
DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 85 1 Legislatura Any 1987 

Presidencia 
del Molt II·lustre Sr. Antoni Cirerol 1 Thomás 

l.-Preguntes: 

Sessió celebrada dia 25 de Febrer del 1987, 
a les 17 hores 

Lloc de celebraci6: Seu del Parlament 

SU MARI 

1.-R.G.E. núm. 124/87, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, adre{:ada al Govern de la' 
Comunitat Autónoma, amb la formulació següent: 
«Quina postura té el Govern de la Comunitat Autónoma davant les' irregularitats que s'han produ'it a 
l'Escola de Turisme de Palma, i que han estat ob jecte de denúncia per part del Sindicat de Treballa
dors de l'ensenyament (STEl), i objecte de san ció per part de la lnspecció Provinc'ial de Balears?" 

2.-R.G.E. núm. 169/87, presentada pel Diputat Sr. Benjamí Carreras Font, adre(,:ada al Govern de la 
Comunitat Autónoma, amb la formulació següent: 
«Ha autoritzaf la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori la inslaHació del retol infor
matiu ubicat a la carretera C-723, de Mercadal a Fornells, a la proximitat de la cru'illa del C.1.T.N . 
«Playas de Fornells», amb la llegenda «Playas de FORNELLS-Fornells?» 

3.-R.G.E. núm. 170/87, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López Casasnovas, adre<;ada al Govern 
de la Comunitat Autónoma, amb la formulació següent: 
«Quina previsió té el Govern de les /lles Balears respecte de la inauguració de l'equipament cultural 
museístic a Ciutadella?" , 

4.-R.G.E. núm. 158/87, pre!(entada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, adr~ada al Govern de la 
Comunitat Autónoma, arY$ la formulació següent: 
«Quines mesures de contr'Ol ha adoptat el Govern de la C.A. davant la possible entrada a les /lles 
Balears de carn contaminada de pesta porquina?" 
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5.-R.G.E. núm. /7 J /¡~7, pre enlada peZ Diputat Sr. loan Francesc Lópe~ Casasnovas, adre({ada al Covern 
de la CO/1!'urtilM Aulonoma, arnb la formulació següent: :: 
¡¡Quines gcstions ha jet la COl1selleria d'Educació i Cultura davant l'Ytdministració Periferica de Z'Es
(al, clava 11 I el ¡el que delcrminats escrits que s'hi han adrer;at per ciutadam de les llles Balears en 
la seva l/e1'lgLlC/ propia hagin estat retornats demanant traducció castellana?" 

6.-R.C.E. núm. 159/87, presentada pel Diputat Sr. Sebastiiz Serra Busquets, adrer;ada al Covern de la 
Comunitat Autonoma, amb la formulació segilent: 
«Quines mesures pensa adoptar el Covern de la C.A. davant la importació de panxeta de porc provi
nent de la península, que majoritizriament no es pot exportar a l'Europa Comunitaria i que aquí 
s'utilitza per a la fabricació de sobrassada?" 

7.-R.C.E. núm. 172/87, presenlada pel Diputat Sr. l oan Francesc López Casasnovas, adre({ada al Covern 
de la ComuniU/l Auli}norna, €1mb la fonnlll aci6 següent: . 
«Quina resposla ha donat la COl1selleria! de Cal! tira a les soHicituds de subvenció per a producció de 
pelHcules en l/ellgtuL cauLlana que es realilún a les Illes Balears?" 

II.-Mocions: 
1.-R.C.E. núm. 181/87, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), subsegüent a la 

interpeUació núm. 4/87, relativa a la política del Covern Autonom en materia de Consells Insulars. 

llI.-Debat de les Propos tes de Resolució sobre el Pla d'Alfabetització d'adults. 
1.-R.C.E. núm. 151/87, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, de devolució. 
2.-R.C.E. núm. 147/87, presentada peZ Crup Parlamentari Popular. 
3.-R.C.E. núm. 150/87, presentada pel Crup Parlamentari Socialista. 

IV.-Proposicíons No de Llei: 
1.-R.C.E. núm. 1922/86, presentada peZ Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM J, relativa a la 

instaz.zaciÓ ele semizfors a Ciutadella. 
V.-Informe de la Comissió de Peticions. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Bones tar des. Comen~a la Sessi6. El primer p unl 
és el re la ti u a PregunLes. Tractarem, en pr imer lloc, la 
que formula e l Dipu tat Sr. S bastia Sena j B usque ts, 
que va tenir ent rada en e l Regist re am b el n .O J24, re
lativa a l'Escola de Turisme. 

Sí. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr . Pre ident. Em sembla que a la reunió 

previa que han Lingut la J un ta de Por taveus, aques l 
m embre del Govern ja ha man ifes tat ¡'intere q ue te
nia e l Consel ler d 'Econom ía i I-Iisenda, el ConseIler de 
Turism e per responclre aque la pregunt a, exactarnent 
igual que el Conseller d 'Or c1enaci6 del Territor i, pero, 
a causa que es tr aben absents , com tots els Diputats 
sab en, demanaven la posposició d'aques tes dues p re
gun tes . De totes maneres, si el represen tan t del PSM, 
E squelTa Na cionalis ta reitera aques ta pregunta, jo la 
b1 podré contestar dins els limits d'informació que 
tenc en aques ts moments, pero precisament e l Conse
Uer de Tur.i me m'ha demanat, 'f in i tot, comunicant 
avui, que eH tenia inted:s de donar tates les explica
d ons que hi ha hagut sobre aquest terna. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-president del Govern, entén aquesta Pre

sidencia que fa voste ús del que disposa al paragraf 4 
de l'article 158 i demana la posposició per a la pro
xima sessiÓ. 

1.-2) 
Passam a la pregunta 169 que formula 
Esta retirada. 

1.-3) 
170, que formula el Sr. Joan Francesc López Ca· 

sasnovas. Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, una qüestíó d'ordre. E l punt 2n de 

les Preguntes era referit al Sr. Benjamí Carreras, vull 
dir, no sé si és que aquesta pregunta queda ... 

EL SR. PRESIDENT: 
També queda posposada. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Queda posposada. Gracies. 
Bé, molt escuetament. Les obres de restauració del 

Bastió de La Font, a Ciutadella, de Menorca, van ser 
realitzades pel Govern de les Illes Balears amb un 
pressupost de 13 milions de p e seles, fa m és d 'un an y 
que es van acabar, aquestes obres, j encara no s'ba 
procedít a ubicar-hi l a secció de Cill ladel1a del Museu 
de Menorca. Mentrestan t, la hu mita t, la descuran~a 
ocasionen un deteriorament que és b_en notable i preo
cupant. Per tan t , si s 'ha p rocedlt ja a clausurar els di
posits d'ruglla que eren el punt fonamental que iro
pedien aquest equipament cultural museístic, la pre-
gLmta és quina és la previsió que té ara la Conselleria 
d 'Educació i Cultura de les Illes Balears respecte d'a
quest tema. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Cultura, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. López Casasnovas. Jo li 

he de dir que l 'ac Luació de la Conselleria quant al 
Bas tió de La Fant ha estat la desaparició d'aquesta 
p rablem at ica d'humi tat, a l mateix temps s'esta prepa
rant i j a a punt de Eina liLzar, s~ ,no s'ha finalitza~ un 
Pla Museolugic, a lla on, del BastlO de La Font, alla on 
s'incl.ou qu e ha de ser el Museu Municipal i, al ma
teix: ternps, un Museu Arqueologic de Ciutadella. Al 
mateix temps, hi ha converses, des de molt antic, amb 
el Ministeri de Cultura, quant al tema de les transfe
rendes de dotaeions pressupostaries d'aquest centre o 
d'aquesllD useu. en el sen lit que no es va transferir en 
el seu moment 1 Museu o, perdó, el Bastió de La 
Font, conseqüenlmenL és necessari un decret d'amplia
ció de rnHjans i en a ixb es tam, a veure si d'una vega
da per totes, el q ue fa referencia al Mercadal o al Bas
lió eJe La Fant o a an omassema, d'Eivissa, s'exe
cut a i es dota pressupostariament i adequadament per 
part del Ministeri. Aquesta és la situació en el dia 
d'avui. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la pare\Ula, Sr. Diputat? 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sí, Sr. President. Només per dir que comprenc la 

tessitura en que es troba la Conselleria d'Educació i 
Cultura, ara bé, tenguin present que amb el temps que 
ha anat passant, s'haud, a hora de comen¡;ar a ubi
car materials delicats, com són els d'arqueologia, o 
senzillament, museístics en general, s'hauran de fer ele 
bell nou inversions en obra, perque el deteriorament 
és seriós, la humitat és grossa i, en aquestes condi
cions, obviament, davant el Ministeri, han de tenir 
molt present que no és adequat, en aquests moments 
instaHar-hi res, alla dins. S'ha de fer cosa i, en conse
qüencia, aquest Diputat que li parla ofereix, evident
ment tot l'ajut i les gestions que es puguin fer des de 
Menorca. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GrLET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Senzillament per donar-li 

les gracies i tenint en compte sempre que parlam de 
converses a tres nivells, Ajuntament de Ciutadella, Mi
nisteri de Cultura i Conselleria de Cultura, amb tota 
la problematica del temps passat, transcorregut, sen
se donar-li una solució definitiva, pero recalcant que 
no esta transferit aquest Museu, concretament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Moltes gracies, Sr. 
Diputat. 

1.-4) , . 

La pregunta següent la for~\Ia el Sr. Sebastia 
Serra i Busquets. La 158. Té voste' la paraula, Sr. Di
putat. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. La pregunta és molt con

creta al Govern i és quines mesures s'han adoptat per 
evitar l'entrada a les Illes Balears de possible carn 
contaminada de pesta porcina. La pregunta, evident
ment, va a demostrar la nostra preocupació, per una 
banda, davant el fet que la pesta porcina és un deIs 
problemes greus que tenen els ramaders de les Illes 
que e~ dediquen als porcs i, per altra banda, també 
per.que a,questa carn que de vegades pot ser que hagi 
arnbat, es un dubte que nosaltres tenim, pot ser que 
hagi estat utilitzada per a la fabricació de sobrassades 
i d'altres embotits i, a més, tenint en compte que en
guany ja hi ha tots uns fruits de tot el pla de Huita 
contra la pesta porcina. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConseHer d'Agricultura, té voste la paraula per 

contestar. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sr. Serra. Hi ha una sene de dis

posicions oficials, que crec que no fa falta recordar, 
des del 79 fins al 80, que regulen tot el tema del sa
crifici de comercialització de la carn i que, endemés, 
estan d'acord amb tota la normativa del Mercat Comú. 
Es basen que el control s'ha de fer en els escorxadors 
aixo és una p~a fonamental, perque s'ha de veure l'a~ 
nimal viu i l'animal mort i, a més, les determinacions 
de «visu» normalment, no es poden fer sobre un per
nil, s'han de fer alla on es presenta la simptomatolo
gia específica. Per t!lnt, creim que les disposicions ofi
cials regulen perfectament tota la comercialització de 
la carn. El problema és en el control d'aquesta docu
mentació. Jo li puc dir que l'única Comunitat que fa 
un control de tota la documentació de carn que ve és 
la nostra, i que als ports hi ha els veterinaris que 
cada dia comproven tata la documentació i que ve 
correcta, al principi no hi venia i a fon;a de vigilan
cia i de normalitzar quantitats aquesta documentació 
ve correcta. 

1.-5) 
Passam a la pregunta següent. 
La 171, que formula el Sr. Joan Francesc López 

Casasnovas. Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sí, Sr. President. Sr. Conseller d'Educació i Cultu

ra, voste deu saber, sap que l'article 2n de la Llei de 
Normalització Lingüística diu que la llengua catalana 
és la llengua propia de les Illes Balears i tots tenen 
el dret de coneixer-la i d'usar-la. Aquest dret implica 
poder adr~ar-se en catals., oralment o per escrit, a 
l'Administració, als organs públics i a les empreses pú
bliques o privades, i que les manifestacions en llengua 
catalana, en forma oral o escrita, pública o priva~da, 
produeixen plens efectes jurídics, i de l'exercici d'a
quests drets no pot derivar cap requeriment de tra
ducció ni exigencia dilatoria o discriminatoria. Ningú 
no podra ser discriminat per raó de la llengua oficial 
que empri, etc., etc., etc. 

AJeshores, si tenim en compte també l'article 8e 
que assenyala que els ciutadans de les rIles Balears te
nim el dret d'usar la llengua catalana oralment o per 
escrit en les nostres relacions amb l'Administració Pú-
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blica, dins l'ambit territorial de la Comunitat Aut6-
noma, resta cIar que si es donen casos en que un es
crit s'ha retornat per part de l'Administració Perife
rica de l'Estat, per mor de venir redactat en llengua 
catalana o s'ha exigit una traducció al castella, a<;o és 
un fet que obliga els poders públics de la Comunitat 
Autonoma a intervenir, a intervenir en un sentit posi
tiu. 1, en aquest sentit, la pregunta que li feim és, jo 
li assenyal que hi ha hagut situacions d'aquest tipus, 
en tenc, com a minim, tres de comptabilitzades, i jo 
deman quin es gestions fa o ha fet la Conselleria d'E
ducació i Cultura davant l'Administració Periferica de 
l'Estat, tal com es preveu a l'article 16, si no m'equi
voc, de l'Estatut d'Autonomia. Perque el Govern Ba
lear ha de promoure, d'acord amb els organs compe
tents la normalització de l'ús de la llengua catalana a 
l'Administració Periferica de l'Estat, entre d'altres, se
gons la Disposició Addicional Primera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol contestar, per favor? 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. López, jo li he de dir 

que la Conselleria d' Educació i Cultura no ha tengut 
coneixement de cap problema quant a l'Administració 
Periferica, sinó únicament i exclusivament quant a l'Ad
ministració de Justicia. Conseqüentment, quant a l'Ad
ministració Periferica, la Conselleria d'Educació i Cul
tura no ha fet cap casta de gestió perque no ha ten
gut coneixement. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

-
EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 

Gracies. Es pot pecar per activa, per acclO o per 
omissió, i la ignorancia, evidentment no és eximent. Jo 
el que Ji voldria dir, amb tot l'esperit constructiu que 
vull comunicar en aquests temes i en tots, és que s'han 
produ'it fets, jo, com a Conseller de Menorca, en aquests 
moments, tenc constancia que se n'han prodult, pero 
no es tracta tant de denunciar aquests fets, sinó d'ac
tuar o d'avan<;ar-se als que es produeixin. 1, en_ con se
qüfmcia, jo li faré arribar, si voste té a bé de rebre'] 
una fotocopia del Conveni que tenim ja en preparació 
amb l'Administració Periferica de l'Estat a Menorca, 
per tal que voste també el pugui aplicar, si ho creu 
convenient, dins l'illa de Mallorca i a les lIles Balears, 
en conjunt. Seria una manera de comenc;ar a actuar, 
d'avanc;ar-se a les circumsHmcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo li he de dir que la 

Conselleria d'Educació i Cultura esta disposada a im
pulsar tot el que faci referencia a normalització, d'a
cord amb la mateixa LleÍ. Voste s'ha referit a l'artic1e 
16, l'article 16 fa referencia a capacitació deIs funcio
naris de l'Administració Pública, inclosa la Periferica. 
Jo interpret que l'obligació que voste ha adjudicat a 
la Conselleria d'Educació i Cultura no és adequada ni 
ajustada a dret, hi ha un article Se, Ir que faculta els 
ciutadans a dirigir-se als jutges, i l'únic que podria te
nir intervenció o que podria donar lloc a una interven-

ció per part de}\ Govern és ]'article Se, punt 2n, que 
precisament és un deis que s'han recorregut per in
constitucional, all~' on s'estableix, precisament, aques
ta legitima ció de la Comunitat Autonoma. 

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

Diputat. 

1.-6) 
La Pregunta següent la formula el Sr. Sebastiit 

Serra Busquets. És la 159. Té vos te, Sr. Diputat, la 
paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Després de VIsItar un pa

rell de fabriques de sobrassada bastants conegudes, i 
d'altres embotits, bastant conegudes a Mallorca, hem 
formulat aquesta pregunta. Rem vist que hi ha en 
aquestes fabriques una serie de carn que arriba, carn 
i greix, que nosaltres li hem donat el nom de panxeta, 
perque és una part de la ven tres ca, la part baixa de 
la ventresca, que s'utilitza molt per a la fabrica ció de 
sobrassada a Mallorca, sobrassada que es consumeix 
aquí, es ven al mercat i s'exporta. Ravent consultat 
també un poc la normativa de l'Europa Comunitaria, 
hem vist que normalment aquest tipus de carn té mol
tes dificultats per ser admesa a l'Europa Comunitaria. 
En canvi, aquí s'utilitza a moltes de fabriques. Dema
nam a veure si aquesta problematica la contempla el 
Govern i de quina manera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Sanitat, vol contestar? 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sí. Bones tardes. Bé, jo crec que aquesta pregun

ta es pot posar totalment en relació amb la que ha 
fet abans al Conseller d'Agricultura, i subscric total
ment la resposta que ell ha donat. És a dir, la pesta 
porcina s'ha de controlar en origen, perque és la for
ma de coneixer o de saber si realment hi ha aquesta 
pesta i, a més a més, la Llei diu que la distribució 
d'aquestes carns s'ha de fer, precisament, en origen i 
que no es podra exigir pels serveis veterinaris oficials 
cap altra inspecció sanitaria, tant es tracti de sobra
!les, com de carn en peces, com de carn procedent di
rectament d'escorxadors legalment autoritzats, és a 
dir, les autoritzacions vénen perfectament pel Minis
teri de Sanitat i Consum, fins i tot aquí en tenim de 
la Generalitat, on diu que en un radi de 20 quilome
tres, etc., no s'ha declarat cap cas de pesta porcina. 
Creim que és el que s'ha de fer. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr- Serra, té voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, en aquest cas, no només parlam de pesta por

cina, també parlam d'altres tipus de carn, greixos, etc., 
tot el que forma part de la part baixa de la ven tres· 
ca, en definitiva. És a dir, segons hem pogut saber no 
s'admet aquesta carn a l'Europa Comunitaria, i aquí 
sí. 1 nosaltres ha deim davant la preocupació que una 
de les reivindicacions nostres i crec que de les Illes 
Balears, jo cree que aixG és una cosa comuna a tots 
eIs Grups, és que la qualitat sigui una de les normes 
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1 fabricació. Per tant, si UDa carn dubtosament 
~on:, no ja de pesta porcina, .. sinó .de ~assa ~~'eL'{ j 

e nO es pot usar a altres pmsos, SI aqul la utilitzam, 
¿~rtament pensam que fins i tot pot ser contrari a la 
nostra economia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol contestar. 

EL SR. OLIVER CAPÓ: 
Bé, de totes formes, pareix que la Comunitat Eco

nómica Europea no té gaire consum d'aquest tipus de 
tros de l'animal, i, a més a més, si no admet moltes 
vegades cam de porc, és perque la regió esta declara
da com que té pesta porcina. 

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

Diputat. 

1.-7) 
Per últim, la Pregunta la formula el Sr. J oan Fran

cesc López i Casasnovas. La 172. Sr. Diputat, té la pa
raula. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. L'article 31 de la Llei de 

Normalització Lingüística estableix que el Govern de 
la Comunitat Autónoma potenciara la producció i ex
hibició de peHícules realitzades, doblades o subtitula
des en catala. 1 més endava'nt diu que a tots els efec
tes el Govern promoura una política de coHaboracions 
amb les institucions d'altres Comunitats Autonomes, 
especialment amb les de !lengua catalana. Ates que les 
empreses cinematogl-afiques Septimania Films i Gerar
do Gormezano PC, Produccions Cinematografiques, te
nen previst rodar una peHícula d'ambientació historica 
a la Menorca del segle XVIII i, a més a més, en llen
gua catalana, i per a la qual compten amb subvencions 
del Ministeri de Cultura i de la Generalitat de Catalu
nya, que abas len, practicament, com voste deu saber, 
un 50 % del cost aproximat de producció, i que han 
soHicitat també una subvenció corresponent al Govern 
de la nostra Comunitat Autonoma, li demanam quina 
és la resposta que ha donat la Conse11eria de Cultura, 
només la resposta que ha donat la Conselleria de Cul
tura a les soHicituds de subvenció per a producció de 
peHícules, en plural, en 11engua catalana que es realit
zin a les Illes Balears. 

EL SR. ?RESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

'. 
EL SR. GILET GIRART: 

Gracies, Sr. President. Voldria fer constar, a pe
sar que contestaré la pregunta, que interpret que no 
és una pregunt3 c\'intel-CS general, sinó d'interes espe
cífic per a Septimania Films i Gerardo Gormezano Pro
ducciones Cinematográficas o Proeluccions Cinemato
gr3.fiques. És a dir, que és una pregunta molt parti
cular i molt concreta. Pero, de totes maneres, la con
te taré. En lene que el 50 % inclou una subvcnció del 
Ministeri el uHura. de la Gener.alitat de Calalunya i 
Lambé 250.000 pessetes de l Conscl\Insu lar de Menare ., 
cgons les mcvcs notíc ics, Sr. L6~z, o abó m 'ho va· 

ren vendre a m i amb la visila quc va fer UD d'a
quests dos senyors. En segon 110c, la visita feta al Con-

seller, alla on es feia una sol-licituel e1'uns 10 milions 
de pessetes o 14 milions de pessetes, que em pareix 
que era la diferencia que els faltava per cobrir la to
talitat del seu Pressupost, naturalment, en aquests mo
ments en que no esta aprovat el Pressupost de l'any 
87, que el Pressupost del 86, com voste sap, esta tan
cat i que no hi ha hagut encara, no hi ha hagut pror
roga de Capítol IV, és molt difícil que jo 1i pugui do
nar una resposta positiva, tant al Sr. Gormezano com 
a Septimania Films. El cert i segur és que la petició 
s'ha fet i esta pendent d'una vegada que s'hagin apro
vats els Pressuposts donar-li la resposta que no vull 
avan<;:ar que sera negativa, pero tampoc no li vuIl avan
<;:ar que sera positiva, atesa la quantia de la subven
ció que sol-liciten, que és summament important. 

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

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Pcr dir, en primer 11oc, que 

no s'ha contestat la pregunta, que la pregunta tenia 
un preambul on es parJava el'una subvenció, d'una sol
licituel de subvenció o que la pregunta deia exactament 
quins serien els posicionaments ele la Conselleria ele 
Cultura respecte de les soHicituels de subvenció per a 
producció ele peHícules, en plural, en 11engua catalana, 
que es realitzin a les Illes Balears. Que que di a¡;o dit, 
el'entrada. En segon 110c, tenguin en compte que si 
hi ha una subvenció del Ministeri de Cultura per a un 
film en concret, i de la Generalitat ele Catalunya, a<;:o 
és un fet que em sembla que la Conselleria de Cultu
ra de les Illes Balears ha de tenir molt en compte si 
pensam que té una obligació legal de fer coBaborar, de 
fer possible produccions cinematografiques en la nos
tra llengua, sense dir que aquesta, concretament, aques
ta sol'licitud sigui la que vos te o el Govern hagi d'aju
dar o ele potenciar, és un tema obert. 

En segon 110c, ens preocupa enormement la res
posta que parla que, com que no hi ha pressuposts, 
en aquests moments, aprovats, no pot donar una res
posta positiva. Miri, m'agradaria ac1arir que el Con
sell Insular de Menorca no els ha donat una resposta 
positiva ni negativa, en el sentit de les 250.000 Pts. que 
voste ha dit, que, per cert, no deuen ser els infor
madors, els propis soHicitants els que li han dit, sinó 
algun rnembre del Consell Insular de Menorca, perque 
aquesta determinacíó es va proeluir exactamcnt ahír, 
abans d'ahir. 1, en conseqüencia, Sr. Conseller, i tor
nant a l'assumpte, pensi que voste té l'obligació legal 
de fer una política en proeluccions cínematogr3.fiques, 
nosaltres demanam, la fara, senzillament, o quedara als 
llimbs com tantes altres coses? 

EL ~R. PRESIDENT: 
Sr. Conse11er. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. El que, evielentment no puc 

admetre, i no quedara als llímbs, és que voste a la ín
troducció em dígui que, ates que ha soHicitat una sub
venció corresponent al Govern de la nostra Comunitat 
Septimania Films i Gerardo Gormezano PC, ara em vul
guí girar la pregunta. Aixo esta claríssím, i voste feia 
referencia a una cosa molt concreta, i jo li he contes
tat aquesta cosa concreta que vost€:: em conté o es conté 
a I'exposició de motius d'una pregunta, quina sera la 



----------------------------------------.... 
2502 DIARI DE SESSIONS / Núm. 85 / 2S de febrer del 1987 

resposta que es donara a les diferents soHicituds que es 
puguin fer? S'adequaran a les partides pressupostaries, 
tenint present que, en aquest cas concret, com en tots 
els altres, hi ha una voluntat política de normalitzar la 
nostra llengua i de fer tot el possible per donar suport 
a aquelles inicia ti ves que tendcixin a aquesta norma
litzaciÓ. 

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

Diputat . 

H.-l) 
Passam al punt següent, que és el relatiu a Mocions. 

Sra. Secretaria, vol fer, per favor, lectura de la 181, del 
Grup PSM? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Sebastia Serra Busquets, Portaveu del Grup Es

querra Nacionalista-PSM al Parlament de les Illes Ba
lears, presenta la Moció subsegüent a la InterpeHació 
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta-PSM, amb número de R.E. 4/87, relativa a la política 
del Govern en materia de Consells Insulars. 

Moció: El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat Autonoma a: 

1r.-Adequar en la seva acció de govern una actitud 
més adient amb els articles 18.2, 37, 39, 40, 42 de l'Es
tatut d'Autonomia respecte de la relació i coordinació 
amb els Consells Insulars i l'exercici de l'Administració 
Autonomica a través d'ells, i, en especial, a les illes 
menors. 

2n.-Planificar les inversions anuals de cada illa 
amb audiencia deIs seus respectius Consells, per tal 
d'establir les prioritats inversores. 

3r.-Remodelar les seccions insulars de la Comis
sió Provincial d'Urbanisme, per tal que la seva compo
sició representi la voluntat política deIs governs insu
lars deIs Consells respectius. 

4t.-Presentar una proposta de delegació de fun
cions i serveis amb detall de les dotacions correspo
nents, perque pugui ser tramitada com a projecte de 
llei de la Comissió Tecnica Interinsular davant el Par
lament, abans de la dissolució de la Cambra. 

Se.-Ampliar les dotacions corresponents a les dele
gacions ja operants en els Consells Insulars en base a 
un estudi de necessitats.» 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sra. Secretaria. 
Segons acredita el Cap de Secció deIs Serveis Ad

ministratius de la Cambra no s'ha presentat cap esme
na dins el termini reglamentario 

Per defensar la Moció, té la paraula el Diputat loan 
Francesc López i Casasnovas. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Sres. i Srs. Diputats, durant el debat de la Inter

peHació de dimecres passat, constatavem, entre aItres 
coses, que no han bastat quatre anys d'exercici de rAu
tonomia per tal de procedír a una mínima descentralit
zació administrativa que dotas de major eficacia la 
nostra Comunitat Autonoma. Constatavem que centrats, 
potser excessivament, en el tema de la redacció d'un 
projecte de llei de Consells Insulars, desviada l'atenció 

respecte del grau d'in~titucionalització d'una Comuni
tat Autonoma molt insular en qüestions paritaries que 
semblaven, per lapsus Ih\guae, com de vegades ha sor
tit aquí, qüestions peritarics d'una Comunitat Auto
noma harmonica i feJi.¡; , embarcats, ielo, en polemiques 
constants sobre culpabilitats i culpables, sobre com 
vénen redactats els escrits o no, per mantenir un status 
quo o una situació d'aquesta Comunitat Autonoma que 
encara no ha sortit dc l'ambit de provínci::l, s'ha per
dut J'ocasió, dic, de fer, durant aquests quatre anys, un 
rodatge provisional, a~Q sí, pero un rodatge ele les com
petencies susceptibles de ser definitivament transferides 
i elelegades als Consells Insu1ars per la via estatutaria i ., 
ex-Iege, des de la Llei, tal com mana l' Estatut. 

Constatavem que pel que fa al cas d'Eivissa i For
mentcra, el Govern, de moment, no ha decretat res 
d'allo que ha dit que faria, ni hi ha constancia a cap 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma, ni sembla 
ser que, tampoc, per manifestacions aquí fetes, tampoc 
no hi ha constancia escrita, amb document fefaent, al 
Consell d'Eivissa, si no, ja es desmentira. Constatavem 
que la Comissió Tecnica Interinsular va entrar en via 
morta, poc després de constituida, i se I'ha ignorada fins 
ara, essent com l'encarregada d'elaborar projectes de 
llei que obrissin l'aixeta de la descentralització política 
a les lUes. Tanmateix és cert que aquesta paralisi va 
ser deguda a la constatació que una llei de ConseUs 
era prioritaria per ordenar el caos probable que s'hau
ria pogut generar sense un marc on poder situar l'exer
cici de les competencies propies o delegades als Con
sells Insulars. Constatavem també que després d'infor
mes prolixos i no sempre útils, alguns sí, la Ponencia 
redactora del Projecte de Llei de Consells Insulars és 
conscient que ha de fer un esfor~ per doure la tasca 
que fa prop de dos anys li va ser encomanada pel Par
lament, i constatavem en definitiva, que el dit i fet 
no és una frase aplicable al Govern de les IIles Ba
lears, i no per prudencia, no per prudencia, sinó més 
tost per allo que, amb paraules també es pot enredar 
la voga. Pero com que sol succeir si he dit en cataJa, 
modalitat menorquina, ara em sap greu que no hi sigui 
el Conseller de Cultura, que rallar escalda les aixelles, 
ja és ben bé hora que els Grups Parlamentaris d'aquest 
Parlament facin en aquest antic saló de ball, diguem 
que facín al Govern, avinent quin so volem que marqui 
per hamonitzar la dansa deIs tres Consells i al Govern, 
reconeguem tots, Govern, Consells Insulars, Grups Par- " 
lamentaris que un més que altres, a¡;o sí, segons el 
grau de representativitat i poder que tenguin, pero que 
tots tenim la nostra part de responsabilitat en aquesta 
assignatura pendent del programa autonomie, que és la 
falta d'uns mecanismes de funcionament que estructu
rin o vertebrin la política autonomica entorn a l'eix 
d'un acord explícit entre Govern Interinsular i els Go
verns respeetius de cada illa. 

El desplegament d'una acció d'un Govern autono. 
mie a les Illes hauria hagut d'anar lligat estretament al 
eontingut estatutari i no ha e tat així. El nostre Esta
tul, produete d'una delicada conjuntura política, ofe
reix moltes ambigiiitats, que donen una eerta con fu
sió al tema que ens ocupa, si voleu, s6n les ambigüí
tats i eonfu ions semblanls a les que es troben al 
famós Títol VIII de la Constiució, i que, per superar
les, exigeixen O bé una reforma, que Esquerra Naciona
lista volem, pero que no la volem ara, perque aniríem 
probablement cap a pitjor o bé un canvi de mentalitat, 
un canvi de taranna amb l'aplicació practica que fins 
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ra no s'ha produi:t i que és necessari que per aixo 
~ateix, perque és necessari, és possible. 

Fa una setmana, des d'aquesta tribuna d'oradors, 
es va dir que ningú no havia presentat al Govem cap 
proposta alternativa, és incert que a<;ú sigui ver, com a 
mínim, veritat total, prou vegades, Esquerra Naciona
lista-PSM ha presentat sectorialment proposicions no 
de llei que haurien pogut lubrificar la maquina buro
cratica, fer-la més efica~ i agil, recordin, senyors Dipu
tats, la planificació conjunta de la política d'equipa
ments esporlius, la presencia de representants insulars 
a les Comissions dictaminadores de subvencions, la re
modelació de les Comissions de Patrimoni, la creació 
dels Serveis Insulars d'Arqueologia, coordinats, a-c;:o sí, 
amb la Direcció General de Cultura, la formació d'un 
servei coordinador de Biblioteques que respectas l'auto
nomia deIs Consells Insulars, deIs serveis insulars, pero, 
en definitiva, un servei coordinador que totes les Comu
niats Autónomes tenen; la demon-atització de l'Institut 
d'Estudis BaIearics, la posada en marxa de poIítiques 
coordinades i cooperatives en materia d'ocupació, de 
joventut, d'indústria, de transport, d'agricultura; i re
cordaran vos tes, també, tots, el tema ele l Fons de Com
pensació Interterritorial, quantes vegades no s'ha de
manat que des ele, a nivells ele [,Estat Central, hi hagi 
una audiencia previa a la voluntat del Parlament, aler
ta, no del Govern, sinó del ParIament de les Illes Ba
lears, per saber quines inversions seran les prioritaries 
que es finan¡;:aran a carrec del Fons de Compensació 
Interterritorial. Ido bé, ac;o també té un paraHe!, per
que les inversions es fan, recordin-ho bé, a Mallorca, 
a Menorca, a Eivissa, a Formentera, a Cabrera, potser 
qualque elia, i, en conseqüencia, el Fons de Compensa
ció Interterritorial, té també una estructura per illes 
que, aquest Govern quan li ha interessat no hi ha fet 
caso 

Entenguem que si es fracassa . en aquest intent de 
donar satisfactoria resposta a la realitat insular que 
marca i defineix físicament i geograficament un ambit 
tancat en eH mateix, haura fracassat una part molt im
portant del programa pel qual venim Iluitant, en el qual 
venim lluitant molts de ciutadans el'aquestes illes, de 
temps enc;a. 

De tota manera, bo sera no fer cap catastrofisme i 
esperar que el fracas d'un determinat Govern no sigui 
el fracas de tota una concepció política. 

1 anem concretament a allo que la Moció proposa. 
En primer 1I0c es parla, referint-se a artides d'aquest 
Estatut, a adequar l'acció de Govern respecte de la re
lació i coordinació amb els Consells Insulars i a l'exer
cici de l'Aelministració Autonomica a través d'eIls, i, 
en .c pedal, a les iUcs menors. Miri, Esquerra Naci . 
na ll la pen:a, i r c que és faci lment compartible, que 
els Con e ll han de ser , i obrctot a le iLl menor 
I'~m~it ele trobada obligada de l'Admin istl'ació AutO: 
lloml a, que a través seu es pol reron;ar e l cadlcLCI" 
d' clmini lra ió LOca l que els onscl ls Tnsu lars t enen, 
~u e l Con eH Insul. I ha n de poder exercir, coro a 
Q~gans supramunicipals d'aproximació i relació amb els 
A]untamcnts, sense que, per part de l'Aelministració 
Autonómica, se'ls faci cap mena de pont; que s'han de 
reforc;ar i establir millors mecanismes de coordinació i 
co.opcraci ; que s'ha n d'evitar ~alversaments econo
mies, donanl més e ficacia a la <ycstro mitjancant aques
la, Acll1lini traci6 indirecta que el 'Est'~t Centr~1 fa a tra
Ve de ]'Aclm ini tració Periferica de l'Estat, i, per que 

no?, si, a més a més, l'Estatut ho diu, el Govern de les 
Illes Balears no pot fer també una Administració indi
recta, perque s'ha de presentar directament a Ciutat 
de Mallorca escrits, ciutadans, peticions, soHicituds, etc., 
que es poguessin, que es poden presentar, obviament, 
als Consells Insulars, en exercici de l'artide 40 o de 
I'article 18.2 de l'Estatut d'Autonomia. Doncs, per aquí 
va la nostra proposta . Tot a~o, que sembla abstracte, 
té un component molt concret, i és que el ciutada no 
reconeix dues administracions paraHeles, n'hi ha una 
de tota sola, una, les competencies poden estar a Ciu
tat de Mallorca, a la seu del Govern o poden estar a 
Eivissa, a Maó o a prop de Cort, aquí devora. La qües
tió és, pero, que el ciutaela no vegi xarxes paraHeles 
d'administració que són gravoses per a la seva butxaca. 

També bem d'entendre que els Consells Insulars 
estan legitimats per fer sentir les seves prioritats i pre
visions respecte del que pot fer i ha de fer competen
cialment la Comunitat Autonoma. L'article 131 ele la 
Constitució aplicat de manera analogica a les Illes Ba
lears, clonaria que c1s plans d'inversió amb caracter 
obligatori s'hauricn de consultar previament, no vull 
dir que els Consell s tenguin la darrera paraula, pero 
consultar previament, als Consells Insulars, com a le
gítims representants, com a exercici de Govern de la 
Comunitat Autonoma. 

1 em deixi acabar aquesta primera intervenció, que 
som conscient que es cleixa un punt importantíssim 
entre el'aItres, que és la remodelació de les seccions 
insulars de la Comi:ssió- Provincial d'Urbanisme em 
deixi acabar fent referencia al discurs del President 
del Govern Espanyol, Sr. Felipe González, quan, ahir 
mateix, deia que la presa de decisions entre l'Aelmi
nistració Central i les Administracions Autonómiques, 
en materia que afecti a programes de la Comunitat Eco
nomica' Europea, passara necessariament per una Co
missió de Cooperació, primer, ara amb la Generalitat de 
Catalunya, pero sera un model exportable a totes les 
Comunitats Autonomes. Que menys, que mínim que 
demanar que el Govern tengui un taranna, una actitud 
similar a aquesta, des de parametres, en definitiva, 
aplicats a una Comunitat Autónoma de caracter discon
tinu com és les Illes Balears. 

1, quant a la Secció Insular de la Comissió Provin
cial d'Urbanisme, no feim més que recollir un envit 
que va fer a aquesta tribuna cl'oradors el Diputat Sr. 
Jeroni Albertí, perque crcim que, efectivament, a tra
vés de la política territorial que es pot fer a través de 
la Comissió Provincial d'Urbanisme, veurem si real
ment el Govern de les Illes Balears, és sensible o no 
és sensible a les propostes d'ordenació territorial, d'or
den ació económica que, en definitiva, suposen els Plans 
General s d'Ordenació Urbana, la planificació urbanísti
ca, en general. 

Aquest punt és molt delicat, jo ho he dit, estic se
gur que Diputats que intervindran ara, a continuació, 
em [aran csment clels problemes competencials que a¡;:o 
suposa, pero tenguin en compte, Srs. i Sres. Diputats, 
que anam a totes o es tam a les dures i a les madures 
o sempre hauran de ser els mateixos els que paguin 
"el pato». 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat . 
Grups que vulguin intervenir? Grup Mixt. 
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Sí, té voste la paraula com a representant del Go
vern. 

Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs, Diputats. No vuJ] dir que 

m'hagi sorpn':. la pre nla ió d'aque la Moció, pero en
tenia qu de 'prés del deba que vam [enir, quanl a la 
nle l-peHadó, e l Grup Parlamenlari Nacionalista e 

pen ada mol l molL l'oporLL1l1ital o no OpOl"lUnilat de 
presentar, Cn aquest mOll1 nL, una Moció qu ad re
ferencia a pol.íLica de onsell Insulars, enlre omeles, 
p rque DO fa refcl""ncia a una políli a de Con ells _ n- '. 
sulars en la globalilal, s inó a certs aspcctes, i més, 
ates el momenl en que cns trobam, on ap perfecta
mcnl el represcntant tI'Esquerra Nacionalista-PSM, que 
encara que iguio apr vals ·ls cinc punlS, osa que, en 
aquests mon ent s , jo quasi c1emanaria que es retirés la 
Moc16

J 
pero entraré en debal que encara qu siguin 

apl'ovats, 11i ha una impossiblliLat de temp per clur-lo~ 
a efecle. Per tant, jo, amb tot5 els respectes, he de qua
Iificar la pre ntaci6 d'aqllesla Moció, c m una demos
lració de principis, de bona voltml;at, pero que se sep 
que, ind pendentmenl de si és un si o si és un no, poca 
cosa es podra lraduir en efectes reals el'aquí a les pI'O

pere eleccions. 
o cauré en el facil Ilenguatge qL1e és tilla Moci6 

opOrll.lIlista, lectorali sla ni fer·bi prop, el que si vull 
dir clarament, és que aquesta Moció podda haver tín
gut un cerl sentil n el debat, si n record malament, 
de dia 24 i 25 el'octubre del 84, sobre política de Con
sells Insulars, perque Havors haguéssim estat a temps 
de fer qualque cosa d'aqu stes que aquí es proposen. 

Jo entenc i em sap molt de greu haver de lornar 
a repetir, quasi, els mal ixo argumenls de la Intcrpel
lació de la se tm ana pa Se da, que aguc la Moció va mé 
referida al Parlamenl d les lIle Ba'lears que no al 
Govern, el G ,ern ha complert un mandat parlamen
tari, quant que la politica de Consells Insulars es dis
senyés mitjan!;anl la formació d'una Ponencia per re
dac tar la Llei de Con ell 1 nsulars. Si voste repassa, i 
jo aquJ no vulJ treure ose que e van dir en aquell 
debat, em referiré només a les manife tacions n stres, 
i voste repassa la in le.rvcDCió el'aq uells dje , se'n te

rnera que ja vaig manife lar que, en principi, si aixo 
era la volulllal del Govern, del ParJamel1l., el Govern 
l'acataria i no tendria cap inconvenient, pero advertia 
que aixo impossibilitava qualsevol tipus d'inici?tiva per~ 
que després se'os latxaria de no ser respectuosos amb 
la voJuntat majorita.ria de] Parlament. 

No han ba tat guau-e anys, aquí s'ha de dir ac;o, 
na J1an bastat quatre anys? A la responsabilitat de tots 
e]s Grups Polities, sense exclusió de ningú, sense exclu
sió de ningú, oi de la dreta, ni de I'esquerra ni d'en
mig, a la responsabilitat de lots els Grups Polític , no 
una responsabilitat des del 84 de l'Executiu, hi pot 
haver part de responsabllilal, pero mínima, en aquest 
ca . Han tardat quatre anys, en dos mesos no s'acon-
egu:ira res, encara que s'aprovés. Quan el Govern agafa 

una jniciativa, criticable, perque qualsevol actuació és 
opinable, criticable positivament, destructivament, depen 
de la interpretació :i ele la crítica j del que la faci, pero 
guau el Govern intenta fer qualque actuació, si hi ha 
qualque Grup Parlamentan que interpreta que va en 
detriment del que es va acordar, no solament en e1 
Parlament en la fonnació d'una Ponencia redactora 
d'una nei, sinó el que es va acordar i se n'ha parlat 

avui capvespre, pt{!cisamenl, ((-jI') ió T' cnica 
Inlcrinsular, se ti ~iu, 111'S mane , ac;o, com-
pany, n és a~o, alúhl-rclar-re lucla, I dil". Bé, COm 

queclam, aqui? Pcr una banda s ' ins ta, per l'aHra es fre
na. .uan el i e·¡ res id ' Jll d'aquest Ex cutiu va dir 
que no hi havia hagut una alternativa clara a la polí
tica de Consells Insulars, apeHava a una alternativa 
deIs Grups Parlamentaris, ele tots, que aquí es recane
gui o no es reconegui, hi ha quatre papers més ben 
escrits a més mal escrits que van servir ele base a 
iniciar dins aquesta Ponencia, que no elesvetllaren la 
feina, pero que sí vull clir clarament, i cree que aixo, 
els companys que formam part cJ'aquesta Ponencia, 
avui m'eximiran que descobreixi qLlalque cosa, si enca
ra no se sap públicament, sí que hi ha un acord, preci
sament, que dóna compliment al primer punt, adequar 
en la seva acció ele Govern una actitud més adient als 
articles 18.2, 37,39,40,42 de l'Estatut d'Autonomia, res
pecte ele la relació i coorclinació amb els Consells Insu
lars dins l'exerci de I'Administració Autonómica a tra
vés cJ'ells i, en especial, de les ílles menors. Com que
dam, de les illes menors, de totes, horitzontalitat 
sí, horitzontalitat no? Com quedam aquí? 1 no sola
ment aquests articles, també hi ha l'article 26, que 
s'ha de tenir en compte, el 38, etc. Pero és que ja 
hi ha un prime¡- acorcl dio la Ponencia, i és que 
precisament el que VoSl e planlej DO ho p l ade
quar el Govcrn a aque ta aetuació, edl la LIei qui li 
marcara l'acluació i I'adequació que ha de lenir el 
Govcrn quanl a coorclinació de on ells Insulars, i 
vo t' a a<;:o ho sap, perqLH! ¡'ac ret, per damunt, i de
man disculpes si en aquest 1l10ment romp un poc 
el secret, capítol IX ele la coordinació de l'activitat 
administrativa deIs Consells Insulars, Secció Primera, 
Disposicions Generals; Secció Segona, De la Coordina
ció ele les activitats deIs Consells Insulars en l'exercici 
de les competcncies propies i transfcrides, de la coordi
nació de les actívitats deIs Consells Insulars amb les 
oml eLencies c1elegaeles, ja esta prefixat cap on ha 

d'anar aque (a coordinació, no és el Govern que haunl 
d'adcquar la seva acLuació, el Govern ha d'adequar 
1<1 seva actua ió a la Constitució, a l'Estatut i a aquesta 
Llei, perque si el Govern vol fer la seva cooordinació 
i la seva adequació, el Govern el que ha de fer és dei
xar-se anal' d'histories del que hi ha c1ins una Ponencia 
i presentar un text legislatiu quant a coordinació de 
Consells Insulars, Per tant, crec que el primer punt, 
convendria, en aquest cas, retirar-lo. 

Per altra banda, el que es demana en aquest pri
mer punt, queda perfectament establert que era mit
jan~ant una Liei del Parlament, la qual haudl. de re
gular J'organi tzació deis ens el'Aclminislració Local j 
també corn a in titucions de la Comunitat Autonoma. 
Mitjan~ant una L1ei del Parlament o Aquest primer punt, 
que vol fu? Que si l'aprovam el Govern ha de pre
sentar a aquesta Cambra un Projecte de Liei, perque 
així 11 marca 1'Estatut, que ha de ser amb un Projecte 
de Llei que s'ha d'adequar aquesta coordinació i la re
lació amb els Consells Insulars, i no de motu propio? 
Per tant, jo demanaria la retirada d'aquest primer 
punto 

Passant al segon punt de la seva Moció, planificar 
les inversions anual s a cada illa, amb audiencia dels 
seus respectius ConseD , per tal d'establir les prioritats 
inversores. En aquest cas, hi estam totalment d'acord, 
en e1 [ons, pero no té cap ti pus d'efectivitat practica, 
ni una. Primera, perque els Pressuposts actualment es 

< 
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troben dins el Parlament a discussió, i segona, perque 
aquest acord, que és una Moció, vincula l'actual Go
vern pero no al que vengui, per tant, adequar les in
versions als Consells Insu lars j amb audiencia deIs Con
sells Insulars, vol dir a par'l ir de l'elaboració deIs pro
pers Pressuposts. Pero encara vull afegir més en aquest 
sentil, i el que vuJl afegir és que aqu est és un deIs 
capitoJ precisamen t que es va introduir, perque s í cree 
que han [et coses be n fete , dins aque ta Poncncia, é 
un deIs capítols que vam introdui r, em sembla que 
és l'ouze , sobre -1 ti an~amcnt on 'eslablien lI' s tipus 
i on es deia que una de ) s co es Conamen la ls a l'hora 
de discutir les inversions als CODsel ls Insulars quau 
tenguin les competencies transferides, sera adequar les 
¡u ver ions a1s Consells en [unció (\'aquestes competen
cies, en funció el 'aquestes ompetencies. 1 també és 
previst a la discussió que mantcnim, per tant, crec que 
aquest punt és passar l'arada davant el bou, en aquest 
cas, concreto 

Pero s'apeHava, aquí, a un control previ del Fons 
de Compcnsació, bé, les previsions del Fons de Com
pensació Intertcrritorial han de ser aprovades abans ele 
remetre's a l'Administració Central, dins la Comissió 
d'Economia, Hisencla i Pressuposts elel Parlament, per 
tant. aque ' l conll'Ol previ CJue es dcmana, no é que 
sigui ünplícit aquí din , pero s( que vo te ho ha dil en 
la seva Exposici6, ja es l I no e pot enviar el Fons ele 
Compensació Tnler lerrlturial scnse que la Con i ' ió 
d'Econonúa, His ' nda i Pre suposts el 1 Pa rl ament es 
pronuncii sobre aquest. 

Per altra banda, enguany, encara que he de reco
neixer des d'un punt de vista, que ha estat un primer 
intent, molt més millorable, indiscutiblement, perque 
és un primer intent, es tendeix a l'hora de fer la di
ferenciació amb inversions a cadascuD deIs Consells 
Insulars, perdó, no a cadascun deIs Consells Insulars, 
sinó d'inversions a caclascun deis territoris que té com
petencies el Consell Insular o a lla on es circumscriu, 
concretament, el Consell Insular. Així aprovarem en 
els Pressuposts ressenyes de partides d'inversió que te
nen un efecte dins Menorca, unes altres, un efecte dins 
Eivissa, i unes altres, uns efectes dins Mallorca. Bé, 
aquest control es du i es dura, on?, en el debat de 
pressupost, dins les Comissions, a les compareixences, 
amb esmenes que es poden presentar. Per que a¡;o? 
Perque no té res a veure, en aquest moment on enca
ra afortunadament o desgraciadament, no ho jutjaré, 
On encara no hi ha competencies en els Consells Insu
lars que hagin estat transferides per part de la Comu
nitat Autonoma, perque en el moment que les compe
t(~ncies les tengui i hi siguin, indiscutiblement, s'hau
ra d'acomplir el que inicialment es preveu ja amb 
aquest esborrany de Projecte de Llei de Consells In
sulars, on les inversions afer dins cadascun deIs Con
sells Insulars hauran d'estar d'acord 3mb les eompe
tencies assumides, i així va ser a un deIs dialegs que 
es van mantenir. Per tant, crec que aquest punt núme
ro 2, en aquest cas, coneret, d'efectivitat concreta, no 
té cap ni peus, que estam d'acord en el fons, és cIar 
que sí, és que no hi ha cap més remei, és que si di
guéssim el contrari, seria dir bcneitures sobre aquesta 
tribuna, és que s'haura d'adequar necessariament, peró 
s'haura d'adequar necessariameQ't en el moment que la 
necessitat existeixi, i la necessit~ existeix des del mo
ment que hi ha competencia de\s Consells Insulars, 
una competencia executiva i de gestió, i aquesta com
petencia executiva i de gestió Ií ha de venir donada 

mitjan~ant una Llei de Transferencies, i aquesta com
petencia executiva i de gestió d'una competencia con
creta que vendra donada per una Llei de Transferen
cies, haura d'estar adaptada a un marc més ample, 
que es diu Llei de Consells Insulars, on es fixen els 
parametres d'actuació, quant, per exemple, interinsu
lar amb un sistema provisional, amb un sistema de
finitiu, pero s'haura de fer aquesta transferencia, tot 
at;o s'intenta regular, i voste ho sapo Per tant, aquest 
punt decau pel seu propi pes, primera, perque en aquest 
moment ja es fa , segona, perque al Fons de Compen
sació hi ha una audiencia previa abans de ser remes 
a Madrid per part de la Comissió d'Economia i Pres
suposts. 

Passant al punt número 3, crec que tal vegada a 
aquestes altures, no és que vulgui fer una broma, pero 
jo ha interpret així, m és imparcialitat, impossible, ro
dem per la resta de Comunitats Autonomes on la com
petencia exclusiva en aquesta materia és de la Comu
nitat Autónoma, en concret, a veure on hi ha compo
sicions de Comissions ja siguin provincials, en aquest 
cas, Seccions Insulars, tant rcpresentatives com les que 
tenim aquí. Més representativitat, impossible. 

Si ens referim concretament a una, es podria de
manm- aquí que el representant que nomena o que s'ha 
de nomenar com a representant deis Ajuntaments, bé, 
hauria de ser un feel reflex ele la majoria d'Ajunta
ments en funció del color polític que tenguin, jo vull 
recordar, no vull anar a una altra iHa, que a Menor
ca hi ha quatre municipis governats per batles de cen
tre-dreta i hi ha tres municipis governats per batles de 
centre-esquerra o d'esquerra més esquerra, com vul
guin, m'és igual, i, a pesar e1'aixo, el representant és 
un batle socialista, i ningú no es rompe les vestidures. 
Més representativitat, impossible. Hi ha un represen
tant e1el Consell Insular de Menorca, un representant 
deis Ajuntaments que, en aquest cas concret, és el bat
le d'un partit polític concret, un batle socialista, el 
Vice-president d'aquesta Comissió Secció Insular de 
Menorca és el mateix Conseller delegat d'Ordenació del 
Territori, Sr. Benjamí Carreras, i després hi ha un re
presentant de l'Administració de l'Estat, que tots sa
bem. en el cas de Menorca, qui és aquest representant 
de l'Administració de l'Estat, i després hi ha un re
presentant del MOPU, funcionari, i un representant del 
Ministeri de Defensa Militar. :És a dir que, en tot cas, 
és aquest funcionari i aquest militar que, ates a una si
tuació quasi quasi extrema, inclinen la balanc;:a, per
que les realitats paradoxals ens han donat que no sem
pre el centre-esquerra o l'esquerra-esquerra vota el ma
teix. Per tant, no es pot aduir que a~ó sigui una pres
sió per part de l'Administració de la Comunitat Auto
noma, de cara als Consells Insulars. 

1 el que es diu aquí damunt compromet, molt bé, 
entenc que aquesta petició és noble i s'ha d'atendre 
des del moment que tenguin les competencies els Con
sells Insulars, llavors scran competents per tot, )Jer 
tot, pero si no tenen aquestes competencies, la respon
sabilitat final, sempre és de l'organisme competent, i 
qui ha de donar resposta aquí davant és l'organisme 
compctent, i l'organisme competent no sera el Consel! 
Insular en tant no tengui la competencia, sinó que sera 
el Govern de la Comunitat Autónoma, i sera al Govern 
Autónom a qui s'ha d'exigir la seva responsabilitat, per 
tant, el que no podem fer, d'altres instancies , és vo
ler governar el Govern de la Comunitat Autónoma. Que 
voste cm digui que s'accelerin aquestes competencies, 
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s'haguessin pogut accelerar amb anterioritat, pero en 
aquest cas concret, no es pot admetre aquesta pro
posta. 

El punt número 4, presentar una proposta ele de
legació ele funcions i serveis amb detalls ele dotacions 
corresponents perque pugui ser tramitaela com a Pro
jecte ele Llei de la Comissió Tecnica Interinsular cla
vant el Parlament abans de la dissolució de la Cambra. 
Jo aqui només li faré dues observacions, dues, la man
té la proposta número 4, després de la Comissió Tec
ni ca Interinsular que han tingut avui capvcspre? Es 
manté aquesta proposta o es retira? Perque, qui és 
qui lJa de presentar aquesta proposta? El Govern? 1 
per que el Govern? Quan l'Esta lut es tableix que la Co
missió Tecnica Interinsular esta formada per quatre 
representants del Govern i quatre representants de ca
dascun deIs Consells Insulars, la iniciativa ha de par
tir, per ambdues parts, o ha de ser de les dues insti
tucions o s'han de posar d'acord les dues institucions . 
Qui és que ha ele presentar aquesta proposta? Per al
tra banela, també s'ha de dir ben clar, que aban s de 
presentar propostes concretes, hi ha d'haver un, com 
s'ha dit avui elins la Comissió Tecnica Interinsular, jo 
no és que m'inventi res, un dialeg previ, perque ja te
nim l'expedencia, ja sé que tal vega da ens equivoca
rem, vull ser així ele senzill o de modest, pero quan 
vam presentar propostes el Govern, alla va ser el San 
Quintín, el que va passar dins la Comissió Tecnica In
terinsular, bé, i que feis? I com podeu presentar aques
tes propostes si ni tan soIs en tenim coneixement? Que 
és ac;o? Que és aquest desastre? Ac;o ho hem de fer 
tots nosaltres aquí dins. Quan nosaltres proposavem la 
creació de subcomissions, bé, també, en aquest mo
m en t, estan mig contemplades en el Reglament, per
que comen<;:assin afer feina, pero jo crec que els fets 
demos tren el que es tan. demostran t, cada vega da, i p er
dó per fer una altra vegada aquesta referencia, caela 
vega da que hem volgut dur iniciativa, tal vegada és 
que ens hem equivocat, tal vegada sí, pero cada vega da 
que hem volgut elur una iniciativa, es contesta amb un 
llenguatge, amb un to amigable, ha estat, no és a<;:o 
company, no és a<;:o. 

Al punt número cinc, no hi entraré. D'acord. Per
que sia la Comissió Tecnica Interinsular, avui cap ves
pre, ja hem dit que estavem d'acord, no podem dir tot 
el contrari, pero no d'acord perque ho digui el punt 
número 5, sinó d'acord perque ja ho han feto Ja ho 
han fet, concretament, i voste ac;:o ho sap, concreta
ment amb el Decret d'actualització de delegació de 
competencies, en materia d'ITV, proves esportives i 
amb el Decret d'ampliació, actualització, delegació de 
competencies en materia de serveis i assistencies so
cials al Consell Insular de Menorca. Podríem fer refe
rencia a aItres Decrets, com el de Denominacions d'Ori
gen, etc., etc., on també hi ha hagut una resposta clara 
i eficac;: sobre aquest tema, que no duen cap actualit
zació economica, per a<;o no es va fer amb el tema de 
denominació d'origen, per exemple també quan va pas
sar amb el d'entitats locals menors també va ser el 
Consell Insular qui va prendre la determinació, i no 
du cap tipus d'ampliació ni de funcionaris ni adminis
tratives. En el moment que el Consell Insular, un Con
seU Insular concret s'ha posat d'acord amb el Govern 
de la Comunitat Autónoma per revisar els Decrets fets 
en temps del CGI que han de menester una actualit
zació com tots han reconegut avui dins la Comissió 
Tecnica Interinsular, s'ha feto 

Per tant, si no vol retirar la Moció, jo, almenys 
li demanaria que \,etirés els quatre primers punts, i 
man tengués el cinque. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vi ce-president. 
Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. L6PEZ CASASNOVAS : 
Gracies, Sr. Presi clent. En cinc minuts inlentaré 

sortir a camí en una serie de coses. 
Sincerament, jo ja sé que vos tes ni aquest Parla

ment té temps material dins la legislacíó que s'acaba 
de dur a terme totes les coses que aquí es contemplen, 
ho sé, pero, Sr. Ruguet, voste havia dit que no hi ha
via alternativa, que ningú no l'havia presentada, aquí 
hi ha unes propostes que, en el seu dia, li record que 
ja es van fer. Dia 24 i 25 d'octubre de l'any 84, voste 
cliu que s'haurien pogut fer, tengui en compte que l'es
perit manifestat pel Grup Esquerra Nacionalista, amb 
propostes concretes, algunes d'elles calcades, com aques
ta, de la Comissió Provincial d'Urbanisme, ja han es
tat tractades en aquest Parlament, ja han estat trac
tades en aquest Parlament, i vostes les han votat en 
contra. 1 ara no diguin que és una qüestió de temps, 
que és una qüestió electoralista o d'oportunitat, no ho 
diguin, perque en definitiva, d'ano que es tracta és de 
deixar pales on hi ha la contradicció entre el que són 
paraules i el que després són fets. 1 que consti, Sr. 
Ruguet, que hi ha gent que sap aquí que dins el Go
vern hi ha excepcions, pero són excepcions que en de
finitiva vénen a confirmar la regla. 

Perque no ens inventam absolutament res. Dia 11 
de juny de l'any 1985, el Govern de les IIles Balears es 
reunia en el Consen Insular de Menorca, el matí, en 
virtut del que l'Estatut el'Autonomía permet i celebra
va un Consell de Govern, un Consell ele Govern que 
aprovava ínversions per a Menorca, pressupostades en 
500 milions de pess#etes. Ido bé, aquests 500 milions ele 
pessetes van ser abans, previament consultats, discu
tits, analitzats, dins una política ele coordinació i co
operació que la Llei de Consells Insulars esperem que 
digui, pero, Sr. Vice-president del Govern, o és que el 
Govern ha d'esperar que hi hagi una llei concreta per 
aplicar la filosofia de Govern de l'Estatut d'Autono
mía? O és que en I'exercici de govern no han tingut 
en compte fins ara a l'espera d'una futura Llei de Con
sells Insulars, el que diuen els articles 18, 37, 39, 40, 
42 i 26 i d'aItres que voste ha citat perfectament? Ido 
bé, per aquí va la cosa, per aquí va la qüestió. 

La reunió amb el Consen Insular i els alcaldes de 
Menorca, com amb el Consell d'Eivissa i els alcaldes 
d 'Eivissa, no s'ha de fer per exposar els plans ja pre
figurats, s'ha de fer previament a les determinacions ¡, 
en conseqüencia, és després, quau la planificació de 
les inversions, si més no, coneguda previament, pot do
nar les seves rendibilitats maximes perque s'han prio
ritzat els objectius. 

Per tant, nosaItres, ni retiram l'artide Ir, perque 
entenem que l'acció de Govern fins ara no s'ha fet, 
encara lamentablement en funció d'aquest esperit ni 
l'article 2n, perque pensam que no només és possible, 
sinó que és necessari que es mantengui, i que si no 
ho fa aquest Govern perque ja Ji queda poc, que ho 
faci el que vengui darrera, nosaltres, al Parlament, no 
podem estar a l'espera, ara ja, de clausurar una acti-
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'tat parlamentaria en funció que d'aquí tres, quatre 
VI h' 1 '1 . etmanes o dos mesos I laura e eCClOns, no, mentre 
~i ha vida parlamentaria, s'han de debatre i s'han d'a
nalitzar eIs punts. 

El punt 3r, de les Seccions Insulars de la Comis
sió Provincial d'Urbanisme, jo ja sabia, Sr. Huguet, que 
vostes no podrien votar a favor, i no podrien votar a 
favor, perque vostes tenen una concepció del Govern, 
absolutament centralitzada, que és legítima, peró que 
no encaixa dins el mode! que nosaltres voldrÍem per a 
unes Illes Balears estructurades autonomicament. Miri, 
l'actuació de la Comissió Provincial d'Urbanisme, quan 
es posiciona respecte de la protecció de S'Albufera de 
Fornells i el Cansell Insular de Menorca du a aquest 
Parlament una iniciativa legislativa que és votada en 
contra per les farces parlamentaries que donen suport 
a aquest Govern i amb el vot en contra del Govern, 
quan s'esta [ent una política lesiva, evidentmcnt a cri
teri de la majoria que hi ha al Consell Insular ele Me
norca, respecte de l'ordenació territorial, evidentment, 
vostes estan aplicant la seva política d'orelenació ter
ritorial, i és lcgítim que ha facin, pero no diguin que 
estan a favor el'un pretes insularisme, de l'autonomia 
maxima, que els Consells lnsulars són cls pilars de 1 'Au
tonomia, no hi estan a favor d'aquestes qüestions, els 
fets desmentcixcn, una vegada més, les proclames i 
les paraulcs. Pcnsin, en definitiva, que quan vostes par
len ele remodelacions hagudes a la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, vas tes obvien fets importants. Tres Ajun
taments d'esquerres dins Menorca o p~etesament d'es
querres, i quatre de centre-dreta, p~ro voste no diu el 
pes demografic que tenen aquests Ajuntaments, que 
després tenen la seva traducció política en els Consells 
lnsulars, i que a¡;o és fruit d'una voluntat demacra ti
ca expressada pe! poble de Menorca, com a Eivissa 
l'expressa el poble d'Eivissa, i són de colors polítics 
diferents, i coneixem també que el Govern és subsi
diariament responsable ele les actuacions de les sec
cions insulars quan es remodeJin eI'una manera més 
adient a la representació ele caela poble. 

Sr. President, em permetra que avanci una mica 
més. Gracies, Sr. Presielent. 

Presentar una proposta de delegació ele funcions. 
Miri, no es poden emparar en la Comissió Tecnica In
terinsular. La Comissió Tecnica Interinsular, segons 
l'Estatut, és a¡;o, una comissió tecnica per elebatre, tec
nicament, els projectes, pero la elelegació, si es pro
elueix, és en virtut d'un ens que té la competencia i, com 
a tal, elelega, si hi ha hagut dret de petició i els ha 
exercit els Consclls d'Eivissa i de Menorca, i de pas
saela vull dir que la problematica ha de ser horitzon
tal a tots els Consells, pero, evidentment, evidentment, 
les necessitats, sobretot d'administració indirecta, no 
són iguals a Mallorca on anar a la Conselleria eI'Indús
tria o al Consell de Mallorca, és practicament a po· 
ques passes, sinó que la problematica es presenta en 
[unció ele la eliscontinui"tat geografica, i aquí hi ha una 
feina que vos tes no han fet i que el Govern tenia 1'0-
bligació ele fer. 

Repetesc, l'ens qui ele lega és el que té la compe
ti~ncia, per tant, ha de tenir la iniciativa, la iniciativa 
a petició deis Consclls Insulars, i a¡;o s'ha prodult, i 
at;o s'ha prodult, i, en conseqüel)cia, nosaltres pensam 
que encara és possible que hi hagi tramitacions, que 
quan vos te, per la premsa, pels )pitjans de comunica
cions. en aquest Parlament, es refereix a la voluntat 
dcsccntralitzaelora, bé, aquesta valuntat s'ha ele plas-

' . 

mar, s'ha de concretar en fets, i aquests fets passen 
necessariament, no per Decrets governamentals, sinó 
per actuacions legislatives elavant aquesta Cambra. Que 
no hi són a temps? Jo crec que sí que encara hi són 
a temps, pero és igual, no ens enredarem en a1;o, el 
que li vull dir és que durant quatre anys no ha han 
fet, i que a(,:o és una responsabilitat imputable, impu
table al Govern, i he dit també que els aItres Grups, 
els Grups Parlamentaris tenien part eI'irresponsabilitat, 
i que els Consells Insulars també en tenien voste tal 
vegada, no ha ha sentit, pero evidentment,' la part de 
responsabilitat esta en proporció directa a la represen
tativitat i a l'cxercici ele poder que tenen, i el poeler 
el ten en, encara, vostes, i, en conseqüencia, aquesta In
terpeHació, si més no, haura pogut servir per deixar 
ciar qui és qui en tata aquesta qüestió ele Consells In
sulars. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 

Sr. Vice·president, vol tancar aquesta qüestió in
cidental? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 

Gracies, Sr. President. Procuraré conservar I'equi
libri i pens que no hi haura massa problemes, perque 
el pes deu ser més o manco el mateix. 

Jo crec, Sr. López, que existeix una certa confu
sió entre tots, un deIs problemes que es van plante
jar i que han plantejat quan ens hem introdult dins 
l'Estatut d'Autonomia, ha estat a veure si el de la Co
missió Tecnica Interinsular és beneficiós o no és be
neficiós. No ha han de confondre amb el que és la 
Comissió Mixta de Transferencies Govern Central-Co
munitats Autonomes, tal vegaela ens hagués anat més 
bé, perque la transferencia es produeix per un Decret 
del Consell de Govern, en aquest cas, un Decret del 
Govern Central cap a la Comunitat Autónoma, després 
d'unes negociacions, primer de tot Comunitat a Comu
nitat, després si hi ha un maxim d'acord entre Comu
nitats es prenen acords que afecten tates les Comuni
tats, pero voste sap perfectament que hi ha hagut De
crets on s'han transferit competencies a Comunitats 
Autonomes i a altres no, perque no hi havia hagut un 
acord previ, així que no es va establir un principi d'ho
ritzontalitat quant a la competencia amb el temps, des
prés, al final, si els Estatuts reconeixien el mateix, el 
final sera el mateix, tots tenelran igual. Per tant, hi ha 
aquesta confusió de principio Perque la Comissió Tec
nica no és el Govern delegant, l'ens delegant, segons 
l'Estatut d'Autonomia és el Parlament, mitjam;ant una 
Llei de Delegació i de Transferencia, no el Govern, 
l'ens delegant, en aquest cas, és el Parlamento 1 la Ca
missió Tecnica Interinsular no és ni tan soIs l'ens de
legant, és el que eleva una proposta al Parlament, que 
materialitzara aquesta delegació i aquesta competen
cia. 

Pcr altra banda, també he de dir d'una manera 
molt clara, que no vegem una concepció centralista en 
les Comissions Provincials d'Urbanisme, la concepció 
centralista a una Comissió Provincial d'Urbanisme, se
ria si tots fossin del mateix color, llavors seria una 
concepció eminentment centralista en elespreci a tates 
les altres forces polítiques. pero és que aquí hi parti
cipen les altres forces polítiques, amb més o manco 
rcpresentació, l1i participen, i a¡;o és un fet que voste 
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no pot negar, i a<;o va en contra de qualsevol tipus ele 
concepció cen tralitzadora i que no deixa participar 
ningú més. 

I jo dic que el que es diu aquí elamunt compro
met, i el que li he dit és que les Comissions Provino 
cials, en aquest cas, Seccions Insulars el'Urbanisme, 
s'hauran de reestructurar i s'hauran ele remodelar i 
s'haunm el'aelaptar a cadascun deIs Consells Insulars en 
el moment que el Consell Insular tengui la competen
cia, pero mentrestant no la té, i no anem a cercar cul
pables de per que no la té, mentrestant no la té, l'or
ganisme que té aquesta competencia i que ha ele do
nar totes les explicacions és el Govern i no el Consell 
Insular. 

Voste diu que els fets ho desmenteixen, jo no vo
lia entrar en fets, ni vull ferir cap tipus de suscepti
bilitat, pero voste m'ha donat peu a haver de dir que 
voste sap que avui capvespre jo he fet una oferta de 
gestió ordinaria amb papers clars i llampants, quan els 
vulguin que els agafin. No ha estat dins el marc de la 
Comissió Tecnica Interinsular, d'acord, hi estic d'a
cord, no és el marc, que ha de ser una comunicació 
del Govern al Consell Insular corresponent, dema ma
teix sortira aquesta proposta, pero ho sap a<;o, per 
tant, no em digui que els fets ha desmenteixen. 

Aquí ningú no ha tractat de clausurar el Parlament 
abans d'hora, queda molt .de camí per recórrer i, tal 
vegada, no tendrem prou temps per trem'e tota la pa
perassa que sol dir el Sr. Sebastia Serra, per treure 
tota la paperassa d'aquí que el Parlament es dissolgui, 
ens queda malta feina per fer. Jo l'únic que he volgut 
dir és que a aquestes altures, presentar propostes que, 
en el fans hi podem estar d'acord, pero que sabem que 
no tenen cap efectivitat practica, real, és fer retxes 
dins l'aigua i és fer una política de gestos o una polí
tica de fets consumats. Aquest és el gran problema, i 
aixo és un tema que voste sap perfectament. 

Voluntat descentralitzadora, sí que n'ha existit, 
]'únic que passa, i per que no reconeixer-ho?, i jo no 
és que amb ac;:o vulgui copiar de vegades la modestia 
de Felipe González, primer de tot perque no tenc la 
seva categoria, pero ell normalment, quan té un gran 
exit, és quan diu «me he equivocado», no, nosaltres en 
aquest sentit no ens hem equivocat, jo he de dir mo
destament que no hem tingut una majoria de «rodillo» 
per dur un procés descentralitzador al nostre desig, i 
que, per tant, voste sap que aquest Vice-president que 
li parla, vaig dir aquí damunt públicament que si hi 
havia una llei de participació de totes les forces polí
tiques, consensuada on no hi havia imposició de cap 
Grup Polític damunt un aItre, on tots bauríem de ce
dir part deIs nostres principis, era la Llei de Consells 
Insulars, i ac;:o és el que es tracta de fer. I no anem 
a cercar culpabilitats en aquest caso 

EIs quatre anys aquests que han passat, en qua
tre anys, no pot concloure tot un procés, que hagués 
pogut fer més coses, tots haguéssim pogut fer més co
ses, tots, pero la responsabilitat, en definitiva, i amb 
l'Estatut, com se sol dir, a la ma, quant a delegacions 
i transferencies, és una responsabílitat del Govem de 
la Comunitat Autónoma, deIs Consells Insulars, en de
finitiva, de la Comissió Tecnica Interinsular i, en dar
rera instancia, d'aquest Parlamento 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-president. 

\ 

Valen intervenir\els altres Grups Polítics? 
El Sr. Damia Po"rls i Pons, té la paraula. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 
Silenci, per favor. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. De la mateixa 

manera que un dia, feIi~ encara que agitat, varem dei
xar de parlar de la famosa paritat, jo esper que arribi 
un dia a aquest Parlament que també deixem de par
lar, i que sigui per bé, deIs famosos Consel1s Insulars, 
fonament i no sé quantes coses, pero encara ass.igna
tura pendent d'aquesta Comunitat Autonoma. 

Crec que la Moció, derivada de la InterpeHació que 
ha presentat el Grup Esquerra Nacionalista, esta ani
mada deIs millors proposits, ara bé, voldria jutjar si 
és realment felic;: en la seva fonnulació. 

Valdria recordar que els tantes vegacles esmentats 
articles de l'Estatut, que parlen deIs Consells Insulars, 
no varen ser fruit, no varen ser huit d'una redacció 
assenyada, ponderada, neutre, encaminada a donar als 
ciutadans d'aquestes illes satisfacció a unes aspiracions 
de bon govern i a cadascun deIs pobles insulars donar
los allo que els pertocava dins una Comunitat certament 
plural, pero també unitaria, unitat político-administrati
va, com a Comunitat Autónoma, amb un Executiu i un 
Parlament, perque així ho va disposar la Constitució. 
Hem de tenir el coratge de dir públicament, i jo, des 
de la meya solitud parlamentaria em puc permetre 
aquest luxe, i avui me'l permetré, de dir que sobre 
aquests famosos articles deIs Consells Insulars, hi va 
haver una redacció volgudament confusa, ambígua, ter
minologicament i conceptualment, perque, com ha fet 
molt bé de recordar el Sr. López Casasnovas, es va fer 
a un moment en que es vivia una delicada conjuntura 
política. Voste ha usat un eufemisme, jo em podria per
metre el luxe d'anar una mica més lluny, crec que a 
aquesta delicada conjuntura política no hi va faltar, 
fins i tot, el xantatge ni l'amena'c;:a. És a dir, aquest fa
mós tema deIs Consells Insulars que avui ens ocupa, 
va néixer .ia malament, es va redactar malament dins 
l' Estatut, es varen fer unes concessions insularistes vol
guc1ament ambígües, i ara, després d'anys de feina, en
cara no hem pogut treure el fil per crear una articu
lació institucional responsable dins les Illes Balears. 

Jo crec que el procés llarguíssim de reflexió sobre 
els Cansells Insulars que s'ha fet dins la Ponencia i 
fora de la Ponencia, crec que ha refredat certes ansies 
pseudo-insularistes, i dic pseudo-insularistes perque, si 
bé és cert que els pobles de les Illes Balears formen 
una comunitat plural, pero tan plural com comunitat, 
i que s'autogovernen tots a través del seu Parlament, 
i el seu Parlament, que representa tots els pobles, ele
geix un Executiu que és de tots els pobles de les IIles, 
certament hem de veure que el tema deIs mites de la 
insularitat, de la defensa a ultranc;:a de cada ilIa, fins 
i tot vulnerant c1arament l'esperit de la Constitució i 
de l'Estatut, a aquestes altures, no es pot sostenir, i 
constatam, quan reflexionam, que aquí, via Llei de Con
sells Insulars, no podem crear tres pseudo-Comunitats 
Autonomes. 

Jo crec, per tant, que a aquestes altures fa faIta 
serenitat i reflexió. La Moció va encaminada a bon fi, 
jo no bo dubt, ara bé, a aquestes aItures, parlar que el 
Govern ha d'adequar la seva acció a una actitud més 
adient amb una serie d'artic1es de l'Estatut, no cal que 
ha digui, perque si no, aquest Govern, si no esta dispo· 
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t a acatar, nO aquests articles, sinó toL l'esperiL de 
:'~statut, el que ha de fer és dimitir ÍmmecliataOlcnt. 

Ara bé, el t ma que l'Administració Autonomica 
'1 agi d 't} 'ereír a lravés d'ells, deis Consells Insu]ars, 
~ '~cord, és a l'Estatut, pero també es p~rla deis mu-

. J'pJ's aixo coro s'ha de fer? Ro sap vos te? Cerlament., Die , , f . . 
nO. Ho sap el Govern a l qua] m~nar.em una elna SI 
aprovam per majoría aquesta MOCIÓ? Cree que ho sap 
més poe que voste, aquest Govern . 

Per t ant, crec qu aquesta proposta és inviable, ben 
intencionada, pero inviable. 

Planificar invcrsions i donar audiencia als ConseIls. 
Certa\l,cnt. Aixb dins la Ponen ¡a, que avial, re li¡;:ment, 
acabara les feines, recordi d recollir aquesta proposta 
i arlicLdada degudam ·nt, pero lambé donant aud.iencia 
a ls Ajun raments , perquc hi ha Ajulllamenls, que pel 
eu pes dcmogra~i.c, e mel.Haren: Pa lma ja. gu.e som 

a Palma, Lenen 11 e po.blac ló, mes recursos I me, ~ro
blemes qu L le 1 s I\les men r plegacles, practlca
men(, i, a leshores, s i hem de fer ma planifi cació í!lo
bal, hem d'arLi L1lar deguclament les aud iencie. als or
gan d'j\dminist.ració Lo al que ón lant -Is Consell 
Insulars com els Ajuntaments. Recordi, per tan t, que 
din 1, Ponencia ho acabarcll1 de discut ir, ho perfila
rem i ho articularem. 

Quant a les Seccions Insulars de la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, dcpen de la filosofía que tcngucm 
sobre que ha de representar la Comissió Provincial i 
que han de represen tar les seves Seccions Insulars. Si 
volem que sigui reflex d'un Executiu de la seva majo
ria política, podem adoptar una solució, si volem que 
reflcxin la pluralitat política de cada illa, és UJ1a altra 
historia, pero la qüestió de com s'articula aquesta pro
posta, certament s'hauria de matisar, perquc li podría 
passar perfectament que la majoria política d'una iIla 
es reduís a tenir simplement la majoria a un sol Ajun
tament. És a dir, que a Palma hi ha una majoria socia
lista, que encara que no existís a cap altre poble de Ma
llorca, la majoria de la població insular viu dins una 
area municipal controlada per una majoria socialista. 
Aleshores, si volem traslladar aquesta pluralitat a niveIl 
de Secció Insular de la Comissió Provincial d'Urbanis
me, hem de fer una proposta certament més matisada, 
perque si no, via petits municipis, la minoria podria 
estar sobre-representada dins aquesta Secció Insular. 
Per tant, és una proposta, diríem, imperfecta. 

Quant a un projecte de llei, el punt 4t, a aquestes 
altures, em permetra que deixem anar els projectes de 
lleis, si de cas, per en haver passat I'estiu, si és que 
aprovam els examens de juny. 

És a dir, cree que totes les seves propostes, Sr. Ló
pez Casasnovas, Portaveu del Grup d'Esquerra Naciona
lista, van encaminades a bon fí, sé que voste és un 
insuJarista constructiu i responsable, crec que ha pro
vocat un debat positiu, pero li demanaria, Ji pregaria 
que, una vega da fet aquest debat, retiras les propostes, 
preque cree que si són viables, ho són, com he dit 
aban s, a través d'un altre camí que no és l'aprovació 
d'aquesta Moció, avuÍ. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: \ -

Moltes gracies, Sr. Diputat. \: 
Pel Grup Unió Regionalista, Grup Regionalista, té 

la paraula el Sr. Jeroní Albertí i Picomell. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre 

Grup no donara suport a la totalitat de les propostes 
d'aquesta Moció, en primer lloc, per raons d'inopar
tunitat. Hi ha un proverbi, que pot ser xines o pot no 
ser-ho, que diu, fer el que has de fer en el moment 
precís, i no caiguis en la temptació de fer-ho quan és 
inoportú. Nosaltres pensam, i respectam totalment i 
absolutament els criteris d'Esquerra Nacionalista, que 
aquest no és el moment oportú de dur aquesta Moció. 
Per que? Perque ha dit el Sr. López Casasnovas, si jo 
l'he agafat bé, que sí fracassam amb el terna deIs Con
sells Insulars, haura fracassat I'Autonomia. 1, per aixo, 
ho hem de fer amb molta cura i amb molta seguretat 
de fer-ho bé. 

Quan és, al nostre eriteri, el moment oportú de fer
ho? Doncs a l'inici d'una Legislatura, per poder dur en
davant un clima de conversació, un clima de dii:lleg 
necessari entre els ConseIls Insulars i el Govern que 
surti, i poder adequar el marc idoni per dur-ho en
davant. 

Jo vull reconeixel' aquí, cree que és cert, que la 
gran assignatura pendent d'aquest Govem, no d'aques ta 
Comunitat Autonoma, són els ConseIls Insulars. I expli
caré perque. Que jo sapiga, i crec que som un testimo
ni, pel carree que ocupo al Consell, en aquest cas, 
que podia saber-ho, l'única vega da que s'ha reunit el 
President del Govern amb els Presidents deIs Consells 
Insulars, a Mallorca ¡'única vegaela, va ser a instancia 
deIs mateixos Presidents. deIs Consells Insulars, i no hi 
ha hagut altra relació. 

Jo, Sr. López Casasnovas, no vaig fer un envit l'al
tre dia, vaig fer un recordatori elel que es podria h aver 
fet i no s'ha feto Imaginem-nos, imaginem-nos una Co
munitat Autonoma que no és la nostra, pero una Comu
nitat Autonoma, que quan ve el moment de nomenar 
la composició de les Seccions Insulars d'Urbanisme, hi 
ha un President ele la Comunitat, del Govern, que crida 
els Presidents deis Consells Insulars, i els diu, mirau, 
com que aquí hem trobat que hi ha Seccions Insulars 
el'Urbanisme fetes, anem a parlar i feis-me propostes de 
com voleu que siguin integrades aquestes Seccions. No 
seria una elelegació o una transferencia als mateixos 
Consells Insulars de la mateixa Comissió Insular el'Ur
banisme? No s'ha fet així. I aixo no es fa per Llei, es 
fa que hi ha hagLlt un divorci total entre el Govern i 
els Consells, i aixo ho hem de reconeixer tots. Per qui
na raó? Jo no ho sé, i si ho sé, no m'interessa discutir
ho avui. El que sí és cert és que el Govern ha oblidat 
totalment i absolutament els Consells Insulars. Quan 
sense haver de posar ni, anava a dir excuses, i no 
m'agrada el terme, ni raons que no hi ha la Llei de 
ConseI1s, ni raons que la iniciativa no és del' Govern 
sinó d'una Comissió Interinsular, ni raons de si pa
reix que aquí la iniciativa de la relació entre Consells 
Insulars no és de ningú, jo crec que algú l'ha de pren
dre, si hagués un altre taranna cn la rclació COJ1sells i 
Govern, hi hauria una altra situació en aquestes illes. 

1 aixo és aixÍ, i aixo ho hem d'admetre. Pero aixo 
no justifica que avui, amb una Moció, vulguem arre
glar el que no s'ha arreglat en quatre anys. 

Per aixo, per raons d'inoportunitat, no podem clo
nar suport a aquesta Moció que avui presenten. 

Per raons de prudencia. En un tema tan delicat, 
no és bo que un horabaixa, aquí, nosaltres resolgue m , 
per via d'una votació d'una Moció, el que veim que té 
una problematica, jo em remet a la Ponencia redactora 
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del Projecte de Llci deIs Consells lnsulars, elifícil, que 
no hem tarelat tot aquesl lemps, perquc ens hem gra
tat la panxa, sinó perque hi ha elificultats. 1 com que 
hi ha elificultats, hi hem ele posar tot el nivel! ele res
ponsabilitat, tots, per tal que aixo surti bé, perque és 
,·Cr que si aixo 110 surl 1 é haure m fracassat' en l'Aulo
nomia, p ro sort ¡,- bé vol dir prendr IOl l temps {fU 

igui nece sari p r adequ<ll" 'una situació, jo diria lega l, 
. 1 que ha ele ser una relaci en lre Consells i entre P¡¡r
lamen! i overn. per dur el fet ham101iiós d'alracar 
l'Administració als administrats. Aquest és el verlac1er 
sentit de la delegació j transferencia ele eompetencies, 

Per aixo, n; és bo que avui, vulguem fer per la .. 
via d'una Moció el que fa mesos estam intentant fer 
per la via el'una Ponencia que, per manelat el'aquest 
PIe, esta intentant arribar a reelactar, consensuat, un 
projecte ele llei de Consells lnsulars, per la clificultat 
que hi ha i perque hcm el'intentar, sobretot, donar la 
solució idonea perque aquest problema sigui resolt 
d'una vegada; i, contradint un poc el Sr. Damia Pons, 
i no parlem més aquí de Consells, i no perque hagi 
fuit la votació ele Consells, sinó perque el problema 
s'hagi resolt, aquest és el vertader sentit i la vertadera 
responsabilitat el'aquest Parlamento 

Aleshores, no podem donar suport, ara i aquí, a 
aquesta Moció, perque pensam que es necessita més 
temps i es nece sita més egure.tat que ho feirn bé. 
Per aixó, per ai . 111 va haver un ácord de tots cls 
GruDs Parlamenlari d'aquesta Cambra, ele no fe!' trans
ferencies ni c1elegacions als Consells Insulars, fins que 
hi hagués redactada, jo diria que aprovada, la Llei ele 
Consells lnsulars. 1 no es va fer perque sí, es va fer 
perque es va arribar a la conclusió que era imprescin
dible establir el marc legal quc delimitas competencies, 
qu a eguras al matcix administrat, l.i donas eoure
t a l juridica perquc, en definiliva, n O es tracla només 
de traspassar. (le lran ferir, sinó que ¡'administrat, am 
,)ql.lesta trán fe rencia , t ngui m ill ar servei, major c
gurelat juddica, (m definit iva, que senti que .1'Autono
mía se li atraca i que aql1esl atracament é bo per 
a ell. 

Aquest és un punt que, creim nosaltres, s'ha ele 
dur endavant. El que vostes proposen, al punt número 
3, no té solució, no té solució, La solució la tenia quan 
jo he dit, quan es va fer la composició d'aquestes Sec
cions Insulars, de fer-ho en funció d'adequar-les als 
Consells InsuIars de cadascuna ele les Illes. Per fer 
aixo, la solució és transferir les Seccions Insulars, i 
tampoc no és el moment adequat. 

Sí donarem suport al punt Se, per que no?, si hi 
ha unes delegacions que ja estan fetes, el manco que 
hem d'aspirar, tots els que som aquí, és que estiguin 
ben dotades, aleshores, si no hi estan, si es va fer, RO 

per precipitació tampoc, perque les condicions d'a
quells moments, pressupostaries, del mateix Consell Ge
neral Interinsular, no permetien fer-Ies d'altra manera, 
s'han d'adequar, s'han de elotar de mitjans, perque si 
no, no complim el fet d'atracar l'Administració a l'ad
ministrat. Si no ho feim així, resulta que empitjoram 
aquest servei, quan hi ha una competencia delegada a 
un Consell Insular i per falta de mitjans, per falta del 
que necessita per fer-ho bé, resulta que aquesta com
petencia se serveix pitjor a l'administrat. 

Per aixo, nosaltres no donarem, com dic, suport, 
als punts 1, 2, 3 i 4, i sí en donarem al Se, perque 
creim que és adient, en tot moment, intentar dotar 
de mitjans suficients, a aquelles competencies que, per 

delegació elel Conse)l General Interinsular o de qui si 
gui , ja estan en marts deIs Consells Insulm-s. 

, ., 
Jo vull acabar cllent aquí que aquest és un tema 

deli cat, que Clqucs l és un tema de responsabilitat, que 
aqu es l és un tema el'extrema prudencia, jo respecl i 
valor l'aportació elel Grll)l Esqucrra Nacionalista, no 
voldria que ho entengués ·el'una altra maner:a, pero a 
la seva opinió que ara és oportú elur enclavant aquesta 
Moció, que inclubtablement presenten, perquc ereuen 
que ha és, jo li puc exposar, 3mb tota amistat, que per 
a nosaltres no és oportú, i pcr aquest fet i no per altre, 
no donarem suport als punts 1, 2, 3 i 4, i sí, en canvi, 
tendra el nostre suport, el punt 5. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Albertí. 

Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Joan Fran
cese Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Co
men~arem pel final, i tractaré, en tot moment, d'evitar 
repeticions perque les argumentacions han estat am
plies i els punts ele coincidencia, també, pero tractaré 
ele marcar argumentacions o consideracions diferencia
eles per enriquir, dins el possible, Clquest important 
debat. 

1 comen¡;aré pel clarrer punt, perqlle és el punt 
que votarem favorablement, a la necessitat de fer un 
estuc1i que tengui per objecte ampliar les dotacions eco
nomiques ele les elelegacions incorporades él l'Estatut, 
perque s'havien fet elurant el mandat del Consell Ge
neral Interinsular. Cree que aixo és una cosa que, com 
ha dit el Vice-pI'esident del Govern, en part, ja s'ha 
fet, pero que encara queda Ulla part substancial per 
mili orar, i que no exigeix un treball excessiu i que qual
sevol moment és bo per dur-ho enelavant i aplicar-ho. 
1 nosaltres no tenim en absolut cap objecció, sinó ben 
al contrari, ens sembla absolutament positiu j cans
tnlctiu. 

En relació amb els altres quatre punts, els quatre 
primers, principals, de la Moció, jo cree que suposen 
una ruptura en la Unia ele trcball parlamentari que 
hem dut aquí, des que el 14 ele novembre, elel 84, 
es va aprovar, per unanimitat, la Moeió sobre Consells 
Insulars, sobre la creació d'una Ponencia que conjun
tament elaboras un projecte, una proposició de llei 
de Consells Insulars. 

Aquesta Ponencia, efectivament, s'ha demorat, pero 
també ha servit per madurar, per reflexionar, per do
cumentar-se, jo tenc una visió favorable, profitosa, po
sitiva, dcls documents que se'ns han aportat per l'Ins
titut d'Estudis d'Administració Local, i creim, crec jo, 
que és imprescindible que existeixi una Llei, que pro
jecti, que perfili el moelel d'organització territorial, de 
descentralització elel poder polític i de l'Administració 
Autonomica dins la Comunitat, previament a posar en 
marxa propostes sectorials, perrnenoritzades d'executar 
aquest model. 

En una paraula, és necessari una Llei que es banyi 
amb allo que l'Estatut no va resoldre, amb allo que 
l'Estatut va deixar confús, i aquest és el terna, pro
bablement més confús de tot l'Estatut i, a la vegada, 
crec que avui per avui és la qüestió de desenvolupa
ment estatutari més espinosa que tenim pendent. 

J 
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1 mentrestant, mentre aquesta Llei no estigui apro
vada, d'acord amb tots els Grups Parlamentaris; d'acord 
aJllb tots els ponents, o almanco fins que no va venir 
el Sr. L6pez Casasnovas a la Ponencia, fa poques setma
nes tots compartíem, lo ts estavem d'acord, bi havia el 
COn~CJ1S que, sen se que a<;:o inv01ucri l es institucions 
que Jogicament tenen la seva llibertal, que els marca 
J'Estalut i la Llei de la Com:issi6 Tecnica Interinsular, 
de dur les proposte que coosideriJl oportunes, pero que 
hi hagués un pacte ta id, no scrit, pero un acord po
litic, que era millor no propiciar, no impulsar el fun
cionamenl de la ornissi6 Tccnica Interinsulul', r vun 
dir que en ac;:o hem coincidit, bem coincidit, i, l,er tant, 
ningú no ha boicotejat res, ho di perque , tant per 
part del Grup Popular, com del rup Esquerra Nacio
nalista, en diverses manifestacions, no avul , pero a al
tres momcnts, en aquesta Cambra o fora d'ella, s'ha 
volgut donar a cntendre que el Grup Socialista havia 
boicotejat el funcionament de la Comissió Tecnica In
terinsular. Aixo mai no ha es tat així, mai no ha 
estat així, perque mai no hem tingut aquesta intenció, 
i perque encara que l'haguéssim tinguda, que no l'hem 
tinguda, és materialment impossiblc que el Grup So
cialista pugui boicotejar el funcionament de la Co
missió Tecnica Interinsular, perque no decide ix cap 
uels quorums que són imprescindibles pel seu funcio
nament. 1 és més, si hem coincidit i hem compartit 
aquesta idea, crec que és de bona practica política que 
no es tracti d'eludir les propies responsabilitats i trac
tal' de tirar-les damunt els altres. 

Per tant, per aquests criteris general s d'inoportu
nitat, final de Legislatura, que ja s'ha dit, i de ruptura 
en la línia de treball fins ara desenrotllada, nosa-ltres 
no votarem favorablement els quatre primers punts. 

Pero, a part d'aixo, jo voldría fer uns comentaris 
concrets sobre cadascuna de les mocions, de les pro
postes. Quant a l'actitud del Govern, la primera pro
posta és una crítica a l'actitud del Govern, al qual 
se li demana una actitud més adient quant a una serie 
d'artic1es de l'Estatut, relacionats amb els Consells In
sulars. Bé, si entram a jutjar en concret el tema de 
competencies, de transferencies o delegacions, no de la 
sensibilitat general que el Govern hagi pogut tenir en 
relació amb els Consells Insulars, sinó la seva actitud i 
la seva política practica en relació amb competencies i 
delegacions, i si deixam de banda, ho voldria deixar 
clarament de banda, l'episodi recent d'Eivissa, que sera 
objecte de tractament diferenciat no aquí avui, i que 
crec que és més conseqüencia deIs nervis de final de 
curs que elel que havia fet fins ara el Govern en aques
ta materia, i que ha donat més fum que lIum sobre la 
qüestió, i que ha estat un poc incoherent amb tota la 

'. seva actuació, nosa1tres hem ele dir que el Govern, en 
aquesta materia, dcs de novembre del 84, realment ha 
estat conseqüent, ha estat conseqüent amb el que elins 
la Ponencia els diferents Grups Parlamcntaris hem 
estat d'acord que era l'oportú. Per tant, en aquest 
sentit, nosaltres no li podem criticar que hagi fet el 
que, entre tots, i potser fins i lot un poc més nosaltrcs, 
el Grup Socialista, li hem demanat. Per tant, en aquest 
sentit, no veim oportunitat de marcar una crítica, en 
aquest moment, a l'actuació, en aquesta materia con
creta. 

tS més, a mi no em cauen) ' en ab olut, els anells, 
per dir que en aquest tema, al G vern, j lorn a insistir, 
llevant aquest episodi de les dcn6minades delcgacions 
de gestió d'Eivissa, cree que e l Govern ha actuat amb 

-

una certa i amb una gran responsabilitat. Crec que, pre
cisament, hem de congratular-nos que hi hagi hagut per 
part del Govern, per tant, se suposa que per part del 
Grup Popular, per part deIs Partits que integren la 
Coalició, una evolució, una maduració molt favorable 
en la materia deIs Consells Insulars. 1 realment, des 
de les postures inicials, d'insularisme radical que estan 
escrites en els seus documents programatics, i que eren 
el substrat que duien, que venien arrossegant des d'una 
posició quasi bé extra-parlamentaria, crec que el fet 
d'esser al Govern de la Comunitat, els ha fet abando
nar aquestes perilloses posicions i anar cap a postu
res molt més equilibrades amb el que ha de ser la 
Comunitat i, per tant, amb postures que ja han deixat 
completament per a les cites historiques allo del Go
vern coordinador i amb competencies residuals, etc. 
Per tant, en aquest sentit hem de dir que hi ha una 
evo lució positiva per part del Govern, que és el que 
ha fet possible, precisament, que hi hagi hagut un dia
leg constructiu dins la Ponencia de Consells Insulars. 

El segon punt, la segona proposició, la perceptiva 
audiencia als Consells Insulars perque fíxin prioritats 
inversores. Bé, hem vingut de[ensant en tot moment 
que és necessari que hi hagi una delimitació clara de 
les competencies deIs Consells Insulars i que la Llei 
[aciliti aquesta delimitació, i que després, aquestes com
petencies que tenguin els Consells, que se'ls hauran de 
donar per Llei del Parlament, naturalment, que es tí
guin ben financ;:ades, que estigui garantida la seva ade
quada financ;:ació i que després, cadascú assumeixi la 
seva responsabilitat, i que caclascú prioritzi les inver
sions amb les competeneies que tengui, i si la Llei ha 
deixat al Govern de la Comunitat Autonoma delermi
nades materies, la capacitat 6 la facultat de planifica
ció, logicament s'haura d'exertir aquesta facultat de pla
nificació, que basicament és la priorització de les in
versions. Per tant, maxima cooperació, pero, a la vegada, 
que cadascú es responsabilitzi de les competencies que 
tengui en un Cutur. 1, arnés, tenint en compte que en
cara resten per dotar moltes passes, molt més proxi
mes, i de lleis que ja són en vigor. Només aquí vuIl 
recordar que la Llei de Finances parla d'una territo
rialització o insularització de les inversions públiques 
i que, realment, els pressuposts que tenim en aquest 
moment en estudi, en fase d'esmenes, són pobríssims 
quant a aquesta territorialitzaciÓ. Que hi ha Conselle
ries de maxima capacitat inversora que practicament 
no han territorialitzat cap de les seves inversions . Per 
tant ,ens resta encara un camí important afer abans 
d'arribar a aquesta, eliguem, mescla de competcncies 
entre el que són Consells Insulars i Govern de la Co
munitat Autonoma. 

Molt més clar és el tema de l'urbanisme, molt més 
cIar en sentir negatiu, des del meu punt de vista. No 
hi ha dubte que una de les materies en que els Consells 
Insulars hauran de jugar un papel' important, encara 
que no estigui, avui per avui, confinat, és amb l'urba
nisme, i que aquest paper basic o molt important de 
l'urbanisme s'executa avui a través ele les Comissions 
Provincials d'Urbanisme, que són les que aproven els 
plans, les normes, les edificacions en sol no urbanitza
ble, etc. Ara bé, aprovar el que proposa Esquerra Na
cionalista avui crec que seria una transferencia eneo
berta d'una competencia basica ele l'article 39, sense 
pasar per aquest Parlament i sense passar per la Co
missió Tecnica Interinsular. Crec que, en certa manera, 
seria un frau a la Llei, un frau a l'Estatut, no seria 
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admissible que a través el'un Decret elel Govern es tras
passas la clecisió política ele l'aprovació de tots els 
instruments urbanístics, sense la tramitació ac\equada, 
legislativa i parlamenUtria. 

1, per últim, no hi ha elubte que elaborar en cinc 
setmanes, que són les que ens queden, per part del 
Govern, de la Comissió Tecnica Interinsular i elel Par
lamen t, redactar, presenlar, trami tar i aprovar una 
Llci generica sobre I'article 39, cree que, bé, aixo és 
una missió impossible, en aixo crec que coincidim, per 
tant, tampoc no se li pOl donar suporto 

En resum, en resum, i ja generalitzant. Nosaltres 
voldríern·.quc, si lol.s eJs Crups Parlamen lar i h.í vénen 
a bé, Ira lar de preserva ¡- de la onrronlació elec toral 
la qüestió deIs Consell Insular. . re que S ria molt 
ncgatill, per t la la reina aCllm llJ ~lcla j mala de recons· 
(ruir, que en do mesos ' le lorals, si e ls conv rtim n 

lecloralisLes en aquesta materia , 110 p rd m aqu sL 
do anys de feina que lJem p gul fer. Perqllc eS Li guin 
segurs, $1'5. DipulalS. que gllanyi qui guanyi le prbxi. 
me e leccions, segui e l Pres ide nt de l G vern a aquesta 
banda, e rn ha eguL ríns ara, o segui a aquella banda, 
si hi ha una alLra majoría , a la qua l no 'a lu 'e asp iram, 
l'endema ens haurem ele tornar a seure a continuar par
lant sobre com constru'j¡n aquesta Comunitat sobre els 
Consells Insulars. 1, per tant, provocar o incentivar o 
pJ'ornoure, en aquest moment, calTeres que ningú no 
p l guanyar, pero que lots pod m J rdre, i que poden 
dificu ltar a questa repre 'a 1 la feina, l ' nderna de le
eleccions, per agafar-Ia amb me:! fon;a que maj a lla 011 

]'havíem cleixada, crec qu seria una mala política j un 
mal servei a la nostra Comunitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per últim, es conceeleix la paraula al representan! 

elel Crup Popular, Sr. Cosme Vidal j Juan. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. S'ha 

dit aquí, per alguns deIs que m'han precedít en l'ús 
de la paraula, que es volia fer, en ares, tal vegada, a 
l'agilitat, una intervenció diferenciada. Jo dic que [in5 
8r3. totes les intervellcions han estat igual, dir sí, 
pero no, pero, per aprofitar lligar el Govern i, de pas
sada, parodiant alguns historiaelors, parlar d'episodis, 
en aquest cas, regionals o insulars. 

J o die que tots els Gmps aquí han coincidit en el 
mateix, que s'havia de donar suport al punt cinque, 
pero que era inviable, que no era possible donar suport 
als altres, per raons d'inoportunitat, perque, abans, en 
fi, uns que defensaven una cosa, ara en defensen una 
altra. etc., pero que no es podia donar suport a cap 
d'aquests punts. Per que? Perque hi ha pendent aques
ta Llei de Consells Insulars. 

Jo no vull dissentir en aquest aspecte, pero hagués 
estat una llastima que el representant del Grup Es
querra Nacionalista, el Sr. López Casasnovas, hagués 
retirat, fent cas del que es veia aquí, hagués retirat 
aquesta Moció, perque, com ha dit eH molt bé, segu
rament no s'hagués pogut saber qui és qui, en aquest 
cas del Consells Insulars. Jo no em volia referir a altres 
intervencions, pero, pel que respecta a la darrera, he 
de confesar·Ji que m'ha preocupat seriosament. 1 m'ha 
preocupat pel futur, perque, indubtablement, qualsevol 
possibilitat d'un canvi, bé s'ha criticat avui el Govern 

en aquest aspecte, pero un canvi de color del Govern, 
perque mai no more~ batles ni moren governs i, per 
tant, govern n'hi haura, pero si, efectivament, canvias 
el color del Govern, de la manera que es pretén esgri
min 1 aixo, aqu est tapie de majoria de progrés, esta
ríem arreglats tots els que continl1am eJ'eient en els 
Consells Insulars i que no hem ahdicat, en ab:solut, ni 
aquest Govern ni el proxim que pugui venir, no poclem 
ahdicar, en absolut, c\'aixo que avui ja van dient insu
larismes, pero que, inc1ubtablement, és I'autentica reali
tat, es vulgui o no, ele la nostra Comunitat Autónoma. 

Per tanto que em perdonin aql1ests senyors que 
abans par laven cle diversos pobles a les Illes Balears, 
i avui aquí han elit que aixo [ins i tot podia ser anti
constitucional, que em pcrc\onin, p erquc, sense cap club
t e, parlant ele canvis, (' 0111 han cZlnviat, senyors melIS, 
C0111 han canviat alguns. Els que varen c\efenc1re, pri
m er, que varen ser els primers que varen defendre, 
precisam en t, la paritat, avui diuen que, sortosament, 
ja ha estat enterrat aquest fantasma de la paritat. Es
p erem que els fantasmes no tornin a sortir, perque hi 
ha fantasmes que són molt recalcitrants. 

Per tant, jo cree que hem d'agrair, tots els que 
con tinuam creient i continuam pensan t el ma teix res
p ecte deIs Consells Insulars, que el Sr. López Casasno
vas, que és al Grup Esquerra Nacionalista, hagi volgut 
mantenir aquestes mocions, perquc amb la filosofia ele 
totes elles, aquest que els parla, i crec que la majoría 
del Grup Parlamentari que representa, hi esta completa
ment d'acord. Ara bé, també eoincidim que si al punt 
primer, hi ha un acorel ele la Ponencia de Consells In
·sulars que diu el mat eix, i ens va quedar per tots els 
Grups, jo voldria dir que en el si el'aquesta Ponencia 
de Consells Insulars no hí ha, precisament. aquesta 
persona que podria ser convenr;uela d'abdicar ele les 
seves tesis respecte deIs Consells Insulars, peró sí qu e 
hem ele ser respectuosos amb els que hi formen part, 
i. per tant, si hi ha aquesta Ponencia ele Con sells In
sulars i hi ha un acord ele tots els Grups, que és prio
ritari qualsevol, a qual sevol traspas o c1elegació ele com
r etencies, a I'aprovació el'aquesta L1ei ele COll sells In
sulars, anem a respectar-la. 

Per tant, dit aixo, que crec que s'havia de puntua
litzar, i torn a repetir, que ele volles se m'acusa que 
per parlar el clrtrrer, parlo dels altres, p ero no pel fet 
ele parlar el darrer, hem de sofrir els atacs deIs ante
riors j llavors no poder-nos defellclrc, torn a repetir 
que nosaltres coincidim, també, quant a postura de 
Grups, que donarem suport al punt número S, i que si 
no donam suport als altres, no és perque no estiguem 
completament d'acord amb la majoria d'ells, excep
tuant, exceptuant el que fa referencia a la Secció In
sular de la Comissió Provincial d'Urbanisme, que aixo 
sí que creim que, en aquests mom ents, és inviable. La 
resta, només per aquesta circumstancia que he dit 
abans, la prioritat que ha de tenir la Llei de Consells 
Insulars abans que res de tot aixo. segons s'ha dit 
aquí, per aixo creim que no els poclem donar suport. 

J o acabaría fent un prec, i així sabríem també qui 
és qui en aixo deIs Consells Insulars, que es deixin de 
fer mencions despectives a epi odis que, en l'ealitat, no 
són més que passes construclives per arribar a tot el 
que aquí es diu que es comparleix per tots, es diu. 
senzillament, i que amb aixo podem donar, in dubtable· 
ment, una passa endavant i, per tant, que s'ajudi, que 
no es boicotegi, almanco com a primer pas d'aquest 
trasllat o transferencia o delega ció de competencies 
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ue s'ba de fer després, com a primer pas, com a ro
datge, cOJ~ U.D atracar més l'A.dn~nis,tra<:i~ a I'aclminis
trat es digul el que es vulgul dll-, es anu, aquest en
co~anar la gestió de [un ion en diverses materies a ls 
Consells Insulars. · 

Pe r tanl, arnb aque 1 últim prec i deixan clara la 
po ¡ció del noslre Grup, a abo , Molte g racies , Sr. Pre-
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. López Casasnovas, per contradiccions, té cinc 

minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. PresidenL Sres. i Srs. Diputats, He 

escoltat, amb molt d'interes, em creguin, les interven
cions que s'han fet sobre aquesta Moció subsegüent, i 
cstic convenc;ut que del dcbat que avui s'ha produi:t 
en sorgira un efec te molt positiu cap a la futura Llei 
de Consells Insu lars . 1 estic convenc;ut qu e del debat 
que avui s 'ha produ"it, estic segur que, encara que no 
s'aprovin els quatre punts anteriors, I'acció de Govern, 
no d'aquest Govern que ja acaba el seu mandat, sinó 
del que pugui sortir en un futur, crec que també ten
dra un punt de referencia. Dic ac;o, perque no creguin 
qu c Esquerra Nacionalista és tan ingenua de creure 
que les qiiestions quc s 'aproven mitjan¡;:ant proposició 
no ele lleí o que s'aproven mitjanc;:ant moció, que, de 
fet, és el mateix, tenCL1 un caracter de traducció im
mediata i d'efectes contundents respecte del que apro
va el Parlament, o el que fa el Govern. No, no som 
tan ingenus, i estam convenc;:uts que el proposit d'a
qu es ta moció, si no al cent per cent, s'esta complint 
molt segons la nostra voluntat. 

I, per que dic ac;:o? Senzillamen t, perque aquÍ es 
con s tata d'una manera fefaent i es demostra que l'Es
tat ut no ha estat curosament servat en l'acció qU(l
tidiana de política governamental de la Comunitat Au
tónoma. I ac;o, ens agradi o no ens agradi, és així, no 
es tracta ara de cercar imputacions, ni culpabilitats, 
pero es tracta de dir que per aquest camí que hem 
fet fins ;:¡ra no avanc;am cap a aquest projecte de so
lida¡-itat interinsular que hauria de presidir, no 1'ac
ció ele govern, sinó tota la filosofia política de la Co
Illunitat Autonoma de les Illes Balears. 

En conseqiiencia, va't aquí un punt important. 1 
entenguem també que les propostes que aquí es con
templen, en aquesta moció, tenen un caracter de re
comanació positiva, de crítica, com puguin ser les re
solueions que es proelueixen elesprés el'un debat, per 
excmple, e l ele l' es tat de la Comunitat Autonoma. i, en 
aquest sentit, ningú no ha dit que planificar les inver
sions anuals a eada illa amb audiencia pr~via deIs res
pectius Consells Insulars per establir prioritats , sigui 
un a cosa impossible cle fer, sinó que ha de ser possi
bl e, .io crec qu e s'ha de fer, s'ha de fer aplicant la fi
losofia de l'Es tatut i, fins i tot, ele les lleis estatals. 
Aquí s'ba dit també molt bé que la Llei ele Finan¡;:ació 
rreveu, fins i tot, inversions territorialitzades, cloncs, 
l'i!la és un territori plenament delimitat i. übviament, 
la fioanc;ació també ha de tcnir en compte aques ts as
pecteS,no llomés la financ;ació, si.'lC> tota la política, 

El punl tercer, quan t a les s.eccions Insu lars de la 
Comissió Pro\'incial c1'Urbanisme\és evidentment una 
qüestió que escapa a una tra ducció immediata, i E s
querra Nacionali~ta n'era conscient, i ja ho he dit a 

-

la meva primera interven ció, que per aquí hi hauria 
un debat. Sí, senyors. Per fer aquesta remodelació, és 
potestativa, pero a<;o implica unes responsabilitats que 
afectarien, en el cas que es fes, subsidiariameot el Go
vern, el Govern creu que no s'han de fer, legítimament 
ho pot deixar de fer, ara, la proposta és positiva i és 
correcta i, en aquest sentit, és una qiiestió d'oportuni
tat política com aquí s'ha dit que es consideri o no es 
consideri, Esquerra Nacionalista creu que s'hauria d'ha
ver considerat en el moment en que aquest tema ja 
cs va debatre i es va votar en contra a una resolució 
posterior a un debat global sobre I'estat de la Comu
nitat Autonoma. 

lelo bé, apuntats aquests punts, nosaltres voldríem 
també, fer esment a un proverbi xines, Sr. Albertí m'ha 
agradat molt la citació, un proverbi xines, que diu que 
si algú té gana i et elemana de menjar, no Ji donis un 
pcix, dóna-Ij la can 'a i cnsenya-li de pescar. Hem per
c1ut l'oporlunilaL de clonar-Ji la can ya i d'ensenyar-li de 
pescar, han pa sa l qUl'Ilre anys pero, evidentment, nos
altl-es vo ldrfem que la ambra fes una abstracció, sí 
és possible, en aquests moments, que hi ha unes elec
cions proximes , facin una abstracció i pensin que les 
recomanacions que hi ha aquÍ, presentades, són una 
recomanació de filosofía política a fer en el futur, i 
el nostre insularisme passa per aquí, pero, em creguin, 
no és un insularisme recluccionista, és un insularisme 
t"H1cat, és que Cl-eim i estal11 convenc;uts que aquí no 
hi ha Comunitat Autonol11a si aplical11 la filosofia de 
país balear, que és ['única que hem vist actuar fins 
ara, Per aquest cantó no avan¡;:am, 

Ido bé, com una llei generica, demanavem també, 
no demanavel11 que es fes una llei generica per dele
gacions, deiem, aten ció bé, que era possible encara, 
encara era possible, Sr. Huguet, fer delegacions als 
Consells lnsulars mitjanc;ant l'únic instrument, l'úni c 
m ecanisme que marca l'Estatut, ac;o és la Comissió 
n~cnica Interinsular. I ac;o vol dir, i atenció Srs, 
Diputats ele totes les illes, sobretol ele les menor, 
que no hi pot haver, si aplicam en co here ncia, cal de· 
legació de competencia si no pa a per la Comiss ió Tec
nica Interinsular. Ho dic, perque aquí s'ha fet e menl 
a decrets i a formes de delegació que afecten un Con
sell Insular concretament, bé, horitzontalitat, Comissió 
Tecnica Interinsular i endavant, p erque hi ha molt de 
al í a fer en aquesl sentiL 

J lrac lar de presel 'al' de la confronlació c l'!ctoral 
la qUe lió de Consel ts Insu lars, jo cr ec que s ra. Sr. 
Tria , inevitable, inevilabl , perque fin i tot, avui ma
leix, un Diputat del II Grup xpre a, i a mi n Ila 
inl encionali al i docllm n tació. COIll la política que s'ha 
fCl des del Govcrn als Consells Insulars ha estat, i !le-

'. rreix textualment, <da relación de a~!ravio resultaría ex
;esivamente dilatada», i només ana"íitzant eIs fets, tro
barem proL! exemples indicatius. 

Gracies, Sr, President, per haver propiciat, des el'a
questa Cambra, aques t debat que, en definitiva cree 
que tend¡-a. repetesc. efectcs molt positius cap al fu
tur. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, senyor. Gracies, Srs, Diputats. I passam, 

seguidament, a la votació, Del transcorregut al llarg 
del debat, es desprén la nccessitat de sotmetre les pro
postes, les mocions, a una doble votació. una que 
comprendra els punts Ir, 2n, 3r i 4t, i l'aItra que COI11-

prenclra el punt Se. 
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Per tant, sotrnetem a votació els 4 primers punts, 
dernan a la Carnbra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquests 
4 punts, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, rno]tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, rnoHes gracles . 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Un, dos, tres . Abstencions, tres. 
Per favor, Srs. Diputats, prestin vos tes atenció, que 

aquí no hi ha aquestes equivocacions. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Es repeleix la votació. 
Per 1'avol', 11<111 clut vos Les a c()nfu ió aquesta Pre

siden ¡a, .i no ) loleraré més cOl1ver a ions ni més jI1-

terrupci ns. Di , en aque l momenl, repe lim la vOlació, 
perc¡u' hi ha hagut confució. 1 clemun n la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputat que votin a favor d I qualre 
primers punts, es volen posar drets, per favor? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vol en 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar drets, per favor? 
Moltes gracies, pot seure. 
Resultat de la votaeió d'aquests quatre prirners 

punts: a favor, 2 vots; en contra, 46 vots; absten
cions, 1. 

r passam al punt darrer, punt Se. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt Se, 

es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanirnitat. 
Moltes gracies. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu mi

nuts. 

Ill.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

Recomenc;:a la Sessió. El punt següent de l'Ordre 
del Dia és el relatiu al debat de les Propostes de Reso
lució sobre el Pla d'Alfabetització d'Adults. Tractarem, 
en primer !loc, la presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, que demana la íntegra devolució del Pla al 
Govern. 

Per defensar aquesta proposta, té la paraula, per 
part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. loan Na
dal i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Defensarem una 

esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
on soHicÍtam el retom del Pla d'Alfabetització d'Adults 
al Govern de la Comunitat Autonoma per a una nova 
redacció. 

Realment, crec que convé, en aquests moments, fer 
un poc d'historia de per que s'ha arribat a plantejar 
un Pla d'Alfabetització en aquesta Cambra. r hem de 
recordar que, per primera vegada, el Grup Parlamen
tari Socialista va presentar una esmena als Pressuposts 
de l'any 1985, demanant que s'obrís una partida per 
tal d'atendre les necessitats d'alfabetització que hi ha
via dins la nostra Comunitat. Aquella esmena va ser 
derrotada, com també va ser derrotada l'esmena que 
varem presentar l'any següent als Pressuposts del 1986. 

Al final de 1986, c'\P a finals del 1986, el Govern pre
senta un Projecte dt\Pla d'Alfabetització, i presenta un 
Projecte de Pla d'Alfabetització que té una presenta
ció, diguem, voluminosa, que ens explica el Conseller 
que ha estat redactada per una serie de senyors, tots 
ells educadors, i que acaba amb una serie de resolu
cions o de proposicions del que ha de ser el Pla d'Al
fabetització de la nostra Comunitat. 

A nosaltres, el primer que ens sorpren és aquesta 
presentació que fa el Govern de la Comunitat, perque 
a raó, a rel de les explicacions que fa el Conseller, ens 
trobam que tota una serie de senyors que ens diu el 
Conseller que han intervingut en l'elaboració d'aquest 
Pla, surten immecliatarnent aguests senyors, di~nt, jo 
no, i comencen tots a negar la paternitat d'aquell am
pli dossier sobre alfabetització. r per que? Jo crec que 
la negativa el'aquesta paternitat ve clara. Tot l'ampli 
p reambul que és el 99 % del Pla d'Alfabetització no 
és més que una copia del Pla d'Alfabetització elel 74 
i del Llibre Elanc de l'Educació d'Aclults del Ministeri 
d'Ec\ucació. És una pura i simple copia, que ens va 
costar un milió de pessetes, pero és una copia. 

r, que passa amb aquest Pla d'Alfabetització? 
Aguest Pla d'Alfabetització es fa sobre les dades del 
1981. Del 1981 a avui, ha variat profundament tot el 
que és el cens poblacional al qual pot anar dirigit el 
Pla d'Alfabetització. Se'ns podria haver dit, per part 
de la Conse!leria, que és que no en tenien d'altre, pero 
el cens poblacional educatiu del 1985 ha estat publicat, 
per tant, aquest Pla el'Alfabetització podria haver-se 
fet, perfectament, amb les dades del cens poblacional 
educatiu del 1985. Avui en día ens trobam que aquest 
és un pIa que «ab initio», des del principi, surt mala
ment, perque les dades sobre les quals es basa, po
den ser completament equivocades, avui en dia, hi ha 
tota una població d'adults que pot haver mort, hi ha 
una població infantil que pot haver estat educada o 
no, hi pot haver una població adulta que, possible
ment, era analfabeta al 81 i que avui no ho sigui, per 
la labor feta pel Ministeri d'Educació. Ens trobam 
amb una situació completament falsa, de principio No 
podem fer feina sobre unes dades falses com feim fei
na avui en dia. 

Pero, que passa? Se'ns presenta un Pla d'Alfabe
tització on es contempla, no només el que és l'alfabe
tització, que era, en principi, el que nosaltres havíem 
demanat, sinó que s'amplia profundament amb el que, 
de qualque forma, va declarar com a analfabetisme, la 
UNESCO. Aquí se'ns inclou educa ció d'adults, educa
ció permanent, educacions a detcrminats grups mar
ginals, que no és j'educació, diguem, de lIetres, sinó 
que és l'educació de formació p-roJessional , s 'n in
clouen tota una sede de ternes, que estan D1 lt bé, 
que estan molt bé, que poden ser molt necessaris, pero 
que, en principi, el que es va demanar és un planteja
ment d'un Pla d'Alfabetització per atacar el que són 
els principis més necessaris de l'educació, les neces
sitats primaries, perque a una Comunitat on hi ha una 
renda per capita de les més elevades del país no es 
pot permetre que al mateix temps hi hagi un índex 
d'analfabetisme que també sigui deIs més alts del país. 
r hem d'atacar, en primer 1I0c, aquestes necessitats ba
siques, aquestes necessitats prioritaries. 

Que pensam nosaltres que s'ha de fer? Nosaltres 
pensam que un Pla d'Alfabetització no és una llista de 
consells com es dóna per part del Grup Popular i per 
part del Pla que va presentar el Govern, de consells 
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r fer un Pla, no se'os presenla cap Pla, es pres n· 
f:n consells , qu e el F In s faci de t~ l forma, que e l 
Pla es faci de tal. alLra, que es tengul? en .c0111ple les 
conseJJcúes d'Agn ulLura, <.le Treb~ll 1 de Transpo rts . 
Aixo nO és un pln. Un Pla, en pn~er !loe, ~osaltr s 
e.ntenem q~e el q~e ha d.c fer és flXa:. a. qum , eSlrat 
social, a qUin nuch ,Pob laCJonal es vol dlngLl', am.b une 
clades renls, a par01' d'aquestes dades reals, qU1I1S 01'
gan ismes ha? de ol·l ~bora1·. 11 ¡:organització d'aqucsl 
Pla eCon m lcament 1 orgaoJ lza llvamenl, COl1sells In
sul~rs , Aj ltntamenLs, organi mes públicsi privats. Pcr
que h i ha ~na osa ~~e és complc ta.ment real, e.1 que 
estan prOXlffiS a Canelx.er les necesslta ls deIs seu s 1'0-
bIes, són ls Ajuntamen ts, els que l nen un coneixe
ment més (Ur·cle i rcal, no e pot fer UD Pla d'AIFa
betització sense comptar amb ells, no es pot fer un 
Pla d'Alfabetització sense comptar amb el Ministeri 
d'Educació. El Ministeri d' Eclucació té, avui en dia, una 
tasca importanlíssima amb el Pla d'Alfabetització, amb 
el Pla d'Eelueació d'Aelults, amb el Pla d'Educació d'A
dults a Distancia. amb molts de Plans que són total
ment necessaris, i que esta fent una tasca molt im
portan!, amb unes competencies que són seves i que 
a nosaltres no cns queda més remei que anar i ne
gociar quina és la capacilat que tenim nosaltres de 
fer coses, nosaltres hem d'anar i coordinar aquest Pla 
i he111 de fer una coordinació que sigui una coordina
ció també d'inversió, hi ha d'haver una coinversió, no 
poelem [er una inversió on ens doni la gana a 11osal
tres, s'ha d'haver acabat aixo que és Adminis!ració 
Central, o és Administració Municipal, o és ConselI In
sular o és Govern ele la Comunitat Autonoma, en 
aquests temes s'ha de fer una coordinació i s'ba de 
fer una coordinació amb totes les institucions. 1 nos
altres hem de coordinar el que volem fer amb el Mi
nisteri, amb els Consells Insulars i amb els Ajunta
ments. I, d'altra forma, no funcionara, 1 aixo és el que 
nosaltres demanam que es faci. I, en base a aquesta 
negociaclO, que es fixin quines són les coses que es 
valen [er. A quins llocs es volen crear Centres d'Alfa
betització, qui els pagara, quins lloes s'utilitzaran, si 
s'utilitzaran escoles públiques, si seran 1I0cs cedits pcls 
municipis, qui pagara el Hum i qui fara net, qui pa
gara el transport, qui contractara els professors. Aques
tes coses són el que és un Pla, no purament una sim
ple sarta de consells, amb la millor voluntat, pero 
igual que aqucsts d01ze o catorze que ens presenta el 
Grup Popular i el Govern, se'n podrien presentar dos
cents més, dos-cents, tots nosaltres ens podem posar 
a donar consells ara, i tots seran aceeptables, com són 
acceptables aquests, com són acceptables aquests que 
presenta el Govern ele la Comunitat, pero és que en po
dríem donar dos-cents més, i al final tampoc no seria 
un Pla. No és aixo. 

1, enclemés, hi ha una cosa que per a nosaltres és 
totalment significativa de la voluntat del Govern. Al 
pressupost que ens acaba de presentar no hi ha cap 
partida per al Pla el'Alf<\betit zació, no hi ha ni una 11<11'

lida oberta a zero pessetes, per poder, si surt apro
vat e l Pla que ells presenten, poder dir, hi destinarem 
lants de doblers, ni una partiela de zero pessetes ober
la. Aixo demostra clarament quina és la voluntat elel 
Govern. Ens planteja uns consel~ que, molt bé, si els 
Grups que S0111 aquí no donen sUport a la devolució, 
s'aprovaran, es tornaran al Goverri'} i aquí haura aca
bat el Pla d'Alfabetització, per a sempre. A no ser que 
qualcú vulgui agafar aquest Pla, fer un Pla com Déu 

mana, negociar-ho amb les institucions que toca i dur
ho endavant. 

No és logic que després del temps que duim ne
gociant aquest tema estiguem encara en la presenta
ció d'aquest Pla. No és logic que després de tota Wla 
Legislatura no s'hagi fet res en aquest tema. No és 
logic que practicament totes les institucions, Ajunta
ments, ConselIs Insulars, institucions privades, hagin 
arribat a pactes amb el Ministeri d'Educació, per al Pla 
d'Alfabetització, ConselI Insular de Mallorca inclos, 
Ajuntament de Palma, Ajuntament de Maó, de Ferre
ries, de Ciutadella, Ajuntament de Formentera, d'Ei
vissa, tots han arribat a acorcls amb el Ministeri d'Edu
eació per al Pla d'Alfabetització, tots manco el Govern 
de la Comunitat Autonoma que ha estat i és l'únic que 
no hi dedica ni una pes seta. 

Nosaltres creim que aquest Pla no és presentable, 
nosaltres creim que aques1 Pla només demostra una 
voluntat de cobrir un tramit obligat per una resolució 
d'aquest Parlament, i que no hi ha cap voluntat ni 
una ele dur enelavant una tasca seriosa, una tasca ri
gorosa i una tasca efectiva en aquests temes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, el Sr. Joan 

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

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Estam real

ment davant una proposta que té una mena el'espasa 
de Democles que pesa damunt la decisió que el Par
[nment pugui prendre. 

Per una banda, es constata que durant quatre 
~nys no hi ha hagut cap actuació en materia d'Alfabe
lització d'Adults, i com molt bé s'ha constatat aquí, 
ac;o és una altra de les assignatures pendents que té 
aquest Govern, que té una política cultural realment 
arrelada als sectors socials més necessitats d'actuació, 
pero realment tampoc no ens estranya, 30<;0 és així, i 
és coherent amb els postulats que ha vengut defensant 
aquest Govern liberal-conservador. 

Di1 a<;o, pero, a la vega da, hem de meditar serio
sament que succeid. si avui el Parlament pren la re
solució ele no elonar via lhure, no a un Pla, que real
ment aC;Q no és un Pla, sinó una proposta d'intencions, 
i, en conseqüencia, que c1ins els Pressuposts de l'any 
1987 no hi hagi tampoc cap mena d'actuació en aquesta 
materia que per a nosaltres és prioritaria dins .una polí
tica cultural. I dic ac;o conseient que en els Pressuposts 
del 87 no hi ha cap previsió cconomica, almanco visible, 
constatable, i que, per tan1, hi hauria de ser. 1 que no 
succeeixi, com passa ara, en materia de política de bi
blioteques, on hi figuren 100 ptes., en partida ober/a per 
"eure que passa dins les esmenes que es puguin pro
cluir en aquest projecte de Pressuposts, no passi com 
en al1res temes, com, per exemple, el desplegament de 
la Llei de Normalització Lingüística, que, Sr. Nadal, 
tenc molta por que el tema pressupostari d'Alfabetit
zació d'Adults no vengui englobat dins una el'aquestes 
particles, la qual cosa seria greu, molt greu. 

Necessitam 20 milions, eom a mínim, per comen<;:ar, 
i aquests 20 milions hi han ele ser, perque si no hi són 
estam enganant la gent, estam enganant els Consells 
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Insulars, estam enganant els Ajuntaments, i, em deixi 
dir, de passada, que una planificació en Alfabetització 
d'Aelults, si hem de recollir les propostes que fa la Fe
elcració, per exemple, ele municipis i províncies, hauria 
de partir el'una municipalització total deIs seus postu
Iats, deIs seus pressuposits . I a¡;:o, realment, no és així o 
no deixa de ser així, perque ni tan soIs no esta ni con
templat en el dit Pla d'Alfabetització d'Adults. 

Molt breument, perque ara no es tracta d'entrar 
en la qüestió deIs papers que se'ns han presentat i que 
hem discutit en Comissió parlamentaria, la posició del 
Grup Esquerra Nacionalista davant aquesta problema
tica és dir, senyors del Govern, Srs. Diputats, el que 
tenim davant no és un Pla, pero hi ha una necessitat 
immediata d'actuació, no podem deixar passar més 
temps, instam, en conseqüencia, que el Govern actuI, 
actuI coordinadament, actuI bé, pero, en qualsevol cas, 
tampoc 11 es la m p l' 110 <1 devolució total, perqlle aixo 
imp li carla, eviclentmenl, c1eixar «ad calendanl grecas», és 
a dil", per a després ele les eleccions, una problema tica 
que hern esperat molts d'any , quatre, .ia, j hem le clo
nar canya, senyors, hcm ele dOllar canya pcrqu.e es 
pugui aprendre a pescar i es pugui treure el peix. 

Moltes gracies. 

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

Sr. Pere Gon¡;:al Aguiló. 
Silenci, per favor. 

EL SR. AGUILú FUSTER: 
Ja se sent? Sí. 
President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Regiona

lista no donara suport a aquesta proposta de devolu
ció, perque consideram que la feina que s'ha fet en 
Ponencia i en Comissió, elaborant unes propostes que, de 
fet, milloraran bastant aquest Pla, és per tot aixo que 
nosaltres consideram que no és necessaria la seva de
volució, perque aixo representaria un retard innecessari 
a la seva aplicació. 

Gracies. 

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

Palacios. 
Disposa d'un temps de 10 minuts. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente. Muchas gracias. Sras. y Sres. Di

putados. Como no podía ser de otra manera, el Grupo 
Parlamentario Socialista pide que se devuelva el Plan 
de Alfabetización de Adultos al Gobierno de la Comu
nidad Autónoma para una nueva redacción, y nos dice, 
y leo textualmente, que esta redacción se hará después 
de negociar con el Ministerio de Educación y Ciencia 
la elaboración de un esquema conjunto que permita 
coordinar las actuaciones de las dos instituciones. 

Motiva el Grupo Socialista esta resolución en las 
siguientes razones. La primera, porque los datos bási
cos del estudio estadístico que hay corresponden al 
censo del año 81, el Sr. Portavoz aquí nos lo ha recor
dado una vez más. Segunda, porque no tiene sentido 
elaborar un Plan de Alfabetización, se dice, sin una coor
dinación estrecha con el Ministerio de Educación y Cien
cia a quien corresponde, nos recuerdan, las competen
cias en materia educativa. Y tercera, y la recojo de su 

escrito, porque el ~n no prevé la dotación económica 
correspondien le. Ha· hecho incluso, el Sr. Portavoz, un 
paréntesis para recordarnos, según su punto de vista, 
que no existe ninguna partida presupuestaria en los 
presupuestos de este año para llevar a término ac
tuaciones contempladas en el Plan. Pero no es el tema 
de discutirlo ahora aquí, porque eso se discutirá en la 
Comisión de Presupuestos, porque nuestro Grupo cree 
que sí existe partida. 

Sras. y Sres. Diputados, lo que argumenta el Gru· 
po Parlamentario Socialista yo creo que san tres ra· 

. zones que están cargadas de sinrazón. Y quiero, a con· 
- tinuación, con los argumentos que expondré, intentar 
demostrarlo. 

En cuanto a los datos estadísticos, tomados del 
censo del 81, hemos de tener en cuenta unas con
sideraciones. La primera es que, de momento, el Sr. 
Diputado y sus señorías aquí presentes deben conocer 
que no existe, no existen otros datos del censo, nada 
más que los del censo del 81. Hay un avance del ceno 
so del 86, hay un avance del censo del 86, que no con
templa, porque me he encargado de mirarlo, los días 
pasados, que no contempla ningún aspecto concreto 
en este campo. Y si me dice que sí, por favor, me lo 
enseñe, porque claro, yo igual donde he mirado, que 
es en el avance que el Gobierno nos remitió a cada Di· 
putada aquí, a este Parlamento, no figura. 

Ha dado algunos argumentos ciertamente peregri
nos con respecto del censo, ha dicho que las actuacio· 
nes del Ministerio podían haber hecho disminuir el nú
mero de analfabetos, yo creo que puede ser al revés, 
porque aquí el Ministerio, actuaciones en el campo del 
analfabetismo ha. hecho poquísimas, desde el PEBA, el 
Plan de Erradicación de las Bolsas de Analfabetismo, 

. del año 81, a actuac;:iones específicas, específicas, en 
analfabetismo, el Ministerio aquí ha hecho cero, cero 
pesetas, aquí sí que no ha habido ni partida. En Edu· 
cación Permanente de Adultos, sí que ha habido, pero 
en cuestiones concretas de erradicación de bolsas de 
analfabetismo, ninguna actuación desde el año 81, no 
se ha hecho ninguna más. 

Quiero decirle también que en los censos, en los 
datos estadísticos, en los censos, las cifras que figu
ran, realmente hay muy pocas variaciones, porque las 
tendencias que se estudian a través de prospectivas, 
demuestran que las variaciones pueden ser un cinco 
arriba, un cinco abajo, ya como desviación máxima 
significativa. 

En segundo lugar, el Ministerio de Educación y 
Ciencia, a quien corresponde la competencia en el cam
po que comentamos, viene operando con los datos del 
censo del 81, y así, por ejemplo, en el trabajo del Li
bro Blanco de Educación de Adultos, las bases para su 
elaboración cuyas líneas son de abril y mayo del 86, 
basa todas sus estadísticas en el año 81. Este es un 
trabajo del Ministerio de abril-mayo del año 86. 

Tercero, la Dirección Provincial de Baleares, el año 
pasado, en la prensa regional, recogía que existían 
130.000 analfabetos funcionales en Baleares, y recono
cía que por una cifra estimativa, no sabemos por qué 
cálculo estimativo, pero estamos más o menos de acuer
do con ella, calculaba que existía un 12 % de esOS 
130.000 analfabetos funcionales, de analfabetos absolu
tos. Pues bien, esos datos, señorías, coinciden, en líneas 
generales, con las discrepancias normales de los estu
dios, coinciden con los datos que figuran en las esta
dísticas de este estudio. 
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y pasemos a su segunda sinrazón, p orque no es 
razón, es sinrazón. Dicen sus señorías que no tiene sen
tido elaborar un P lan sin la previa coordinación con 
el Ministerio de • ducación y Ciencia. Desde es ta tri
buna a veces se nos recuerdan cosas, y yo quiero lraer
les a su memoria, quiero refrescarles su memoria, di· 
ciendo que, efectivamente, ustedes se han preocupado 
por este Lema, .~ que presentaron en di~j~mbre del año 
85 una resoluClOO, que me voy á penmtlr leer t xtua l
mente, decía así: «Que el Parlamento de las 1 las Ba
leal'es insta a l Gobierno a e laborar en el p lazo de se
senta días, un Programa de Alfabetización de Adultos, 
y a remitirlo al Parlamento para s u aprobación». El 
Gobierno, l'especluoso con ese mandato de esta am
blea Legislativa elabora el susodicho Plan, lo presenta 
para su aprobaci.ón, ti.ene un trámiLe largo, un lrá
mite largo, del que e l Gobierno no tiene ninguna cul
pa, porque el Gobierno enlrega aquí cl Plan, a la .p'uer-
la de) Par1~men1 , y I Gobierno, su respon ablltdad 
queda rUc r3 cuando e l P lan entra aquí, en e l Parla
mento. Díganmc s us . ii das, dígam el Sr. Portovoz, 
si el Gobierno ha seguido o no ha eguido esla resolu
ción, y díganmelo de una manera clara, porque, vamos, 
el Sr. Portavoz intenta sacar conclusiones que, desde 
luego, están muy alejadas de la realidad. 

En cuanto a esa coordinación, nosotros estamos 
también por ella, Lada estas propuestas que presenta 
el Grl,lpo Parlamen tario Popular van en esa línea, por
que creemo que es nccesario, es imprescindible. Pero 
no tiene que sel- como el Sr. P rtavoz dice, dcv lver 
el Plan y, en fin, empezar a hacer con e l Ministerio. 
Yo creo que ese no es el camino, es no e el camino. 

Y, por últ imo , su tercera sinrazón, la existencia de 
dotación económica a que anles m refería. o no re
cuerdo exactamente ahora lo del Plan, pero casi ase
guraría que la cifra que figura de 100 millones de pe
setas, está contenida en una de las conclusiones del 
estudio. Me consta también que la Conselleria corres
pondiente tiene estudios económicos de este Plan al 
respecto con la previsión de distintos escenarios posi
bles de actuación. Me consta, también. Y me consta 
que existen una serie de actuaciones de contactos pre
vios a nivel de alta inspección con el fin de llevar a 
término este Plan. 

Sras. y Sres. Diputados, en un pais, en este pais, 
¡oh qué país!, con más de 2 millones de analfabetos 
absolutos, con 12 millones de analfabetos funcionales, 
con casi 6 millones de personas sin estudios de ningún 
tipo y con más de 3 millones y medio sin estudios pri
marios, lo que interesa no es discutir si son más o 
Son menos, lo que interesa es llegar a la conclusión de 
que son demasiados. Y lo que interesa es establecer 
ur¡ marco de cooperación y solidaridad institucional 
para disminuir la tasa de analfabetismo. Actualmente 
6'6 de media nacional, y en Baleares estamos por en
cima de esa medida, con un 6'9, ocupamos desgraciada
mente el pucsto número 6 del ranking de las diecisiete 
Comunidades Autónomas, cifra preocupante. 

En resumen, Sr. Presidente, seúorías, creo que es
tamos ya un poco hartos de que se nos recuerde cuan
do conviene y como conviene que las competencias en 
materia educativa las tiene el Ministerio de Educación 
y Ciencia, lo que convendría empezar a preguntarse es 
hasta cuándo las va a detentar, J\brque ustedes saben 
por qué en esta Comunidad AutónÓma no existen com
petencias en materia educativa. Ustedes lo saben per
fectamente. 

--

Y ya por último, y con esto finalizo esta interven
ción, es que ni en dos Comunidades Autónomas que 
yo conozco, Madrid y Murcia, cuya vía de acceso a la 
Autonomía es la misma que la nuestra, con competen
cias prácticamente intercambiables, esas dos Comuni
dades Autónomas tienen puesto en práctica un pro
grama de alfabetización de adultos. Y no han hecho 
el camino que ustedes aquí están exigiendo ahora al 
Gobierno. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, se
ñonas. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Nadal Aguirre, té la paraula. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo realment no 

puc estar d'acord, i no hi estic, amb el que s'ha dit 
pels representants deIs distints Grups. Em referiré pri
mer al que ha dit el representant d'Esquerra Nacio
nalista, amb el qual, indubtablement, coincidesc amb 
tota l'analisi que ha fet, pero ell, crec que amb una 
posició voluntarista, amb una posició de dir, bé, al
manco si no el tornam faran alguna cosa, planteja la 
no elevolució al Govern. Jo crec que si no els el tor
nam, tampoc no faran res, tampoc no faran res. Do
nam suport a una posició ele no fer res, donam su
port, realment, a una posició de mantenir-nos com 
s'han mantengut durant aquests quatre anys. 

Jo, l'exposició del Grup Regionalista m'estic més 
no comentar-la, més val, o sigui, deixem-ho anar. 

Sei1yors d'Álianc;:a Popular, jo no sé si el que fal
ta és, si tenen una falta de sensibilitat, almanco el 
Portaveu que ha sortit aquí, una falta de sensibilitat 
total o no sé realment a que jugam. Que a aquestes 
altures voste surti i digui aquí que no tenim compe
tencies, i que aixo pugui justificar que durant quatre 
anys no s'ha fet res amb el tema de l'educació d'adults, 
és totalment impresentable. Que voste surti dient, com 
a primer punt seu, que que ha fet el Ministeri, jo no 
sortiré a defensar el que ha fet el Ministeri, pero el 
82 hi havia deu professors, i el 86 n'hi ha cinquanta
quatre. Bé, alguna cosa ha fet. Convenis amb tots els 
Ajuntaments, convenís amb tots els Consells, convenis 
amb totes les institucions, manco amb el Govern de 
la Comunitat Autonoma. Perque el Govern de la Co
munitat Autonoma, com que esta per damunt, com que 
és molt més efectiva una posició victimista que una 
posició de fer feina i d'anar a treure el tema enda
vant, s'estima més dir, és que nosaltres no tenim com
petencies. Sr. Portaveu del Grup Popular, \laste ha sor
tit aquí a dir que el Govern va venir a la porta del 
Parlament i va lliurar el Pla. 1 que si després s'ha re
tardat aquí dins, no és per culpa del Govern, pero 
voste mateix ha llegit una resolució que demanava al 
Govern que en el termini de seixanta dies fes el Pla, 
s'ha trabucat el Govem, en !loc de dos mesas, han es
tat dos anys. Ha estat l'única diferencia. Es va ap1'o
var pel desembre del 85, a les esmenes del 85, a les 
esmenes elel Pressupost. 1 el Grup Parlamentari es va 
oposar a la inclusió d'aquesta esmena, el Grup Parla
mentari Popular es va oposar a l'esmena que el nos
tre Grup va fer aIs Pressuposts del 85, d'una partiela 
per a alfabetització, i es va oposar als Pressuposts del 
86, a una partida per alfabetització. Són partides, són 
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esmenes als Pressuposts que hem repetit any a any, 
i cada any se'ns ha dit, pel Grup Parlamentari Popu
lar, que no, que aquesta partida no entrava dins els 
calculs de despesa de la Conselleria de Cultura. 

Després ens cliu, el representant del Grup Popu
lar, que aquesta [alta de dotació que jo acusa va, no 
existeix. Bé, nosaltres no l'hem sabuda trobar, dins els 
PrcssupuSlS. i el onseIler l. mpoc no cns f'ha sabuda 
explicar. El on 11 1", é mé, ens ha <:wribal a di r, 
qu el Pres UpOSl d ' 'nguany rcn uns Pre suposts 
que no e l bavia pOglll fe l" d'acord amb la se a vo l un
taL i les seve nec Hats, sinó que ti havien donal una 
partida en Iloc de fer els Pressuposts a l'inrevés, les 
necessitats ¡'" dotar aquestes necessitats, li han dotat la 
Conselleria i l'ha distribult, i, desgraciadament, no ha 
pogut fer més. 1 el Conseller també ens ha c1it, i vos
te hi era c1avant, enelemés, i \loste hi era davant, a la 
Comissió deIs Pressuposts, que no hi havia pressupost. 

Que ens digui vos te, que ens digui voste que la 
Conselleria té un pla d'actuació, que té pensat fins i 
tot els !locs concrets d'actuació, voste ho ha dit aquí, 
«la Conselleria tiene un Plan de actuación y ha coor
dinado con altas instancias», són paraules seves ele fa 
tres minuts. Ido, venga, que ho' dugui, que aixo és el 
Pla que volem. Que aquest és el Pla que volem, saber 
quin es són les actuacions. Que el que no volem que se 
li doni a la Conselleria de Cultura i Educació, el que 
no volem que se li doni són consells, que volem que 
faci un Pla. I vostes diuen, bé, és que si li donam tres 
o quatre consells, que faci aixo, que fad l'altra cosa, 
que negocü, que faci una Comissió Interdepartamen
tal, ja és suficient. No senyors, no és suficient, i vos
tes ho saben, endemés, i vostes ho saben . 

I en el tema ele la falta de competencies, Sr. Jaén, 
jo cree que s'ha rC'1 un I1a favar,vos te, com a edu
cador, preseñtar una fa lla de cumpelencie , en un tema 
que voste mateix m'ha reconegut que eslarn per da· 
munt de la miljana nacional o'ana lCab 1 , i U'(1a Camu
n.ital que té un de l lJlc1ex el vida més elevaLs del 
país, lengui més de la mHjana d'analfabels q ue h"i ha . 
Si el Min'Ísteri d'Educació ha fe l, d 'u a deu, híl fet tres, 
només, crec que tates les aItres institucions també te
nim l'obligació de cooperar a resoldre el problema, 
perque malgrat no sigui una competencia transferida, 
el problema és nostre i és de la gent de les nostres 
illes. Per tant, nosaltres hem d'atendre aquest proble
ma i hem de cooperar en la resolució el'aquest proble
ma, no plantejant plantejaments individualistes s'arre
glara aixo, sinó coordinant tates les institucions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Acabat el debat, passam a ... 
Em demana la paraula, per? 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente. Por contradicciones. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té voste la paraula. Tres minuts. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Muchas gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, 

creo que o no me he explicado bien, o el Sr. Portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista no me ha entendi

. do. Cuando yo me he referido a la coordinación de 
la Conselleria, me he referido a contactos que man
tiene la Conselleria con la alta inspección, que es a 

quien corresponde , la materia de convenios con Comu
nidades Autónomas~ Justificar por su parte, el Sr. Por
tavoz, que hay cin"uenta y cuatro profesores, tiene 
que elecirme que esos pertenecen a la plantilla de la 
Educación Permanente de Adultos. Sí, Sr. Diputado, y 
eso es un <<Do-res », eso sí que es un «no-res» para 
130.000 analfabetos funcionales. Eso es un «no-res». 
Cuando yo he hecho referencia al Ministerio de Edu
cación y Ciencia, a las competencias, 10 hacía, y usted 
lo tiene que entender, como defensa elel Grupo Parla· 
mentario, porque usted atacaba al Gobierno que no 
tiene competencias en esta materia. La Ley 14/70 ele 
4 de agosto, General de la Educación y Financiamien-
10 de la Reforma Educativa, vigente en parte, toda
vía, en su artículo 45, creo recordar, 45, efectivamen
te, punto 2, dice, y está vigente: «Corresponde al Mi
nisterio de Educación y Ciencia impulsar, planificar la 
educación ele adultos, sin perjuicio de las competen· 
cias del Ministerio de Trabajo», etc., etc. Si cincuenta 
y cuatro profesores para 130.000 analfabetos funcio
nales, para "el 12 % de esos 130.000 que a groso modo 
son unos 14.000 y pico, 15.000 o 16.000 analfabetos ab
solutos, si a eso se llama impulsar, impulsar y aca
bar dentro de las posibilidades que cada uno pueela 
con la tasa de analfabetismo y rebajarla al menos en 
dos puntos, creemos que eso no es ninguna actuación 
positiva. Por supuesto, compartimos la preocupación 
elel Sr. Portavoz Socialista, cuanelo dice que hay que 
referirse a la coordinación, nosotros lo pedimos tam
bién, y deseamos, deseamos que el Plan, en lo mejo
rable que sea, puede llevarse a término con las reso· 
luciones que presentamos nosotros, con esas resolucio
nes que obligan al Gobierno a realizar actuaciones en 
esta materia, en la que estamos tan necesitados, 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
I passam a la votació, record a la Cambra que la 

proposta del Partit Socialista és de rebutjament total. 
l, en conseqüencia, deman: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
proposta de resolució, es volen posar drets, per favor? 

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

ta proposta, es vo1en posar clrets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen po

sar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Resultat de la votació: A favor, 19 vots; en contra, 

25; abstencions, cap. 
I passam ... 
Abstencions, 2. 

lII.-2) 
1 passam al punt segiient. 
Que és la proposta, les propostes del Grup Popu

lar en relació amb aquest Pla d'Alfabetització.· 
Per defensar aquestes propostes, en nom del Grup 

Popular, té la paraula el Diputat Sr. Manuel Jaén i 
Palacios. 

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

Reconozco, en primer lugar, que el Grupo Parlamen
tario Popular, a pesar de que dé soporte al Gobierno 

q 
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U
e1lo del mayo del 68, la imaginación a l poder, en yaq . 

t S 
re olucione , lo reconozco smceramente, no so· 

es a .. I 
s mUy originale , na somo muy angIna es, porque, 

~;plemenLe, lo q~e hemo hecho ha sido recoger las 
conclusiones que figuran en el Plan, leer el chDcumen
lo «Aprend r a sel">~ d~ la UNESCO,. leer 1 ~ re~omen
daciones del Min ' Leno de EducacLón y CIencia, que 
van bien encam.inadas en muchos aspe tos, en este 
campo, r hacerla un poco e inLroduci~·I.as aqui, con 
algunos errores, que ~Iespué~ me pcnmtlré ent~-ar en 
ellos, que son de cameler slmpLemente gramatJcal. 

La primera r s lución dice que el programa no 
quede circuns~rit". a l~ edLLcación insliluc~ollal o a la 
educación instILuclonallzac1a. El rasgo tiplCO de esta 
educación es que consiste en ser una educación que se 
realiza mediante la relación. pCI'sonal, una relación léc· 
nicam nle regulada entre educando y dLlc.,dor. Nos
oll'oS consideramos que la e cuela, institución educati· 
va por 'xcelcncia, na ha ele er ni la única institución, 
no ha de ser con canicIe!" excluyenLe IÜ exclusivo. quien 
rcalic la labor ec1u aliva. Por es . iguien.do las orien
taciones de la UNESCO, propugnamos que esa dimen
sión educativa de la escuela se transcienda y se am
plie a otras entidades, instituciones y organismos. Se 
trata de trasladar la función educativa a las dimensio· 
nes de la sociedad entera, que ha de recuperar su pro
tagonismo en este campo. Plutarco decía que la ciu
dad es el mejor instructor. Y, en efecto, en Atenas, la 
educación no era una actividad aislada que se llevara 
a cabo en horas determinadas, en srtios concretos y 
en una cierta época de la vida, era, como describe, 
Edgar Faure, el Sr. Diputado que asiente y ríe lo ha 
conocido recientemente, era, como escribe Edgar Fau
re, el objetivo mismo de la sociedad. Por tanto, poco 
más tenemos que decir respecto de esta Resolución. 

La segunda, que se arbitre la posibilidad de esta
blecer sub-programas que satisfagan necesidades de co
lectivos específicos. Con esta resolución queremos de· 
jar abierta una posibilidad, simplemente una posibili
dad. Y es el establecimiento y la operacionalización de 
sub·programas concretos para jóvenes en paro, por 
ejemplo, para tercera edad, que ya se hacen actuacio
nes específicas, pero que se podrían coordinar en este 
campo, para marginados, en definitiva, sus programas 
que, aunque en esencia comparten los mismos fines y 
principios contenidos en el Plan, contienen, sin embar
go, objetivos específicos propios, contenidos adaptados 
y medios instrumentales diferenciados. 

La tercera resolución, por ahorrarles lectura, no 
la haré, la tienen ustedes, contiene en un primer apar
tado la necesidad de establecer un convenio con el 
Ministerio de Educación y Ciencia, y se señala incluso 
el instrumento legal al cual acogerse, se trata, sin per- ". 
juicios, que las actuaciones se amplíen a otros ámbi
tos, se trata, digo, al amparo del Decreto de Educa
ción Compensatoria, Real Decreto 1174/83, de 27 de 
abril, se trata, digo, de colaborar en la prestación de 
una atención educativa preferente a sectores especial
mente desfavorecidos, en nuestro caso a los analfabe
tos, mediante una campaña dedicada a la erradicación 
del analfabetismo. Y esto está basado, en concreto, en 
el artículo 2.°, párrafo d) de la disposición que antes 
mendonaba. ,. 

La propuesta de resolución n'4mero 4, han de dis
~ulpar sus señorías que venga redactada así, porque 
este era el espíritu de los ponentes y de los miembros 
de la Comisión, espíritu de unanimidad, que miren 

ustedes por donde, ahora resulta que los señores del 
Grupo Parlamentario Socialista ponen peros a estas 
resoluciones, cuando en su día las aceptaron todas ínte
gramente. Dice: «asimismo, los ponentes entienden que 
se ha de proceder a la constitución de una comisión in
terdepartamentab>, que el Sr. Diputado aquí la ha ci
tado. Yo pedía que esa redacción quedase: "Se insta 
al Gobierno para que proceda a la creación de una 
comisión interdepartamentah, porque está recogido, 
repito, del espíritu de la Ponencia y no ha dado tiem
po a corregirlo. "Se insta al Gobierno», repito, "para 
que proceda a la creación de una comisión» y el res
to exactamente igual, «interdepartamental, integrada 
por las Consellerias», etc., etc., etc. Esto es simple
mente a efectos de cooperación y coordinación porque 
se considera necesario, se proceda a esa comisión don
de participen diversas Consejerías, con la finalidad de 
garantizar una correcta planificación, ejecución y eva
luación del programa que se haga a posteriori. 

La número 5 dice «creación de una comisión ase
sora y de seguimiento», está también mal redactado 
debe decir «seguimiento» -coma- «cuya composició~ 
y funcionamiento se regularían posteriormente con par
ticipación de todos los sectores y organismos implica
dos». La redacción se altera algo al suprimir dos pre
posiciones y una conjunción; una conjunción, no, un 
pronombre relativo. 

La resolución número 6 no hace sino recoger la 
conclusiÓn de la comisión que señaló la conveniencia, 
en lo que respecta al área de formación ocupacional, 
de establecer convenios vía decreto 1445/1982, de 25 de 
junio, decreto que regulaba y que regula diversas dis
posiciones con medidas de fomento de empleo para 
trabajos temporales de colaboración social y, en con
creto, al amparo de lo que prevé en el artículo 39.2, 
que dice textualmente: «Las Administraciones Públicas 
podrán solicitar del INEM la formación profesional ne
cesaria para la adaptación de los trabajadores». En 
las actuaciones que pudieran derivarse de esta resolu
ción se apuntan algunas aquí y ahora, en esta inter
vención, aquéllas que están funcionando en cierta me
dida como las escuelas-taller, unos centros de forma
ción profesional ocupacional. que acogen fundamental
mente jóvenes en paro de 18 a 25 años, en concreto, 
y que a lo largo de doce meses, cuatro meses de be
carios y ocho meses de alumnos trabajadores, se les 
capacita para la obtención de un puesto de trabajo, 
otra cosa es que consideren el puesto de trabajo, como 
sus señorías saben, pero al menos se intenta capacitar
los para ello. 

Resolución número 7 habla, miren por dónde, de 
que los Presupuestos Generales de la Comunidad Au
tónoma fijarán las partidas correspondientes para la 
ejecución del Plan. Recoge esta conclusión, esta reso
lución recoge en su espíritu y letra lo que los ponen
tes, por unanimidad, en la Comisión, y después en Po
nencia, entendieron. Se trata de instar al Gobierno a 
fin de que en el Proyecto de Presupuestos Generales 
se incluyan las partidas correspondientes, que posibi
liten la ejecución del Plan. Tengo que decir que se 
trata de una resolución de carácter muy genérico al 
no concretar obviamente la cuantía, no obstante, esa 
característica de generalidad, determinada por la im
posibilidad de fijar a priori la cuantía, el Sr. López 
Casasnovas hizo referencia a 20 millones de peselas, 
obviamente depende de los criterios que se establez
can o las prioridades para realizar, pero estamos a 
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favor, con esta resolución, de que figure una partida 
para llevar a cabo las actuaciones contenidas en el Plan, 
la s que puedan llevar a cabo. 

La propues ta número 8 Jlabla de qlle lo Consejos 
Insulares y las Corporaciones Locale que deseen co
laborar participarán en la ge Lión y en e l f inanciamien
to a través de convenios. Hemos dicho con anteriori
dad que el lema del unalfabeli mo es una ue lión ele 
solidaridad , hemo dicho lambién que e l responsable 
ún ico, a efectos 1 galc I es el Mini lerio de Educación 
y ícnc¡a, pero cxi te voluntad, dada la incapacidad 
del Müus Lerio d Edu 'lción y ¡encía para ll evar él. 

cabo y rebajar las acL uales tasas de analfabetismo, 
existe a luntad, por nue tra p r te, junla ro nte, pal'a 
que los Conse jos Insulares , Ayu n Lamientos, se arbilren 
posibilidades que perm'lan financiación y se inter ven
gan d manera cO-pol'licipa tiva en la gesUón de l pro
yecto. 

La propuesta número 9 dice que la Administración 
Autonómica, para la realización de este programa, po
drá colaborar con entidades culturales y sociales de 
las Islas Baleares. Si la resolución número 8 circuns
cribía la colaboración al campo de la Administración 
y sentaba las bases que permiten una colaboración in
terinstitucional, ahora se trata de posibilitar la cola
boración de la iniciativa privada, a través de las en
tidades culturales y sociales, y todo ello siguiendo las 
r ecomendaciones de la UNESCO en lo referente a la 
desformalización . de la educación, recogida en el in
forme que antes citaba de «Aprender a ser» de Edgar 
Faure. 

La ciudad educativa, la utopía del Sr. Faure, tie
ne que ser de cada vez menos mito y de cada vez más 
realidad. Es difícil, pero hay que creer en eso. 

La propues ta número 10 habla ele que la coordi
nación el I p 'ograma corresponderá a la Consejería de 

ducación y Cultura, a estos efec tos se crearia la ca· 
I'respondiente unidad, dotándola de medios materiales 
y per onales necesarios. Obviamente sobran comenta
rios a esta propuesta. 

La número décimoprimera también habría que re
dactarla suprimiento algo. Dice: «De acuerdo con el 
principio de igualdad de oportunidades -coma- los 
ponentes creen que» -obviamente esto tiene que de
saparecer. Los ponentes antes creían, porque antes 
creían esto, pero ahora parece ser que creen otra cosa. 
La resolución debiera decir: «De acuerdo con el prin
cipio de igualdad de oportunidades, el programa habrá 
de incluir una partida», etc., etc., etc. La décimopri
mera. 

La duodécima, «se hace necesario arbitrar los me
canismos de colaboración con las empresas y las or
ganizaciones empresaria les, los sindicatos y la iniciati
va privada de] sector educativo». Este es un espíritu 
de colaboración que antes apuntábamos en la propues
ta número 9, y ya que ustedes aquí, parece ser, que 
nos han acusado antes, de que no había ánimos de co
laboración, pretende dar cabida, en esta tarea de al
fabetización a las organizaciones empresariales y a ]a 
iniciativa privada del sector educativo y a los sindica
tos, porque creo que tienen que aportar algo al res
pecto, unos en un campo, otros en otro más especí
fico, como pudiera ser la fonnación ocupacional en el 
caso de los sindicatos. 

La décimotercera es una propuesta que se eleva 
aquí recogida también de la conclusión del estudio, 
porque se considera importante acogerse a los fondos, 

al fondo social e~ropeo que p ermi ta financiar al me
nos la parte de ár\(as ocupacionales que ya está fun
cionando, en cierta 'medida, pero que posibilitaria in
tegrar la segunda red que se podía diseñar a Poste
riori. 

La décimocuarta insta al Gobierno para que esta
blezca un convenio con ECCA, a fin de llevar a térmi_ 
no el Plan de Alfabetización. ECCA, Emisora de Cul
tura Canaria, que ustedes deben conocer, porque hace 
enseñanza a distancia. Y es ta r esolución viene porque 
recientemente, el Ministerio ele Trabajo ha formaliza~ 
do un convenio con la Asociación Nacional de Centros 
de Enseñanza a Distancia, y creemos qu~ la enseñanza 
a distancia permite, en estos casos, acceder a gran nú
mero de alumnos, no hay desplazamientos, no hay ho
rarios rigurosos, en fin, hay cierta flexibilidad que pero 
mitiría, en según que casos concretos, actuar de ma
nera muy oportuna. Por tanto, se insta al Gobierno en 
es te término. 

Décimoquinta, que el Plan de Alfabetización y Edu
cación de Adultos se inicie una vez aprobados los Pre
supuestos del 87, en un ténnino máximo de dos meses. 
No quiere decir esto que el programa se empiece a apli
car, pero al menos sentar las bases para llevarlo a tér
mino, porque el Gobierno tiene voluntad de seguir go
bernando, la fuerza política que está ahí, claro, enton
ces, es por eso que se presenta, y no por otra cosa, 
porque nosotros, lejos de nuestra intención, lo digo 
con ironía, como es normal, pero, la verdad es que 
esta propuesta estaba recogida ya can anterioridad, 
porque las previsiones nuestras eran que al inicio del 
87 ya se empezase a hacer alguna actuación concreta. 
No ha podido ser, por cuestiones que todos ustedes 
conocen. 

y la décimosexta, y ya con esto finalizo, señorías, 
es que se dirija una campaña de información y con
cienciación ciudadana, respecto de la educación de adul
tos y la alfabetización. Una propuesta que será muy 
propia del Grupo Parlamentario Esquerra Nacionalis
ta-PSM, porque esto de las campañas, pues siempre, 
ellos hacen proposiciones no de ley en este sentido. 

En resumen, señorías, nosotros creemos que el 
Plan que se presenta a la aprobación es un buen Plan, 
que recoge en líneas generales las directrices del Mi
nisterio de Educación y Ciencia, que determina la pro
blemática en nuestra Comunidad Autónoma analizan
do y comentando la distribución del analfabetismo ab
soluto y funcional, que establece un programa, que se
ñala unas recomendaciones. Todo, Sras . y Sres. Dipu
tados, es mejorable, y con esa voluntad de mejora, 
nuestro Grupo presenta estas resoluciones de las que 
solicita su apoyo unánime, que permita que el Gobier
no empiece a trabajar en este campo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracÍes, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els aItres Grups Polítics? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, té la parau

la el Sr. loan López Casasnovas. 
Disposa d'un temps de deu minuts_ 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller d'Edu

cació, estam contents que sigui entre nosaltres, que 
hagi tornat a seguir aquest debat i que considerem en
tre tots els consells que el Grup Parlamentari popular 

; 

j 
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roposa que tin~em ~n c?m~te, perque Pla)a hem dit 
p ue no n'hi havla, pero, SI mes no, pot serVIr de pauta 
q ., 
d'actuaclO. 

1, comencem, rtlpidaroent, per la qüestió primera. 
E'1 programa no ha de romandre circumscrit a l'educa· 
ció iostitucionalitzada. Hi e tam d'acord, con corda amb 
les proposles estandarls sobr e aquest tema. 

En egon lIoe, també estam d'acord amb la segona 
proposta, q ue s'arbitdn po sibilitats d'establir sub pro· 
graroes, que es (acjn uecessitats de coHectius específics. 
Tol ac;O, evidenlmen t, qu da tan abstracte que bns que 
no vegem com funciona, no podrem dir si s'esta fent bé 
o no s'esta fent bé, evidentmcnt són declaracions d'in· 
tencions. 

El que no és tant declaració d'intencions és la ter· 
cera, perque aquí es diu que per dur a terme el Pla 
d'Alfabetització es considera necessari establir un con· 
veni amb el Ministeri d'Educació i Ciencia. Al nostre 
entendre, i malgrat no ens agradi quc no tenguem como 
petencies educativcs, és evident que és imprescindible 
que el Ministeri d'Educació i Ciencia es tigui lDvolucrat, 
sigui, d'alguna manera, el que tengui la interven ió ma· 
xima en aquest aspectc, perquc les COl11p 'len ies, re· 
cord, són sevcs. 

La resta entraria mol t bé dins un programa de tre
ball, a mi em sembla que ens hCll1 de felicitar, que la 
qüestió quarta comenci a parlar de programa globalit
zat dins el Govern, que els temes acceptin una acció de 
govern conjunta. Ara, sí que ens preocupa veure la pro
liferació de comissions que estan sortint. El Sr. Albertí 
una vegada va dir que si volíem enredar la cosa, que 
féssim comissions. Jo, Esquerra Nacionalista de vega des 
ha demanat la creació de comissions assessores, de co
missions informatÍves, ele Comissions que permetin la 
democratització, pero, evidentment, cree que hauríem 
de fer un esfon;, tot i recollint les propostes que aquí 
es veuen, de reduir aquestes instancies participatives i 
que els sectors i organismes implicats, no només els 
governamentals, tots els que es contemplen a la clausu
la vuitena, per exemple, a la clausula novena i a la dese
na, sigui n presents i actlus dins l'elaboració realment 
del programa d'actuació, perque si parlam de Pla, obli
dam que hi ha d'haver un programa .d'actuació, i aquest 
programa encara no hi és i no hi pot esser fins que 
no hi hagi una quantificació economica d'allo que pensa 
fer el Govern en aquesta materia. 

Per tant, Consells Insulars, Corporacions Locals, so
bretot les Corporacions LocaIs, d'acord amb la filosofia 
municipalista que hauria d'haver informat al nostre en
tendre aquest Pla, han de ser instancies que siguin par
ticipatives i actuants en el moment de dir el que s'ha 
de fer. No només recaptant informació. Els convenís 
amb els Consells 1nsulars i amb les Corporacions Lo
cals, per tant, no haurien de quedar només circums
crites a una qüestió de gestió i financ;:ament, sinó que, 
essent eJs municipis els que coneixcl1 millor on s'ha el'ac
tuar, en el cas de municipis grans, a quines barriades 
s'ha de fer l'acció educativa i com s'ha de fer, doncs 
han de ser ells els que mélrquin pautes en aquesta qües
tió, reservant a la COl11unitat Autónoma aquest ]Jélper 
coordinatiu que, per altra banela, sembla que surto 

La clausula setena, evidentment, l'hem ele donar 
COm a valida, com a valida, perque és tan ambígua que 
seria absurel dir que no, que en"els Pressuposts Gene
rals de la Comunitat Autónoma 'no es fixin partides 
Corresponents, seria com dinamitat tot el PIa. Per tant, 
esperam que els 100 milions prevísts a l'informe elabo-

rat es concretin en una aportació, si més no del 50 % 
per parl del Govern de la Comunitat Autonoma, recap
lant d'allres instancies l a participació con sponent. 

Alla on el Grup Esquerra Nacionalista mantindra, 
si més no, u.na posluJ"a abstencionjsla fins que no se'ns 
aclareixi realment que són aquesles beques i ajudes 
il1divicluals en convocatoria pública o eose, en cricLa 
poderosament l'atenció aquest punt, ates que l'ense
nyanc;a i sobretot en aquests nivells basics, amb apor
tació de diners públics hauria ele tendir a ser totalment 
gratuita, i, en qualsevol cas, les partides pressuposta
ries addicionals que es puguin invertir siguin en dota
cions materials, en capacitació didactica, etc. Vull dir, 
aquest punt ens sembla absolutament imprescindible 
que s'aclareixi. 

Dotze, tretze, no hi ha res a dir, es tracta de de
claracions d'intencions que estam molt contents que, 
per primera vegaela, els sindicats siguin implicats amb 
aquestes qüestions educatives. 

La clausula catorze ens sembla redundant i, potser, 
dóna una excessiva rellevancia a aquest ensenyament a 
distancia que perfectament es podria entenelre englo
bat dins aquesta iniciativa privada elel sector educatiu, 
a la clausula dotzena, per tant, creim que no és bo que 
figuri en un apartat especial. Nosaltres pensam que 
l'eclucació el'aclults ha de rnantenir, a ser possible, una 
cnsenyanc;a presencial, basicament, i evidentment aques
ta ensenyanc;:a presencial no s'ha ele veure detreta per 
desviacions pressupostarics cap a Radio ECCA, amb tots 
els respectes per la feina que fa. 

La cEmsula quinzena, evidentment ens dóna el 1'0-' 

vell ele J'ou de tota aquesta problematica, vos tes diuen 
que el Pla d'Alfabetització s'ha d'iniciar una vega da 
aprovats els Pressuposts del 87 i en un terminí maxim 
de dos mesos. Som conscients, ido, que realment per 
al curs 86·87 ja ens haura passat l'oportunitat de posar
lo en marxa. Lamentar una vegada més el retard i dir 
també que tot i que a vegades hem plantejat de realit
zar campanyes, nosaltres no som, tampoc, massa en
tusiastes ele fer campanyes perque sí. A vegades, les 
campanyes d'alfabetització d'adults fracassen i ente
nem per fracas que la gent no llegeixi de manera habi
tual una vegada que ha apres de llegir, per exemple, i 
l'explicació l'hem de cercar, en aquest tema, no tant en 
l'aprenel1tatge sinó en la manera com es fa l'aprenen
tatge. És a dir, que només un aprenentage arrelat a les 
necessitats i als interessos de la persona, sera un apre· 
nentatge dinamic i restara obert a posteriors aprenen
tatges. Per aixo, ens agradaria molt que clins els plans 
de la COlllunitat Autonoma, del Ministeri d'Educació i 
de les Corporacions Locals en aquests temes hi hagi 
una aten ció prioritaria a tot el que didacticament té 
un arrelament en les necessitats vitals de les persones 
que fan aquest necessari aprenentatge d'adults. 

l, per acabar, c\emanar també que ac;o no sigui 
una flor el'estiu, que aquests projectes tenguin conti
nultat. és ciar que no ho ¡JUc dir .ia a un govern que 
esta acabant, pero que tengui continultat elins la filo
sofía de la política de les Illes Balears, i recordar tam
bé que Plató, a la seva República, tan citada, deia que 
els primers que s'haurien ele sotmetre a un aprenen
tatge constant són, prccisament, aquelles persones que 
estan cledicades als afers públics, de manera que si no 
tenen la maduresa i la preparació suficient, no puguin 
exercir la funció pública. En conseqüencia, a¡;:o és un 
repte que ens obliga a tots. 

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

Sr. Pere Gon~al Aguiló. 

EL SR. AGUlLO FUSTER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Regio

nalista donara suport a totes aquestes propostes del 
Grup Popular, perque són el resu ltat d'una feina duta 
a tenue en Ponencia i consensuada en quasi tots els 
punts. Per la qual cosa, com he dit abans, la incorpo
ració d'aquestes propostes milloren sensiblement aquest 
Pla. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Joan Nadal 

i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUlRRE: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo, realment , 

cree que si no haguéssim presentat nosaltres I'esmena 
que s'ha discutit abans i no haguéssim fet les argumen
tacions que hem fet i haguéssim manifestat quines són 
les nostres creences sobre el que és el Pla que presenta 
el Govern, no ens quedaría més remei que donar su
port a aquestes resolucions. Perque qua si totes elles 
estan bé, estan bé, pero. 1 el Sr. Jaén que és bon pole
mista, que és capa~ de defensar qualsevol cosa, de treu
re l'escriptor o el mosof per tal que 1i ami la seva ar
gumentació, com ha fet aquesta vegada amb Edgar 
Faure, realment també ha tengut dificultats amb molts 
deIs punts que ens ha intentat justificar i ha passat per 
ells, així, dlpidament, pero bé, nosaltres creim, no, no 
pel temps, pentura perque no hi havia el seu company 
de p artit, aixo era possible perque estava tot sol en 
aquells moments, peró, realment, nosaltres creim que 
són punts, que si bé serien acceptables com unes reco
manacions que donas sin suport a un Pla concret, com 
unes recomanacions, una justificació d'un Pla determi
nat, com a tal cosa que aprovam avui, no són res. Són 
quinze de cent que se'n podrien fer, és a dir, conven
dria aixo i convendria aixo altre ,i féssim aixo altre, i 
aquesta Comissió i aquesta altra, pero vaja, res més, no 
és cap Pla. 

Per tant, com que no és cap Pla, nosaltres no li 
podem donar suport, perque creim que és una presa 
de pel, perque hi ha temes que no els creu ni el ma
teix Govern, el que diu. Es diu que «els Pressuposts Ge
nerals de la Comunitat Autónoma fixaran les partides 
corresponents a l'execució del Pla», a la setena; i a la 
quinzena, que els Pressuposts del 87 tendran una par
tida, i bé, i si el mateix Govem no ha compleix, peró si 
no hi ha la partida? Que és que ha de ser a base d'una 
esmena nostra que obriguem una partida? Bé, tendrem, 
sera una vertadera alegria que per primera vegada en 
tres anys ens acceptim l'esmena. Pero bé, és que el ma
teix Govem no creu el que diu. (Rialles). 1 el que manco 
s'ho creu és el Conseller, endemés. 

Hi ha un altre tema, que tampoc no podem accep
tar, i a aquesta sí que direm que no, que és el de les 
beques. No es pot plantejar a un Pla d'Alfabetització 
un Pla de Beques, s'ha de plantejar un Pla d'Alfabe
tització en pla d'una gratuitat absoluta, absoluta, no es 
pot plantejar, dir, donarem beques, que és aixó de do
narem beques al sector més deprimit de la societat? 

S'ha de fer compl~tament gratu'it, no se li pot donar 
suport, en absolut, ~ aixo. 

No es pot donar suport, tampoc, al de Raclio ECCA. 
A mi cm pareix molt bé que quan es faci un Pla, dins 
el que sigui tot un Pla, es faci un conveni amb una 
radio, pero que dins les rcsolucions i consells e1el Pla, 
quan encara no tcnim un Pla, afiquem una subvenció 
a una radio, no pareix que lengui sentit, tampoco 

És a dir, nosaJtres, en principi, per a tates aquestes 
coses que creim que, endemés que creim que tots els 
Consellers estan d'acord, que bé, que defensen una cosa 
perquc s'ba de defensar, nosaltres, a aquestes dues ens 
hi oposarem, a les altres ens abstendrem i intentarem 
salvar-los la set i la quinze, i nosaltres presentarem una 
esmena, si el Grup Parlamentari Popular ens l'accepta, 
li haurem salvat l'esmena set i quinze, perque vos tes, 
que presenten aquestes esmenes, no posen la partida 
pressupostaria adequada per tal de cobrir el que vostes 
diuen que es comprometen afer. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Popular, té la parauta el Sr. Manuel Jaén 

Palacios. 

EL SR. JAÉN PALACIOS : 
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, porque creo que 

he de agradecer la oposición constructiva de Esquerra 
Nacionalista-PSM, muchas gracias, porque también ten
go que hacerlo al Grupo Regionalista, por el apoyo a 
las propuestas de resolución, y discrepar, pero con tono 
cordial , con el Sr. López Casasnovas, porque claro, nos
otros no somos platonianos, como debe suponer, porque 
no somos estatalistas, ni somos comunistas. En conse· 
cuencia, asumimos la República o el estado de Platón, 
dentro de lo que nos hace falta, que a veces explicamos 
en las clases y bueno, y lo explicamos, pero vaya, no 
quiere decir que comulguemos con todo lo que allá 
dice. 

Yo creo que las resoluciones son acertadas, creo 
que no hacen otra cosa que ratificar lo que su Grupo 
en Comisión y en Ponencia aceptó, que ustedes abo
ra se echan atrás, ahora se echan atrás de lo que en 
su día consensuaron con nosotros. 

Y, creo que tengo que dar una explicación, al me
nos por cortesía parlamentaria, respecto de las becas 
que el Sr. López Casasnovas preguntaba. Efectivamen
te, se contempla la gratuidad absoluta, pero pueden 
existir probl'Gllfas en cuanto a desplazamientos, pueden 
existir problemas en cuanto a adquisición de material 
complementario, y por ahí va la línea, no recogemos 
nada más que lo que el Ministerio, ustedes me discul
parán porque en este momento no recuerdo la disposi
ción, porque cada año publica becas y ayudas al es
tudio en este sentido, no hacemos otra cosa, nada más 
que eso. 

En cuanto a lo de ECCA está efectivamente casi 
subsumido, casi subsumido, en una resolución, no sé 
cuál, casi, pero es un tratamiento específico que puede 
llevarse a término no en todos los aspectos concretos, 
en todos los casos del Plan, pero sí en aspectos tal vez 
puntuales de segundo nivel e incluso del tercer nivel 
dentro del Plan de Alfabetización, que también es de 
Educación de Adultos, que es que hay que leer el Plan, 
no es sólo Plan de Alfabetización, es de Educación de 
Adultos. 

Por eso, creo que no hacemos, repito, no aporta
mos cosas excepcionales, son todas, prácticamente, en 
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la dinámica operativa que existe en didáctica, las he
mOS incorporado, Y agradecer de n uevo, pues, el apo
yo a las propuestas de los Grupos que las apoyarán. 

Sr. Presidente, de todas formas, la votación ten
drá que ser por separado como es natural y se des
prende de las intervenciones de los distintos Portavo-

ces. 
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Abans de procedir a la votació, i amb l'objecte que 

quedi la cosa molt clara, demanaria al Sr. Nadal, en 
primer lloc, que crec que li he sentit que si s'adme
tien unes modificacions a les propostes de res alució 
setena i quinzena, li donaria voste l'aprovació. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Només demanam, només dcmanam la votació se

parada d'aquestes dues. Votació separada d'aquestes 
dues, les altres poden anal' a una votació conjunta, 
per part nostra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. López Casasnovas, per qüestió d'ordre, té 

voste la paraula. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Presiden t. Nosaltres demanaríem la 

votació separada, també, .és a dir, de l'onzena i de la 
catorzena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. 
Aclarit aquest punt, quant a ... 
Sí, Sr. Nadal. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, no, és per corregir el que havia dit 

abans. El que nosaltres volem que es va ti separada
ment és l'onze i la catorze. 

EL SR. PRESIDENT: 
Són les mateixes. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, són les mateixes. A la resta, hem dit que pre

sentadem una esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. Queda aclarit el punt relatiu a votacions. 

Perque consti també al Diari de Sessions, aquesta Pre
sidencia, fent ús del que disposa l'article 123,-·la pro
posta de resolució número 4, quedara redactada de la 
següent manera: «S'insta el Govern perque procedeixi 
a la creació d'una Comissió Interdepartamental, etc.». 
La cinquena, es corregeix en el sentit següent: «Crea
ció d'una Comissió Assessora i de Seguiment, la com
posició i el funcionament de la qual es regulara poste
riorment amb participació de tots, etc.». 

Sr. Jaén, té voste la paraula. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: . 
\ .. 

Sí, Sr. Presidente. Muchas ~acias. Si me permite, 
porque la intervención ha ido demasiado aprisa , por 
cuestión de tiempo, sería «creaciÓn de una Comisión 
asesora y de seguimiento cuya composición y funcio-

-

namiento se regularían posteriormente, con participa
ción de todos los sectores y organismos implicados». 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per efedes del Diari de Sessions, llegim: «Creació 

d'una Comissió assessora i de seguiment la composi
ció i funcionament de la qual es regularan posterior
ment amb participació de tots els sectors i organismes 
implicats». 

1, per últim, l'onzena, que dira: «D'acord amb el 
principi d'iguaItat d'oportunitats, el programa haura 
d'incloure una partida específica, etc.». 

I. per últim, la correcció material, també, on s'afe
geix la paraula «setzena». 

Dit aixo, i tenint en compte el que he parlat abans 
sobre les votacions, pos a votació des de la primera 
fin s a la desena proposta, inclosa la desena. l deman 
a la Cambra: 

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

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar clrets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Resultat d'aquesta votació: a favor d'aquestes deu 

propostes, 23 vots; en contra, cap; abstencions, 18. 
Sotmet a votació l'onzena. l deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, que votin en 

contra, es vol en posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 21 vots; en con

tra, 20; abstencions, cap. 
Sotmet a votació la dotzena i tretzena conjunta

ment, i deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es va

len posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots; en contra, 

cap; abstencions, 18. 
Se sotmet a votació la catorzena. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes graCIes. 
Sres. i Srs. que s'abstenen? 
Resultat de la votació: a favor, 21; en contra, 20; 

abstencions, cap. 
I, per últim, sotmet a vota ció la quinzena i set

zena. l dernan a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
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Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es VI:}

len posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen pI:}

sar elrets, pcr favor? 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots; en contra, 

cap; abstencions, 18. 

III.-3) 
I passam al punt segücnt, que és el debat de la 

proposta de resolució formulada pe! Grup Parlamen
tari Socialista. 

Sí, Sr. Nadal, té voste la paraula. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, d'acord com han anat les votacions 

fins ara, la retiram. 

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

IV.-l) 
Passam al penúltim punt de l'Ordre del Dia, que 

és el re1atiu a Proposicions no de Llei, per tractar la 
1922, que formula el Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista-PSM. Per defensar aquesta Proposició no de 
Llei, té la paraula el Sr. Joan Francesc López i Casas
novas. 

No hi ha cap esmena presentada a aquesta Propo
sició nO de Llei, per tant, té voste deli minuts per ele
fensar-la. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Es podria llegir la Proposició? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Sra. Secretaria, seria tan amable de procedir 

a la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«InstaHació de semafors a Ciutadella de Menorca. 

Exposició de Motius: Promoure el benestar deis ciuta
dans és un deIs mandats imperatius a que es troben 
sotmesos els poders públics a les democracies moder
nes, un deIs trets fonamentals de les societats indus
trialitzades és I'altissim índex de vehicles automobils 
que, alhora, proporcionen una gran llibertat i rapidesa 
quant als despla<;aments deIs ciutadans; també generen 
perills evidents per a la integritat deIs béns i perso
nes. Per aixo, el transit automobilístic es troba sot
mes a codis internacional s que li permeten funcionar 
amb uns mínims riscs. Pero, a les Illes Balears, con
tinuen encara situacions de descontrolo de control in
suficient del transit que han generat greus danys per 
als béns i persones. Una de les mostres més evidents 
de la manca d'ordenació adient del transit que els nos
tres ciutadans han de suportar, és el de Ciutadella de 
Menorca. La manca de semaforització adient als acces
sos de Ciutadella ha tengut conseqüencies particular
ment tragiques. Al llarg del temps, vuit persones han 
perdut la vida, víctimes en bona part d'una manca de 
senyalització adient mitjan<;ant semafors, deIs acces
sos a aquesta ciutat menorquina. El punt més deJicat 
és el creuer format per la intersecció de la carretera 
de Maó amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret. 
L'Ajuntament de Ciutadella, sensible a la urgencia d'una 
semaforització adient té ja adquirít el material fa prou 
temps, pero, per instaHar-Io necessita l'autorització de 

la Conselleria d'O,bres Públiques i Ordenació del Ter
ritori de la Comu~itat Autónoma, i després de totes 
les rei terades gestil\lns, la elita Conselleria no ha fet 
arribar ni verbalment ni per escrit l'autorització de la 
instaHació deis semafors als accessos ele Ciutadella a 
l'Ajuntament d'aquesta ciutat. El Consistori ciutaele
llenc, atesa la gravetat de la situació, es mostra deci
dit a tirar endavant, fins i tot sense permís. Per aixo, 
el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM pre
senta la següent proposició no de Llei: 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la Comunitat Autónoma a autoritzar, de forma im· 
mediata, la semaforització als accessos de Ciutadella 
de Menorca». 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Té la paraula el 

Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Seré molt breu i escuet, 

com una nota informativa. Primer, vull puntualitzar 
que, en aquests moments, sí que hi ha resposta escri
ta a la petició de l'Ajuntament. Ara bé, la nota con
creta seria, i Ilegiré textualment en castella, perque 
esta escrita en castella la nota de premsa, diu: "Según 
el informe emitido por la mencionada Conselleria -la 
Conselleria d'Obres Públiques j Urbanisme del Govern 
Balear- únicamente ha autorizado su colocación en 
dos puntos. Se autoriza la instalación en los cnlces 
Miguel de Cervantes-Negrete, Mossen Josep Salort-Pla
<;a d'Estruxt, en cambio se deniegan los semáforos pre
vistos en los cruces Camí de Maó-Sant Antoni Maria 
Claret y Camí de Maó-La Consolació. Se recomienda, 
como contrapartida, que los escolares dirijan el trá
fico. Tal propuesta ha provocado sorpresa y estupefac
ción en medios municipales, etc.». Podríem continuar. 

Ar;o és una nota de premsa de dia 18 d'abril del 
86, 18 d'abril del 86. Dia 9 de novembre, millor dit, 
dia 14 de novem bre surt a la premsa una carta pro
dUlda per una coHisió el'una Mobilette i una Ducatti, 
on mor un ciutada de 66 anys, i el seu fill publica la 
següent carta oberta que no m'estaré de llegir: "Diu
menge passat dia 9 mon pare va ser atropellat per una 
moto al creuer del Camí de Maó i el carrer Sant An
toni Maria Claret, i de resultes de les ferides que li 
produiren, morí poc després. Si és dolorós perdre un 
pare en accident, més ho és saber que es tracta d'una 
mort perfectament evitable. Jo no vull cercar culpa
bles, no sé de qui és la responsabilitat que els sema
fors que fa tant de temps demanam, encara no siguin 
instaBats, pero el que sí sé és que si hi haguessin 
estat, mon pare seria viu. Els vesins del carrer em CI:}
mentaren que en pocs anys havien mort a aquella zona 
vuit persones, quantes famílies més s'hauran de veure 
destrossades, abans que els responsables prenguin cons
ciencia del fet?». Són fets que es comenten per ells 
soIs, i m'agradaria saber, llavors, quin és el posicio
nament de la Conselleria d'Obres Públiques concreta
ment, la Direcció General de Carreteres, respecte d'a
questa tematica, que a mi em sembla d'una extrema, 
extremÍssima gravetat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Grup Mixt. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 85 / 25 de febrer del 1987 2525 

EL SR. PONS PONS (DAMIA.):, ' . 
Sres. i Srs. Diputats, atesa 1 hora que es, mterven-

d ' des de l'escó. Cree que aqucst tema que pot sem
b~er una nimietal qua u es diu que al Parlament s'11a 
d a parlar de semaforitzacions , quan llem vist les can
s:qüencies que du, s'ba e~tes q~e aquest era un lema, 
realmen l , d'una gnwetat, J que Ja ha causat lamenta
blemenl v(ctin'les . .Es una mostra de l 'absoJut~ man
ca de eoordinació i de coHaboraci6 _ en tre les dlV rses 
institucions, aqui., no fa molt, ens hem omp1i 1. la boca, 
Lots els Grups Parlamcnlal'is, del tem a lels COl1sells 
Insulars i del tema de la responsabililac in tiluciol1al 
que han de Lcnit-, a ixb és una mostra que, darrcra 
aqu.estes graos paraul cs, de fOl1amen ts 1. d'ete ., cte., 
m.arres vegades no bi ha absol.utamenl res, hi ha URa 

absoluta descoordinació i una absoluta irresponsabili
tat. Com podem tirar endavant un país, com podem 
coordinar uns pobles insulars, si no som capa¡;:os de 
posar-nos d'acord per senyalitzar un trimsit i evitar 
víctimes, en aquest cas, a Ciutadella de Menorca. l el 
que jo lament és que la persona o l'area ele responsa
bilitat, que és la Conselleria d'Ordenació del Territori, 
en aquest moment no sigui aquí per respondre degu
dament a aquest tema. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. 
Pe! Grup Regionalista ele les Illes, té la paraula el 

Sr. CristOfol Triay i Humbert. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 
Gracies, Sr. Prcsident. Sres. i Srs. Diputats, un 

poc en la línia que el representant del Grup Mixt ha 
anat dient i defensant, el nostre Grup també entén que 
aquest tema és de lamentar, en principi, que s'hagi dut 
aquí en aquesta Cambra, perque entenem que és una 
cosa que hauria d'estar, en definitiva, coordinat entre el 
mateix Ajuntament i, en aquest cas, el Govern, la Conse
Heria. Pero nosaltres, i ens cenyim únicament al text, a 
la proposta que fa Esquerra Nacionalista-PSM, i vol
dríem proposar-los una transacció a la proposta que fan, 
perque entenem que nosaltres no som qui per donar una 
autorització expressa del que és que en aquests mo
ments s'ha de fer a Ciutadella. En aquests moments, pa
reix que hi ha un desentiment entre el que l'Ajuntament 
proposa i la Comunitat, en aquest cas, també proposa, i 
nosaltres, la proposta concreta que demanaríem al pro
posant seria la següent. 

La Proposició en concret seria: «Que el Parlament 
de les Illes Balears insti el Govern de la Comunitat 
Autonoma que, a la major brevetat possible, adopti en 
coHaboració amb l'Ajuntament, la solució més adient 
a la problematica deIs accessos a la ciutat de Ciutade
na de Menorca». Perque entenem que nosaltres no som 
qui per elonar i demanar l'autorització de si semafors, 
sí, o semafors, no. 

Per tant, demanaríem si pel grup proposant s'ac
ceptaria la proposta tal com nosaltres demanam. 

Gracies. 
Vol que la torni a repetir? En concret seria: «El 

Parlament de les Illes Balears ... ». , . 
EL SR. PRESIDENT: , , 

Per favor, la faci arribar per escrit a aquesta Pre
sidencia. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la parau1a el 

Sr. Benjamí Carreras. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Sí, Sr. President. MoItes graCles. Bé, la nostra po

sició sera de donar suport a aquesta proposta, i tam
bé, a la vegada, aprofitar per fer una crítica a la po
lítica de la Conselleria d'Obres Públiques perque hem 
arribat a una situació realment lamentable. Hem de 
dir que en el seu moment, la Conselleria d'Obres PÚ
bliques, ates un informe de la Prefactura de Tnlnsit, fa
vorable a la instaHació deIs quatre semafors, dos a la 
Contramurada, dos a la carretera de Maó, tan soIs va 
auloritzar els dos de la Contramurada. Posteriorment 
s'han prodult una serie d'incidents i accidents i també 
s'ha arribat a la preocupant reso1ució que ha pres la 
Conselleria respecte del transit que en aquest punt 
tan conflictiu sigui dirigit pels aHots ele l'escola que es 
troba a prop de la crui'lla del carrer Antoni Maria 
Claret. 

Nosaltres creim, consideram que realment és ne
cessari, que hem de tenir en compte que parlam d'un 
case urba, que si bé la Llei i el Reglament de Carre
teres reconeixen certes competencies s'ha de tenir molt 
en compte la voluntat municipal, s'han adquirir els 
semáfors .perque era una qüestió inqüestionable, i val
gui la redundancia, també ates l'informe favorable de 
la Prefactura de Transt que recomana la instaHació d'a
quests semafors. l, per aquests motius que els he dit, 
nosaltres donam suport a aquesta proposta. 

Gracies. 

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

EL SR. AL.LES SERRA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. És tard i no 

discutirem ara i aquí les servituds i els problemes que 
la tenencia i el gaudi i el servei deIs automobils pro
voquen, tant a les grans ciutats com a les petites. La 
necessitat que el seu tr~msit sigui vigilat i controlat 
és ben palesa, i així es fa amb la intenció que tant els 
peatons com els conductors gaudeixin de la maxima se
guretat, tots, només respectant unes normes establer
tes, unes lleis dictades. Quan un deIs dos no respecta 
aquestes normes és qua n es produeix el conflicte del 
qual es poden derivar danys irreparables. 

Per ago, és elar que els r~sponsables elel transit, 
Ajuntaments, Consells, Conselleries, Transit, Organis
mes Centrals, etc., posin cadascú dins el seu ambit 
competencial les mesures adients per controlar, dirigir 
i, sobretot fer segur el moviment tant d'automobils 
com de peatons dins les vies tant urbanes com inter
urbanes, tant dins els carrers i place s com dins les 
carreteres i camins. 

Així i tot, i a pesar deIs esfor¡;:os i deIs mitjans 
tecnics, i també deIs mitjans humans, es produeixen 
acciclents, es produeixen conflictes. 

Avui, el Grup Esquerra Nacionalista-PSM ens elu 
una Proposició no de Llei que presenta una probIe
matica que creim que esta [ora de lloc, una problema
tic a que no s'havia de discutir aquí, ja que és una 
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problematica de tipus tecnic. I que la seva exposlclO 
de motius s'ha de matisar, s'ha d'aclarir, ja que hi ha 
coses que no són com les que ens volen deixar veure. 
El Diputat i amic J oan López eleu coneixer tant com 
jo la historia elels semafors de Ciutadella, una histO
ria més ele l'actual consistori que ha estat conflictiva. 
Sembla que, per part el'un poble, per part el'una ciu
tat, tenir una bona xarxa de semafors és una cosa molt 
important que li dóna prestigi i importancia. De ve
gades, com és el cas de Ciutaelella, i sota el nostre punt 
de vista i sota tecnicament com s'ha pogut comprovar, 
sense cap necessitat, o bé amb unes justificacions to
talment insuficients o exagerades. Perque, Sr. López, 
al llarg del temps, voste ens eliu que vuit persones han 
perelut la vida, víctimes, i subrall, en bona part, el'una 
manca ele senyalització adient mitjangant semafors. Al 
llarg de quant ele temps? Des ele quan s'han proeluit 
aquestes morts, de les quals som nosaltres els primers 
que lamentam, com a ciutadans i com a habitants 
d'aquest poble? És de ver, és de ver que aquests ac
cidents s'han prodult per una manca d'instaHació de 
semafors? Ho hem ele veure. 

Va't aquí dues qüestions que s'han de respondre 
i a les quals s'ha de dir la veritat i res més que la ve
ritat. 

Anem a la historia deIs semafors de Ciutadella, una 
historia que comenga fa estona, el juliol del 1984, quan 
l'Ajuntament de Ciutadella adquireix un conjunt d'ins
taHacions, semafors de diferents tipus per instaHar-los, 
segons un informe del Cap de la Policia Municipal, als 
creuers deIs carrers Negrete-Cervantes, Conqueridor
Plaga Cabrisses-carrer Mossen Salord Farnés i a les in
terseccions de la carretera PMC-721 Maó-Ciutadella, en
tre els carrers de La Consolació i de Sant Antoni Ma
ria Claret. Després d'haver rebut els semafors es de
mana una autorització a la Prefactura de Carreteres, en 
aquell temps del MOPU, i aquesta petició té data de 6 
de desembre del 1984. Se li contesta que no conside
ren tecnicament apropiades les justificacions aporta
des i els estudis fets per l'Ajuntament, per donar per
mís a la instaHació d'aquests semafors. Van comengar 
la casa per la teulada, i a la primera tramuntanada 
tot se'n va anar en orris. El mes de febrer del 85, 
el Conseller d'Ordenació del Territori i d'Obres Públi
ques del Govern Balear va visitar Menorca acompanyat 
del Cap de Serveis de Carreteres i el seu Director Ge
neral, i a la petició del batIe de Ciutadella li va res
pondre que no hi havia inconvenient que s'instaHassin 
els semafors en el conjunt de la Contramurada, que 
és competencia municipal, pero que els semafors que 
van al darrer tram de la carretera, estan subjectes 
a uns estudis, a unes avaluacions de Transit i que el 
criteri tecnic no és d'instaHar els semafors dins aquest 
tram de carretera, ja que esta comprovat que en lloc 
de disminuir els accidents, els podria augmentar. El 
Servei de Carreteres va redactar, el 16 de maig, el se
güent informe en resposta a un altre informe que 1 'A
juntament de Ciutadella havia demanat a la Prefactura 
de Transit. Malgrat sigui llarg, li llegiré, perque cree 
que aclareix molts de punts. 

«Informe sobre semáforos en travesía de Ciuda
dela. En relación con el tema de la instalación de se
máforos en Ciudadela, cabe señalar lo siguiente: l.-El 
informe de los técnicos de Tráfico, favorable a su ins
talación, se basa en una estimación sin datos fehacien
tes de aforos de un índice de peligrosidad de 164 du
rante el año 1985, en dos de las tres bocacalles. Pres-

cindiendo del heCho ele que los índices de peligrosi· 
dad deben ser esfudiackJs con mayor rigor y en se· 
cuencias mínimas de tres años, no se comprende la re· 
lación inmediata de causa-efecto establecido entre los 
accidentes habidos y la necesidad de regulación serna· 
fórica, relación que se da por supuesta. También se 
aconseja una regulación semafórica en una intersec· 
ción Camí de Maó-Consolación, basada en la existen
cia de dos colegios y dos guarderías infantiles, sin que 
tampoco se detallen las razones. Se supone que los se
máforos intermitentes habitualmente y con tres luces 
a las horas de entrada y salida de los escolares son 
necesarios y convenientes per se. 

2.-En reunión mantenida recientemente con los 
técnicos de Tráfico autores del informe se destacaron 
las razones siguien tes: 

a) El Ayuntamiento de Ciudadela ya ha compra
do los semáforos y los tiene en un almacén pendientes 
de colocación. 

b) La regulación de entradas y salidas de los co
legios se hace necesaria, pues al guardia municipal que 
actualmente se ocupa de ella no se le hace caso. -Cosa 
molt estranya-. La regulación por alumnos del pro
pio colegio solamente se practica en países como Suiza 
y Holanda, la Jefatura de Tráfico lo desaconseja en 
España». 

J o aquí vull dir que ago no és ver. A Ciutadella hi 
ha coHegis on els escolars dirigeixen el transit, un d'ells 
esta devora l'Ajuntament, el CoHegi del Born, i un al
tre esta en el Canal Salat. Per tant, hi ha ja dos ca
sos i a la mateixa població. 

«3.-A la vista de lo expuesto, no me queda más 
remedio que descalificar el informe de Tráfico y rei
terar, una_vez más, que los semáforos tienen, como ob
jetivo, resolver un conflicto derivado de la escasez de 
capacidad de una intersección a la que acceden simul
táneamente vehículos y peatones, repartiendo los tiem
pos entre unos y otros, con arreglo a sus necesidades. 
Antes de decidir su emplazamiento deben estudiarse 
la capacidad total, las demandas de cada tipo de tráfico 
y su posible distribución. Los accidentes que puedan 
producirse en una confluencia de tráfico mecánico y 
peatonal debe deberse a la insuficiencia de capacidad, 
en cuyo caso, si se hace necesaria la regulación o a 
otras causas que conviene analizar. Los conflictos pro
ducidos a las entradas y salidas de colegios son produ
cidos por la necesidad de padres y responsables que 
llevan a sus hijos en coche, de espacios para aparca
camiento momentáneo, así como de insuficiencia en las 
aceras y paseos, para contener a padres, alumnos y pro
fesores que se reúnen simultáneamente por ellas. Nin
gún papel puede hacer una instalación semafórica en 
estos casos, salvo quizás, construir un estorbo. La orga
nización de personas y vehículos, su distribución mo
mentánea en calzadas y aceras, sus maniobras de apar
camiento y salida, la agilización de operaciones de car
ga y descarga de alumnos, cruce de calzada, circulación 
por aceras, etc., etc., son maniobras apropiadas para 
la regulación inteligente y flexible, nunca para la regu
lación automática y rígida de un semáforo». 

Si actualment i a les hores punta, la policia mu
nicipal de Ciutadella dirigeix amb eficacia el transit 
que des del Polígon es dirigeix a l'interior de Ciutade
Ha, anuHant l'única instaHació de semafors per donar 
més fluidesa al transit rodat i peatonal, com es pot dir 
que passar deIs informes negatius tant per part deIs 
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t
' cm'cs responsables sigui necessari instaHar, de forma 
e 'f '? immediata aItres se~a ors .. 

Sr. President, h pregana que em permetés un po-
quet més de temps. 

EL SR. PRESIDENT: 
Un minut més. 

EL SR. AL.LES SERRA: 
Gracies, en necessitaré més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Un minut. 

EL SR. AL.LES SERRA : 
On és la gravcta l de 1 s ituació? Perque es va pro

duir un accident mortal a calla de la falla de respecte 
a unes normes d circulacjó, Un accident que tots la
menlam, peto va ser perquc no es van respectar unes 
normes que hi havia establcrlcs. 

Aclarim nr::\ el nombre de víctjmes al llarg del 
temps. M.iri. aquí len le lli I.~' de la Direcci6 General 
de Tran i (Iel acciclent. que ban ocorrcgut des de 
¡'any 82 a I'any 86, entre c ls punls quilomctrics 43 a 45, 
és a dil', de d'un poc abans de l l>olígon Inclustri, I fins 
als semafors ele l cami ele Maó, Avinguda Constitució. 
Són aquests: Any 82: O accidents. Any 83: O accidents. 
Any 84: O accidents . Any 85: 9 accidents, 15 ferits, d'a
quests 9 accidents n'hi hagué 5 al Polígon, 3 als ma
teixos semaPors i 1 al creuer Sant Antoni M.a Claret. 
Any 86: 9 accidents amb 1 mort i 10 ferits, 2 a Sant An
toni M.a Claret, 2 als semafors i 5 al Polígon de S'Oli
vera. 

Les aItres set víctimes, són anteriors ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi cOl1cretant, Sr. AHes, vagi concretant. 

EL SR. AL.LES SERRA: 
Sí, les altres set víctimes són anteriors al 82 o els 

acciclents van tenir lloc a una altra banda, ja que no 
són ni registrades a cap d'aquest fulls. 

Ni diré que la Conselleria no ha fet arribar ni ver
balment ni per escrit l'autorització deis semafors a 
l'Ajuntament de Ciutadella, voste ja ens ha dit que aixo 
ja ho havia rebut, pero en una visita que va fer el Con
seller d'Obres Públiques l'any 85, el batle també li va 
fer aquesta petició i se li va contestar. 

L'allemativa deIs semafors, i acabo, a l'entrada de 
la població de Ciutadella, és la rectificació que fara 
a les obres d'eixampla de la carretera on es preveuen 
dues rotondes de distribució de tdmsit dins els punts 
quilometrics 43 al 45, que frenaran la velocitat deIs 
automobils i repartiran, amb més eficacia, el transit en 
aquesta zona tan conflictiva. 

Donam suport a la transaccional que ha presentat 
el Grup Regionalista, i, francament, no podem accep
tar de cap manera la petició que fa el Grup d'Esquerra 
Nacionalista-PSM. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Tenint en compte el que disposa l'artide 165, Sr. 

Lópcz Casasnovas, fa seva la proposta de modificació? 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, sí, evidentmerit, és una manera ne

cessaria perque hi hagi una sensihjlitat més gran i una 
c~¡'¡aboració imprescindible entre Ajuntament i Comu
nItat Autonoma. 

--

EL SR. PRESIDENT: 
Seria tan amable de llegir-Ia, per favor? 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 

de la Comunitat Autonoma que, a la major brevetat pos
sible, adopti, en coHaboració amb l'Ajuntament, la so
lució més aclient a la problematica deIs accessos a la 
ciutat de Ciutadella de Menorca.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Hi ha cap Grup que s'hi oposi? 
No. Aleshores, senyors, sotmet aquesta proposta, 

Proposició no de Llei a votació. 
Sí, qüestió cI'ordre. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, crec que tenc dret a intervenir, seré 

molt breu, atesa l'hora. No és bo que es ferin sensibi
litats a costa de gent que ha perdut la vida en accidents 
de transito No es pot atacar impunement el Govern de 
la Comunitat Autonoma com han fet certs represen
tants. Aquí hi ha hagut intervencions aItament cons
tructives, que van des del PSM, el Grup Regionalista, 
passant pel Grup Popular. Al Grup Socialista hi ha 
tecnics altamcnt qualificats que estic conven¡;:uts que 
haguessin volgut sentir altre tipus d'intervenció per re
soldre una problematica com és aquesta. Problematica 
que ve refermac\a amb les dades que s'han donat i que, 
per tant, moHes vegades, fa més mal la medecina que 
la malaltia. A lIocs, i ho saben vosses merces, on s'han 
instaBat semafors, que són vies públiques, carreteres, 
entrades de ciutat, s'han hagut de suprimir, perque 
provoca ven molts més accidents que abans. Es dema
nin primer altres alternatives, aItres solucions. 

J o he de demanar, en nom del Govern, que aques
tes acusacions facils que s'han fet a l'Executiu, avui, 
en el tema deIs semafors, en relació amb les vÍcti
mes que hi hagi pogut haver, almanco que les retirin, 
que si no, jo vull que consti en acta la nostra protesta. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Vice-President. 
Sr. López Casasnovas, vol contestar la qüestió in. 

cidental? 
Sr. Carreras. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Sí, per aHusions ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Dins la qüestió incidental. Té voste cinc minuts de 

temps. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Sí, jo he dit a un moment de la meya actuació, he 

dit que hi ha hagut una gran descoordinació per part 
de la ConsclleI'ia eI'Obres Públiques, que és molt habi· 
tual, i a-.;o és un fet demostrable , demostrat, constatat, 
comprovat i tot el que vulguin. r. per aquest motiu, no 
hi cap qüestió, no hi ha cap qüestió que obligui a un 
retractament, perque ho hem de mantenir, perque real
ment és aixÍ. 

S'han llegit aquí uns informes, pero no s'han Ilegit 
tots els informes, perquc hi ha uns informes de la Pre
factura ele Transit que aconsellen la instaHació de se
mafors. Jo comprenc que els tecnics de Carreteres sem
pre primen la flUldesa del transit sobre la seguretat vial. 
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és excusable amb motius de pos si bIes coHapsaments, 
a·<;o creim que és una qüestió que s'ha de tenir en comp
te, pero creim que la seguretat deIs vianants, la segu
retat peatonal ha de primar sempre damunt a¡;:o. S'ha 
de tenir en compte que parlam a'un elos d'un case 
urba, i aquest case urba té unes motivacions i uns estu
dis municipal s que s'han de tenir molt en comple, s'han 
de tenir en compte, a pesar que ja he dit abans que 
la Conselleria d'Obres Públiques, d'acord amb el Re
glament de Carreteres i d'acord amb la Llei de Carre
teres té certes atribucions per autoritzar aquests sema
fors, pero creim que ha de tenir en compte l'experien
cia, basicament, perque la societat de Ciutadella, la po
blació és unanime a aquest respecte, no hi ha cap dubte, 
tothom, quan hi ha un accident, sempre es demanen, es 
fan la mateixa pregunta, qui té la culpa? Possiblement 
amb la instaHació de semafors hi podra haver altres 
tipus d'accidents, pero realment, tenint en compte que 
els semafors que es pretenen instaHar són horaris, és a 
dir, que es mantindran durant hores puntes respecte 
de la circulació vial, també és una consideració que no 
s'ha valorat aquí, no s'ha valorat, a pesar que cree, que 
estic d'acord que no és el moment de valorar-ho, que hi 
ha prous informes tecnics, pero que, realment, s'ha de 
fer, s'ha de tenir en compte aquesta petició reiterada de 
l'Ajuntament de Ciutadella que té les infraestructures 
fetes i els semafors comprats. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-President , vol tancar la qüestió incidental? 
Sr. Lóp ez Casasnovas . 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. No pensava tornar a inter

venir, perque la proposta era molt elan~, pero crec que 
aquí s'han dit coses prou importahts perque es pun
tualitzin. 

En primer lloc, no es tracta només d'una qüestió 
tecnica, té una solució tecnica aquest problema, pero és 
una problematica important que necessita un tracta
ment político No es tracta d'acusar ningú, ac;o que quedi 
molt clar que no va per aquí la cosa. D'allo que es 
tracta és de veure si podem trobar la solució adient 
en aquest cas, segons els informes que en principi es 
tenien, passaven per la instaHació d'uns semafors, sema
fors que com vos tes, els que hagin estat a Ciutadella 
sabran, ja estan instaBats, el que passa és que no fun
cionen, no funcionen perque esperaven, en principi, que 
hí hagués una autorització de funcionament. 

En segon lloc, jo vull recordar, i encara que ac;o 
és greu, que la carretera Maó-Ciutadella pass a també 
pel terme de Ferreries, hi ha hagut un accident mortal, 
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també, a aquell punt quilometric, i després van instal
lar semafors. Lla~rs, si més no, com a mesura pre
cautoria i dilatoria,\són semafors de senyalització inter
mitent, funcionen ' els "espres, hi ha limitacions ele 
vcJocitat. 

En tercer lloc, és evident que del 82 al 86 hi ha 
hagut un augment molt gran d'estadística d'accidents, 
i aquí, bé, I'informe que ens ha lIegit el Sr. Diputat, Sr. 
AHes, ens ho avala. En qualsevol cas, els vuit accidents 
morlals produits a aquesta confluencia, obviament es 
remunten a tot un temps i la citació que jo he fet la 
faig damunt un text que no és el meu, no és el meu. Hi 
ha hagut un mort, i a¡;:o és prou important perque es 
preguin mesures. Hi ha un augment de transit d'any 
rera any, estiu rera estiu, i, en conseqüencia, bé, jo 
cree que l'esperit d'aquesta Proposició ja queda prol! 
delimitat, Sr. President, amb la transaccional que hem 
fet, que es prenguin mesures, que es prenguin mesures, 
perque mentre esperam que es facin rotondes que estan 
en funció d'un Pla General d'Ordenació Urbana, s'es
tan produint aecidents que tenen unes conseqüencies 
gravíssimes. 

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

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Per la mateixa raó que s'ha eoncedit al Sr. Carre

ras i al Sr. López, és a dir, jo he fet una intervenció 
crítica en relació amb l'actuació del Govern, he entes 
que el Sr. Huguet parlava pels qui precisament havien 
estat crítics. Volía demanar una breu replica, si se'm 
concedeix, logicament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Considera la Mesa que no procedeix. 
1 passam, senyors, a la votació del text aeceptat pel 

proposant. 
1 deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que accepten aquest text de 

la Proposició no de Llei, es volen posar drets, per 
favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
V) 

Per últim, el darrer punt de l'Ordre del Dia és l'In
forme de la Comissió de Petieions que va ser remes a 
tots els Portaveus deIs Grups Polítics. Vol en que se'n 
procedeixi a la lectura? 

Donen vostes la seva aprovació per assentiment? 
MoItes gracies. 
Bon vespre, queda conelos aquest PIe. 
El proxim PIe tendra lloe dia 4. 
Bones tardes. 
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