no tenia més remei o perque hi 
ha estat conforme, IUI finnat. 

Per tant, el nostrc Grup, senyors elel Govern, per
que ens han negat cliscutir les lransferencies aquí, per
que reobrir avui una altra vegacla el pt'Océs ele valora
eions, creim que ni en un tema puntual ni en un tema 
ample és ni operaliu ni possible. r, en tercer 110c, per
que també veim que aqüesta proposta no té la inten
ció que vos tes li donen, sinó que segurament en té 
unes altres, pCl- 3ixó el nostre Gmp s'abstendra. 1 li 
continuant deman:ll1t el mél~eix, enCé'.ra que ja aigua pas
sada no mou molí, 3 qualsévol Comissió (['Economía o 
a qualsevol Comi··;sió Instilllcional seria molt interes
sant poder discutir, que em exp!icassin i'il per randa i 
no a través ele diaris, fil per rancla, als parlamen taris 
que va passar am8 tota la negociació de transferencies. 
Que va passar amb cil.da un deis Decrels, lUC va passar 
amb cada una de ¡es negociacions, perque nosaltres, en 
aquest moment, aquest que els parla, que és membre de 
la Comissió de Transferencies, s'ha reunit una vegada, 
l'únic que ha discntit ha est81 un tema que no han estat 
valoracions i se'ns va nomenar membres als distints 
Gmps Polítics, senzillament quan ja s'havien acabat to
tes les negociacions. Ho voldríern saber i ho voldríem 
saber, no pel- res, no per ajuelé'r el Govf:rn, com els 
havíem dit, si era possible ajudar-Ios qucm es negocia
ven les transferellcies, sinó, almanco, perque els parla
mentaris i el Parl<lment. el Grup de l'oposició, tengués
sim coneixement ,le tot el que s'ha discutit en aquesta 
Comissió ele Transferencies. 

Per tot aixa, el nostre Grup s'abstenclra, i li volem 
clir que si el Grup Popular ha de continu<lr amb aques
tes Proposicions no de Lleí, que les enfíli, no en crítica 
al Govern seu, sinó en su rort al seu Govern, perque 
aixo, ele veres, senyors del Grup Popular, és una crí
tica subtil, pero una crítica al seu Govern. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No havent-hi ¡nés intervencions, passam a la vo

tació. 
I clernan a la Cambr3, Sres. i Srs. Diputats que \'0-

tin a favor del text de la Proposició TIC de Llei, es 
volen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra del text 

de la Proposició no de Llei? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen í1 aquest text, 

es volen posar drets, per favor? 
Poden seure. Moltes gracies. 
A favor, 23 vots; en contra, cap; absrencions, 25. 
Queda aprovaela aquesta Proposició no de Llei. 

rII .-3) 
Passam, per últim, a la Proposició no de Llei for

mulada pel Gmp Parlamentari Socialista que va ten ir 
entrada en el Registre General amb el número 527. 

Sira. Secretaria, vol fer lectura el'aquesta Proposició 
no de Llei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEI~AT: 
«L'article 14 de J'Estatut d'Autonomía de les llles 

Balear" fixa com a objectiu deIs poelers públics de la 
Comunitat Autónoma la normali tzació ele la Llengua ca
talana. Per tal ele consolida!' el procés ele normalització 
elel catala en dos sectors l:sscncials de la viela social, 
com són l'ambit comercial i educatiu, el Grup Parla
mentari Socialista ;1resenta la següent Proposició no ele 
Llei: 

l.-Que la Conselleri3 e1'Economia i Hisenda es cli
rigeixi a la «Fábrica Nacional ele Moneea y Timbre» 
soHicitant que a les Illes Bale[lrs es distribueixin lle~res . 
de canvi redactades en catala. 

2.- Que la Conselleria d'Eclucacíó i Cultura es eli
rigeixi al Ministeri c1'Eelucació manifestant la seva vo
luntat que siguin homologats els títols que faculten per 
a impartir classcs de llenguCl. i literatura catalanes a Ca
talunya, Comunitat Valenciana i Illes Baleal"s, ele ma
nera que sigui factible el trasllat i intercanvi ele pro
fessots entre aquestes tres Comunitats Autonomes». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sra. Secretaria. 
Per defensar aquesta Proposició no de Llei, té la 

paraula, pel Gntp Socialista, el Sr Josep Mo11 Mar
ques. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Graeies, S'r. President. Jo voldria, primer de tot, 

posar ele relleu la elife¡"encia que hi ha entre aquesta 
Proposieió no ele Llei i les que acabal1l. ele debatre ara 
mateix, jo havia pres unes notes per a 2questa intcr
venció, pero, com que la coincidencia amb el que ha 
dit el Sr. Albertí ha estat tot::ll, no ho repetiré, pero 
sí voldria manifestar, com aeia, que quan el Grup que 
dóna suport al Govern té la impressió que el Govern 
no ha fet una COS3 que hauria de fer, el lógic no és 
posar el Govern en evidencia davant el Parlament, sinó 
utilitzar eanals intcrns per aconseguir que ('1 Govern 
faci el que el seu propi Grup ereu que ha ele fer. Mentre 
que nosaltres que, de moment, S0111 a !'oposició, no 
tenim més via per intentar aconseguir que el Govem 
faci e l que li eorrespon fer i no fa. que p::ensentar Pro
posicions no de LJei en aquest Parlarnent. 

Per tant, vull dir amb aixo que també el que nos
altres proposam. avui, són c1ues gestions absolutarnent 
~enzilks i que el Govern podria llaver fet i hallria d'ha
ver rel sense :lecessitat que e l Par18Jllent li ho digués, 
com que no ho lla fet, ens veim obligats a presentar 
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aquesta Proposició no de Llei, per intentar que el Go· 
vern faci una gestió tan senzilla com són les dues que 
nosaltres proposam. 

1 aquesta Proposició no de Llei pretén, en realitat, 
impulsar el procés de normalització lingüística a dos 
sectors fonamentals: la vida comercial i l'ensenyament. 
Ja s'ha dit aquí una serie de vega des que normalitzar 
la nostra llengua vol elir fer normal d'ús de la nost1'a 
lIengua a tots els sectors ,a tots els ambits de l'activitat 
cívica; i un deIs ambits L'ssencials, des de la nostra 
convicció, perque es pUgUl parlar el'un ús normal de la 
nostra llengua és, precisament, l'ambit comercial on, 
en aquests, no és nonnal que s'utilitzi el catala. Molts 
pocs comerciants tenen la seva corresponelencia, man
tenen la seva correspondencia en catala 1, fins i tot, 
coses tan senzilles com, omplir un taló, un xec en ca
tala, encara causa, de vegacies, estranyesa A mi em va 
passar fa, només, tres o quatre 3I1YS, quan vaig signar, 
vaig omplir un taló en calala, i qui el va állélr a cobrar, 
llavors em va contar que ¡'emplear del banc, quan ho 
va veure, va elir, ja 110més ens faHava aix(\ que atoa ens 
escriguin els talons en cata:a. Jo cree que el logic seria 
que tot s els ciutaelans cl'aquestes illes, en veure una 
cosa el'aquestes, diguéss im, ia era hora que cümenc;as 
a ser logic, a ser normal que s'ulilitzi el catala lambé 
a J'ambit comercial 

L'Administració Central va posan l el<: instruments 
pel·qu~ s igui po~¡;ible la normalit7.nc ió el la 11 . ira ll ~n , 
g~la .1 I "lJ11bi I cOITI~rc¡l.l 1. es lic d',cord, $UPOS que se'm 

. poE.l ria el il- q l1' ho I'~l 111 i l len [ ¡¡I1l~ n1. i I'ep Le ,jo hi 
, tic d'(Icorc.l, pe:'o el cerl és qu ' e ls va posal1t, i un 

d 'eH va ser . pl'eci ~:1m 'ni . aqu _ W possihí lital d' mp lir 
els xecs en catalá, que ja teim. que ja poc.lem rer des 
de fa a Iguns anys, i a!'a, de" de elia lr ele gener. és pos
sible utilitzar lletr(;s ele can\'i que són esc-ites en cataUI, 
almanco és possible a Cat::tlunya. Per r<ton" tcclliquC'~ 
encara no s'ha iniciat 13. ci~stribució el'aquestes lletres 
de canvi en catala. senzi1l2ment perque es valen elimi
nar, es volen esgotar els stoks ele lletre<; en castella i, 
per tant, és cncar::t el momen t oportú [lerquc el Go
vern ele la nostra Com;¡mlat Autónoma faci la gestió 
que clemanam perquc la "Fóbrica Nacional ele Moneela 
v Timbre», quan elistribueixi lletres en cataJa a Cata
lunya, també ens ll'envil aquí, a les Illes Balears. 

L'Administració Autol1oma ha ele tenir el maxim 
interes a posar aquests instruments de normalització ele 
la nostra llengua a rabast de tots els ciutaclans de la 
l10sLra Comunitat. 

En el segon punt tocam un tema que cns sembla 
important per un eloble motíu: primer per la importan
cia evident que té per él la normalització de la nostra 
llengua clins l'ensenyamellt i segon perque d'aquesta 
manera es podría res'0lelre un problema que ten en mol1s 
de pro[cssors illenes, que estan exercint !:.¡ seva profes
sió a Catalunya, ells han tret el títol a Barcelona, i el 
seu títol és senzilIament ele professors de llengua cata
lana, scnse aclelitius, mentrc que qclan es fa refer(:\lcia 
a les Illes Balears, encara es parla de llengua catalana, 
moclalitat balear. Per t:ll1l, aquest aelditw de moelali· 
tat balear no fa possibJe. en aquests rnoments. que 
aquests professors illcncs que exerceixen a Catalunya 
i volelrien venir a cxercir a les nostres i!les, puguin ser 
traslJadats. i a nosalt'-es ens consta, i cree que consta 
també al Govern ele la COlllunitat Autonoma la bona 
elispo,ició del Ministeri el'Ec!ucació perGuc sigui pos
sible el que es (kt~3.lla en aquesta Proposició no ele 
Llei. El Govern Central l'ú:1ic que vol, ! ens sembla 

que aixo és respectar l'autonomia del Govern de la Ca
munitat Autonoma, només vol que el Govern Autonom 
manifesti que esta d'acord amb aquesta qüestió, bas
taría' una carta del Conseller d'Educació al Ministre 
d'Educació manifestant el seu acord, perque s'accep
tin i es tramitin les peticions de trasllat a les Illes de 
professors que han obtengut el seu títo! a Catalunya. 
L'únic que demanam és qUe s'escrigui aquesta carta. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies Sr. Diputat. 
A aquesta Proposició no de Llei s'ha presentat en 

temps i 1'orma una esmena d'addició per part del Grup 
Regionalista ele les Illes, 

Pel' defensar aquesta esmena, té la paraula la Sra, 
Maria Antonia Munar 

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

gionalista ele les IIles dOllGlra SUP01-t a la Proposició 
no de Llei del Grup P.,rlamcntari Sociaiista que de
mana que la Cambra resolgui que la Com'elleria d'Eco
nomia i Hisenela es clirigeixi a la « Fábric<. Nacional ele 
Monecla y Timbre» demanant-li que a ks Balears es 
distribueixin iletres ete canvi reelactaeles en catala. 

Creim que si té no és molt, represe:'ta una pa:-;sa 
més en el cam? ele b normalització lingüística real, 
la deIs ciutaelans nor111als, que és la vertaelera i la que 
cree que hem cl'aconseguir entrc tots. 

Pel que fa él la segon~\ part ele la Proposició no 
de Llei, el nostre Crup ha presentat una esmena el'ad 
dició perquc, si bé és nt:cessari que l.1 Conselleria 
el'Educació i Cul~L!ra es dirigeixi al Ministeri, mani
festant la voluntat que els títols que permeten imp'1r
tir classes ele lIengua i lill'ratura catalanes siguin ho
mologats i permetin l'intercanvi, que és imprescindi
ble, de professors entre les Comunitats Autonomes ele 
parla catalana, també és just i necessari que es faci a 
saber al Ministeri la necessitat imperios(l que es pro
veeixi de places ele professors catalano-parlants als eol
legis estatals el'Ensenyal!t;R General Basica. 

Creim que és imprescinelible que els professors si
guin catalano-par!a'lts, perquc I'única competencia en 
materia el'ensenyament qu~ tenim en aquesta Comuni
tat Autonoma és precisamcnt la ele l'enst'nyament elel 
catala. ÉS, per tant, la nostra obligació (:.onar-li com
pliment, i el Ministeri loa de tenir en compte la nos
tra 1'ea1itat sociolingi,iís1ica i no rot consielerar l'ense
nyament i els ensenyants com una cosa i uns funcio
naris més. No podem consentir que I'ensenyament elel 
catala es posi en mans ele professors que no domin en 
el nostre idioma, sobretot dient que «es por razones 
del servicio». 

Per tant, clenunum al Grup Parlamentari S'ocia
lista l'acceptació ele la nostra esmena el'adc1ició i I'apro· 
vació. per unanimitat el'aquesta Cambra, el'aquesta Pro
posició no de Ll~i esmen1<~da. 

Moltes gracies 

EL S'R . PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
El Sr. J osep Moll té la paraula, per 2cceptar a re

butiar l'esmena. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Només per dir que l'esme-
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na que proposa el Grup Regionalista nosáltres l'accep
tam, a pesar que aixo a que fa referenci2. esta previst 
a la Llei de Normalització Lingüística que esperam 
que dema o, com a maxim, la setmana que ve pugui 
quedar dictaminada i pugui anar al PIe amb molta ra
pidesa, no esta de més que ja ho demanem des d'ara, 
ens scmbla molt encertat, sobretot tenint en compte 
que es produeixen realment casos absunls fins i tot, 
diria jo, com és el d'enviar professors no catalano-par
lants a escales pelitíssimes, de pobles molt petits on, 
practicament, ningú no parla el castella, de manera 
que ens sembla molt encertada l'esmem: d'addició, i 
l'acceptam. 

EL SR. PRESIDENT: 
Maltes gracies, Sr. Diputat. 
Els altres Grups, vol en intervenir? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el 

Sr. Joan López Casasnovao>. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. La fe cada vegada minva més 

dins aquest ParlalTlent i l'esceplicisme augmenta, mal
grat tot, contlnuarem fent un exercici de [e i votarem 
él [aval' el'aquestes tres qÜf:stions que la Proposició no 
de Llei ens planteja. 

Deim a<;:o, perque les coses que aquí es tracten 
s'han vist ja diverses vegades, jo diria que moltes vega
des clins aquest Parlament i, tanmateix és oportú con
tinuar insistint, batent [eno fred, de manera que, tal 
vegada, a f01'<;:a de pre8ar, arribem a aconseguir mi
racles. 

Punt primer. Les !len-es de canvi, i tant, no falta
ria més. Els xecs en catalá, ara les lletn:s de canvi, i 
després, després vindran els bitllets, perque també els 
fabrica la "Fábrica de Moneda y Timbre». A Belgica, 
a Belgica, la moneda també és bilingüe, perque 
bilingüe és l'Estat d'aquell país. Ido bé, insisti
rem, comen<;:arem per aquí. I vull dir immedia
tament, vull dir també, Sres. i Srs. Diputats, que 
Esquerra Nacionalista ha votat dues Proposicions 
no de Lei anteriors, afirmativament, perque creim 
que si una part és justa, encara que sigui pe
tita, no se la pot negar en funció d'una globalitat, per 
a<;:o, continuam dient ara, votam a favor la primera 
part d'aquesta Proposició no de Llei, e~1cara que és 
una cosa molt petita, molt petita clins el procés de nor
malització lingüística, pero s'ha de [el' i s'ha d'aconse
guír. 

Voldríem tal11bé, pero. dit a<;o, rel11<1rcar la greu 
anomalia que representa per a una llengua el fet que 
els ensenyants d'aquesta llengua i literatura s'hagin .. 
de veure discril11inats en aquests momen!s perque seD
zillament l'ordenament de les Comunitats Autónomes 
que tcnen com a l!engua pi-apia la catalz,na no sigui 
reconegut a nivell l11imskrial i, en conóeqüencia, no 
es puguin produir els norl11als trasllats ele professors 
elins la matei"zl assignZllura el'una a altra Comunitat 
Autonoma. A ningú no se li pot acudir Que a un pro
fessor de llengua i literatura espanvole::: se li privi 
eI'anar él ensenyar, essent el! asturia o essent ell extre
meny, anal' a ensenvar a Múrcia o a Extremaelura, sen
zillamcnt perquc sÓn Comunitats Autc'.ll1omes diferents. 
Ac;o és una aberració, i aquesta abcrració s'esta ]lrO
cluint en aquest momeats. ara i aquí. clins els pa·isos 
que, per anomenar-los d'alguna mnnera, els cleim Pai"-

sos Catalans, que tenen la llengua propIa, cooficial i 
ensenyada dÍl1s l'ordenament educatiu. 

1. com que tot esta dit en aquesta qüestió, jo no
més voldria acaba!- dient que el Grup Esquerra Nacio
nalista voldria fer, ja sé, Sr. President, que no podem 
en aquests moments processals, pero valdria [el' un 
afegit a aquesta Proposició no de Llei, que seria ins
tar també la Consclleria d'Economia i Hlsenda que, a 
més arnés d'adrec;ar-se a la "Fábrica ele Moneda v 
Timbre», es dirigís a ella mateixa i fes possible que 
les coses que aquí es conl emplen, les seves publica
cions es fessin també en la llengua que és oficial i pro
pia de la Comunitat Autonoma. Potser hi ha hagut una 
primera passa, Sr. Conseller, el proleg jfl ve escrit en 
catala, amb quaraa~a-set faltes d'ortografia en una sola 
pagina, i amb un final que és realment greu i perillós, 
perque diu que a partir elel futur ho faran en catala, 
també, bilingüe, «aquesta i no altra és la raó que fins 
ara ens havia clec~dit a publicai- en castella aquestes 
Dades Balears per considerar que qualsevol eina que 
contribuís a crear riquesn a les Illes era primordial 
per a tots». 

Sres. i Slrs. Diputats, si el castella és la llengua que 
ha de crear riquesa en aquestes iHes, facem-ho tot en 
castella i pleguem d'aquest Parlamento 

Mol tes gracies. 

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

El Sr. Manuel Jaen té la paraula. 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente. Muy brevemente. 
Para decir que el Grupo Parlamenlario Popular 

dará soporte a la Proposición no de Ley que presenta 
el Grupo Socialista, así como a la adición, a la en
mienda ele carácter adicional que presenta el Grupo 
Regionalista. Pero quieru también dejar constancia que 
a este respecto, y ya que el artículo 149 de la Consli
tución prevé que corresponde al Estado la inscripción 
y homologación de títulos académicus y profesionales, 
quiero dejar constancia a este respecto, que la Canse
Heria ele Educación y Cultura desde hace tiempo, hace 
más de medio año, viene realizando gestir)nes para esta 
finalidad. La última de ella", concretada cía 2 de abril, 
donde los Consejeros representantes de la Gencralilat 
de Catalunya y de la Comunitat Valenci,ma y el Con
seller de esta Comunitat Autonoma dir~gieron al Sr. 
Ministro ele Educación una carta donde se contempla
ban los dos artículos posibles a incluir en este Decre
to que podía ser la fórmula reglamentaria que deter
minase el aspecto que debatimos. Yesos dos artículos 
decían Jo siguiente. El primero era del siguiente tenor: 
« En los concursos de tras 12dos que se con\'oquen para 
los cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias v 
durante el período de cinco años, a contar desde l~ 
convocatoria ele 1986, cad:! or:?anismo convocante de
terminará las condiciones específicas que regulan la 
mO\'ilidad ele los concursantes entre las distintas Co
municl<1des Autónomas» , Y el artículo .seQ.1~ndo iba tam
bién en esa línea, aunque especificaba q-llf. en las con
\'ocatm-ias debían tenerse en cuenta las peticiones de 
las COITlunidades Autónomas. 

PO¡- tanto, erltendemos que es una ?ctllación que 
el Gobierno \'iene haciendo desde h;:¡ce t!empo v que 

r 
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no existe ni ngún inconveniente, po'. coll ')idera rlo inte· ' 
rcsan te, a que se proced¡1 a lo ap robación de es ta Pro
posición no de Ley. 

Deci r. por último, también que desearíamos que 
las letras en cala l:'!n se abonasen y que los talo nes, vol· 
viendo a la anécdota del Sr. Ma ll , pues que, además 
de esta¡' escd tos e n ca tn l.in , que ruesc': con !onllos. 
como debiera corresponde l ·. 

Muchas gl'acins. S'r. Presidente. 

EL 5R PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr, Diputat. 
I passa m a la votaci6. J dernan a la Carnbrn, Sres , 

51'S, Diputot s que votin a favor d'aque!ta PI'opos ició 
no de Llci. es volen posa l' drels, per favor? 

Queda ap,·ovada per unanimitat. Poden selll'C. 
Anundi a In Cambra que el proper PIe tendl-a lIuc. 

s i OCu ha vol, e l prOpcr dimec res dia 16. 
Bones lardes a tots. 
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