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DI A R I DE SESSION'S DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT D E LES I L L E S BALEARS 
D. L. P. M. 770· 1987 11 Legislatura Any 1987 Número 7 

tr 

Presidencia 
del Molt II·lustre Sr. Jeroni Albertí 1 Picornell 

l.-Preguntes: 

Sessió celebrada 'el dia 21 d' octubre del 1987, 
a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

l.-R.G.E. núm. 886187, presentada peZ Diputat Sr. Francesc Quetglas i Rosanes, amb la formulació següent: 
«Quan pensa el Govern de la Comunitat Autónoma crear i posar en marxa el Consell General de la 
Tercera Edat, per a l'escaient coordinació de les accions de l'administració pública i la deguda assump
ció per part de les organitzacions d'aquest coHectiu del protagoniS'me que li pertoca?» 

2.-R.G.E. núm. 899187, presentada pel Diputat Sr. Ildefons Juan i Marí, amb la formulació següent: 
"Quines mesures ha pres, pels cursos 87-88 el Govern de la Comunitat Autónoma per a millorar la pre
ocupant situació del Conservatori professional de Música d'Eivissa?» 

3.-R.G.E. núm. 901187, presentada pel Diputat Sr. Damia. Pons i Pons, amb la formulació següent: 
"Per que no s'han nomenat, encara, els membres de la Comissió del Patrimoni Histórico-Artístic?» 

4.-R.G.E. núm. 900187, presentada pel Diputat Sr. José Luís Martín i Peregrín, amb la formulació següent: 
«¿Por qué razón el B.O.C.A.I.B. ha publicadO! en diversas ocasiones convenios colectivos en cuyos tex
tos aparecen ostensibles errores y omisiones y cuáles son las medidas adoptadas para la subsanacIón 
de tales anomalías?» 
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5.-R.G.E. núm. 902/87, presentada pel Diputat Sr. laume Carbonera Malberti, amb la formulació següent: 
.xQuina és la finalitat i característiques de les obres que promogudes per la Conselleria (tObres Pl~
bliques, es realitzen a Cala Estallencs i quina tramitació s'ha seguit per autoritzar-les?» 

6.-R.G.E. núm. 861/87, presentada pel Diputar Sr. loan López Casasnavas, amb la formulació següent: 
«Segons informació de premsa de les ¡lles Balears, la darrera edició de la festa anual del lliurament 
de premis a l'esport balear ha costal al Govern de la Comunitat Autónoma la quantitat de 900.000,
Pts. 
Pensa la Conselleria de Cultura mantenir dins el seu programa aquesta rellevanr manifestació espor
tiva?» 

7.-R.G.E. núm. 858/87. presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, amb la formulació següent: 
«Quines actulLcions ha realitzat el Govern de la Comtmitat Autónoma per tal d'establir convenís amb les 
corporacians locals per a la creació dels Serveis Socials Generals?» 

8.-R.G.E. núm. 866/87, presentada pel Diputat Sr. loan L6pez Casasnovas, amb la formulació següent: 
«Segons s'ha manifestat als mitjans de comunicaciá de les Illes, el Ministre d'Administració Territo
rial Sr. Almunia, fa mesos va convidar el President Cañellas a constituir una Comissió Pennanent en 
re la ció entre la Comunitat Autónoma de les files Balears i el Govern Central, per tractar de tots els 
problemes d'ambit estatal i comunitari de la C.E. que alectin les ¡lles Balears. 
S'ha dit també, que el Govern de les flles Balears era un dels pocs que no havia dat respasta a 
aquesta proposla. 
Si el Govern esta interessat a constituir l'esmentada Comissió Permanent. 

1I.-Mocions: 
1.- R.G.E. núm. 958/87, presentada peZ Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a la interpeHació núm. 

818/87, relativa a les mesures de protecció del patrimoni monumental, cultural, históric i paisatgístic de 
les Illes Balears. 

2.-R.G.E. núm. 959/87, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a la interpel-lació núm. 
821/87, relativa a la política de personal de la Comunitat Autónoma. 

llI.-Proposicions No de Llei: 
l.-R.G.E. núm. 834/87, presentada pel Grup Parlamentad PSM-EEM, relativa a la presencia militar 

nord-americana a les Illes Balears. 
2.-R.G.E. núm. 835/87, presentada peZ Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a l'ús del cataUt a l'Admi

nistració Pública. 

1.-) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. Comem;:arem a 
desenvolupar l'Ordre del Dia que hi ha establert al 
Plenari d'avui. El primer punt de l'Ordre del Día és el 
referit a preguntes fetes al Govem. Preguntes al Go
vem, Sr. Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(Jaan Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President. No, jo esperava si els grups 
praposants anunciaven el manteniment de les pregun
tes, pero, en virtut del que dsposa el Reglament, i ate
sa la circumsHmcia que la ConselIera d'Educació i 
Cultura no és a la Cambra, jo demanaria que fossin 
retirades aquelles preguntes que fan referencia espe
cífica a competencies d'aquesta Conselleria. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
O sigui que voste demana que es retirin les pre

guntes núms. 886/87, relativa a quan pensa el Govern 
de la Comunitat Autonama crear i posar en marxa el 
Cansell General de la Tercera Edat; la 899, quines me
sures ha pres per als cursos 87-88, el Govern de la Ca
munitat Autonoma per millorar la preocupant situació 
del Conservatori professional de Música d'Eivissa; la 
901, per que no s'han nomenat encara els membres de 

la Comissíó de Patrimoni Historico-Artístic; i la 861, 
sobre la festa anual de lliurament de premis a l'es
port. Aquestes preguntes, ido, seran posposades per al 
proxim plenario 

1.-1) (Posposada). 
1.-2) (Posposada). 
1.-3) (Posposada). 

1.-4) 
El. SR. PRESIDENT: 
. Per tant, té la paraula el Diputat Sr. José Luis 

Martín i Peregrín, per formular la pregunta núm. 9001 
87. 

EL SR. MARTIN I PEREGRIN: 
Gracias, Sr. Presidente, Señores del Govem, en al

gunas publicaciones del BOCAIB, donde se reprodu
cen los textos de convenios colectivos se aprecia que 
se van produciendo con relativa frecuencia errores 
substanciales que pueden afectar el conocimiento del 
contenido de estos textos. Queremos saber exactamen
te. por qué se producen esos errores y, en todo casa, 
si se han tomado medidas adecuadas para que no se 
reproduzcan. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Vice-President del Govem pef 

contestar la pregunta. 
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EL SR. VlCEr~RESIDEN DEL GOVERN 
(loan Huguet 1 Rotge~): . . 

Grades, Sr. Presldent. Sres. 1 Srs. Dlputats. Em 
rmeti el Sr. Diputat del Grup Socialista un to un 

p~c desenfadat, pe~o jo divic:tiria l~ p,regunta ~n due~ 
P arts. La primera es per quma raO s han pubhcat dl
;ersos convenis on hi ha errars i omissions. Bé, jo .ti 
he de dir que, de moment, no han pogut aconsegUlr 
que el Butlletí fas una obra divina, sinó que és una 
obra humana, i que, com a tal, esta subjecta a errors 
com tata obra humana. Quines mesures s'han pres? 
Bé, la mesura que s'ha pres és una vigilancia extrema 
a cometre els mínims errors possibles, fins i tot, amb 
remissió d'escrit al Director Tecnic del BOCAlB. 1 si 
el Sr. Diputat no queda conforme amb aquesta contes
tació, amb molt de gust 1i puc donar unes dades esta
dístiques perque se'n te mi del baix índex d'error que 
tenim, en aquest moment, a la publicació del BOCAIB. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Martín. 

EL SR. MARTIN I PEREGRIN: 
Sí, Sr. Presidente. Efectivamente, creo que el 

error es humano y que debe de admitirse y que puede 
producirse, pero le tengo que decir al Sr. Vicepresi
dente que este error no es cuantificable en el sentido 
de su extensión, sino de su calidad. Es decir, lo pro
blemático de estos errores es que, por ejemplo se diga 
en algún convenio colectivo que el período de licencias 
es de un año, cuando se ha pactado de dos, por poner 
un ejemplo palpable de un error. Claro, es un error 
en extensión mismo, pero en calidad, bastante impor
tante, por ponerle un ejemplo. Entonces, de lo que se 
trata es de que haya un seguimiento más o menos 
continuado, sistemático y además inmediato de estos 
errores para que se corrijan con la mayor celeridad 
posible, porque pueden producir situaciones graves, 
incluso ante reclamaciones que puedan después tener 
que ser corregidas desde el punto de vista hasta de 
sentencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Vice-president. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(Joan Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President. No és per replicar, sinó que 
és un fet constatat, pero jo cree que és molt impor
tant donar una serie de dades. Vost(: sap que des de 
Ir de gener fins al mes d'octubre s'han publicat 69 
~onvenis coHectius que fan un total de 39.750 línies 
lmpreses i que en aquest total hi ha bagut 223 errors 
0232, perdó, la qual cosa suposa, ni més ni manco que 
~l percent atge d'error de 0,29% per linia publicada. 
~ és, si no és m és. no vull ser pressumptuós, un deIs 
Ul?~X més baixos d'error que hi ha en publicacions 
Ohclals, i voste ho sap, j amb aixo no nec que un 1, 
~mb una circumsHmcia resp ecte d'un 2, pot tenir una 
onPort~LDcja més o manco elevada. pero n o deixa de 
ser un error. Desgraciadament, en aquest cas concret, 
iOdria ser un error importa nt, pero, com xu res abso-
utes, corn errors 1 coro p uresa de publicació, jo cree 

qUe .e~tam en un nivell m olt m olt acceptabIe quant al 
cOef¡cteut d'error pe!' línia. 

Gracies . 

7 

1.-5) 
EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, a continuació, el Sr. Jaume Carbo
nero per formular la pregunta assenyalada amb el 
núm. 902/87. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres PÚ

bliques, a la Ca la Estellencs 111 ha un retol gros de la 
Conseller.ia d'Obres Públiques, un anunci , que diu que 
aJla es taran unes obres, la majoría d'un varador. i 
que les fara la Direcció General d'Obres públiques. 
Aleshores, la nostra pregunta és que ens agradaria sa
ber quines característiques tenen aquestes obres i qui
nes tramitacions i autoritzacions han tengut. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 
1 ORDENACIO DEL TERRITORI 
(Jerani Saiz i Gomila): 

Sí, Sr. President. Amb molt de gust, Sr. Car
bonero. Les obres projectades són d'un varador, 
efectivament, i és un complement de les instaHacions 
portuaries antigues que existeixen, de titularitat de 
la Conselleria, vaja, transferides de l'Estat a la Con
selleria, que existeixen a aquesta platja. Les obres 
cOnsisteixen simplement en una rampa-varador que té 
com a finalitat poder treure a teTra les barques sense 
naver de passar per la platja, com passen en aquest 
moment, i evit ar el conflicte que es produeix en l'es
tiu, quas i diari, entre els banyistes i les embarcacions. 
L?. tramitació que ha seguít, s'ha tramitat com una 
obra portuaria que és, complement de l'obra portua
ria. segons l'artide 43 del Reglament de la Llei de 
Ports, i, en conseqüencía, va ser enviada a informe 
d'ajuntament que el va informar favorablement el 4 
de desembre del 86, es va enviar a informe de Coman
dZLDcia de Marina, que a la vegacla el va sotmetre a 
informació pública, publicat al Butlleti Oficial del 28 
de febrer, sense cap aUegació en contra i informe de 
ComancUmcia de Marina també favorable i, conseqüent 
amh aquesta tramitaeió, va ser aprovada per la Direc
ció General d'Obres Públiques clia 24 d'abril d'aque t 
any 87. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Sr. Saiz, estic convenf;ut que voste no desconeix la 

quaJificació d'e1ement paisatgístic singular que té Cala 
Estellencs, és a dir, un grau de protecció, el més aIt 
que contempla el Pla Provincial de Balears. Llavors, 
qualsevol tipus d'obra, en aguest tipus de protecció 
no és permes pel Pla Provincial. Per consegüent, pen
sam que aquestes obres que es fan, a pesar que no
més sigui una rampa, com voste diu, ban de ser unes 
obres que han de ser molt limitades i contemplant 
aguest grau de protecció que ja he dit que és extrem, 
extremadament rigorós a aquesta zona. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Conseller. Té la paraula. 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES púBLIQUES 
I ORDENACló DEL TERRITORI 
(Jeroni Saiz i Gomila): 

Sr. President. Té raó el Sr. Carbonero, realment, 
el Pla Provincial als Elements Paisatgístics Singular s 
no és que limiti molt la construcció, és que practica
ment la prohibeix, exceple obres de conservació de 
construccions h.istor iques, monumentals o ambientals, 
la qual cosa vol dir que, si efectivament aixo esta in
dos dins l'ambit d'un Element Paisatgístic Singular, 
hauríem de condoure que no és que hagin de ser molt 
limitades aquestes obres, sinó que no es podria fer 
res. Jo cree que, realment, pero no deixa de ser una 
interpretació, segons el propi Pla Provincial hauría de 
ser el planejament municipal sigui pla general, siguin 
normes subsidiaries , la que delimitas exactament quin 
és l'Element Paisatgístic Singular. Aquesta limita ció 
no esta feta, perque Estellencs no té ni pla general ni 
normes subsidiaries, en conseqii~mcia, b é, hi cap una 
certa interpretació. Realment, el PI" Provincial diu 
que són Elements Paisatgí tics SinguJars cls penya
sega Ls i sembla que s'haUlia d 'exc!oure (['aquesta de
finkió l a prop ia cala de Cala Es tellencs , entre altres 
coses, perque la cala, la p latja i les roq ues no són pro
piam ent un penyasegat, és que, per al tra banda, si 
s'hagués d'inc1oure com a tal Element Paisatgístic Sin
gular arríbaríem a la conclusió que no es pot fer ab· 
solutament cap tipus d'obra, ni de conservació, tan 
soIs, ni el' aquestes instaBacions portuaries molt anti· 
gues que existeixen ni altres casetes, guardaboscs que 
hi ha a la mateixa platja, ni tan soIs l'escala de bai
xada que hi ha per baixar a la platja. És a dir, en 
quest sentit, sembla ser que encara que al planol del 
Pla Provincial estigui posada una retxa davant els 
penyasegats hem d'entendre que es refereix als penya
segats d'aquesta zona, no precisament a les obres que 
hi ha portuariament. 

1.-6) (Posposada). 

1.-7) 
EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, a continuació, el Diputat Sr. Sebas
tia Serra i Busquets, t,er formular la pregunta asse
nyalada amb el núm. '858/87. 

El SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. La pregunta va formulada 

a la Conselleria de Sanitat i Acció Social. Quines ac
tuacions ha realitzat el Govem per tal d'establir con· 
venis amb les Corporacions Locals per la creació deIs 
serveis socials generals. La pregunta, Sr. Conseller, ve 
formulada a causa que ja fa mesos que la Llei d'Acció 
Social, aprovada per aquest Parlament, va ser publi
cada, i, atesa la importancia, precisament, que hi hagi 
una bona coordinació i una eficac;: tasca política a ¡'ho
ra de crear els serveis socials pels Ajuntaments, Con
sells Insulars i Govern de la Comunitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 
1 SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, entre Les mo
tivacions de la Llei d'Acció Social de la nostra Comu
nitat Autonoma, es troba la necessitat d'aplicació tan 

completa com sigui possible del princlpl de descentra. 
lització. que es considera un deIs pilars b,asi~s: desig. 
nant la gestió d'importants parceHes de 1 acclO social 
a les Corporacions Locals, a fi i efecte que així faci 
més faci! l'accés dels ciutadans al sistema d'acció So
cial, significant que d'aquesta distribució de compe_ 
Hmcies, un deIs aspectes més difícils d'assolir, ja qUe 
per desenvoIupar-lo amb eficacia, segons putualitza la 
Llei, tals corporacions hauran de gestionar serveis So
cials i prestar assistencia social amb molta més me. 
sura del que fan actualment, procurant dedicar molta 
més aten ció a aquesta problematica i dedicant-li una 
major aten ció pressupostaria fins arribar, almanco, al 
6% del seu Pressupost, cosa que, avui per avui, estarn 
molt lluny d'assolir la totalitat de les Corporacions de 
la nostra Comunitat Autbnoma. Aixo no obstant, vull 
ilir que per pal'l del o tre Govern i, en especial, pelO 
part d'aquesta COllselleria, pr ocurem fer acords amb 
els Ajuntaments amb els quals formalitzam convenis 
per a construcci6 i equipament de centres soeials so
b retot. de tercera eda t, perque les aedon a desenvo
lupar per aquest es realitzin també les propies deIs 
serveis socials genera1s, segons la seva definició, con
templada a l'artic1e 9 de la Llei i, entre ells, sobretot, 
aquells tan necessaris, en molts de casos, pel dit 
coHectiu d'ajuda a domicili. 

GracÍes. 

EL SR, PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr, Serra. 

El SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, la Llei ]a co

neixem, pero demanarem amb més concreció i més 
celeritat en el desenvolupament de la Llei, i donat que 
hi haura una InterpeHació que es veura en aquest Par-
1ament, em sembla que aviat sobre acció social, potser 
sigui el dia de concretar molt més, pero pensam que 
són poques les pases que s'han donat en el sentit qu~' 
marca la Llei. ' 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Conseller. Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 
I SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Sr. Diputat, és evident que una Llei d'Acció Social 
que. en principi, és per a tots els lioes, per a totes les 
administracions, quasi quasi una dec1aració de princi
pis del que voldríem aconseguir a la nostra societat, 
eom pugui ser la Llei d'integració deIs disminuYts, coro 
puguin ser tantes d'altres lleis, no Ii demani un de_seo-
volupament total en sis meso s, havent-hi unes eleccions 
enmig, havent-hi un estiu enmig i sense nomenar el 
Director General d' Acció Social, fa una setmana justa 
o no la fa, encara. És a dir, jo cree que aquesta L1ei 
s'ha d'anar desenvolupant, per ventura, necessitarern 
anys, segur que necessitarem anys, pero no demani ac' 
cions concretes y definides en sis mesos de temps, ha
vent-hi tot aixo enmig. 

Grades. 

1.-8) 
El SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, a eontinuació, el Diputat Sr. JoaD 
López Casasnovas, per formular la pregunta núm. 866/ 
87 
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EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, gracies. Abans de comen¡;:ar l'estiu, 

el Ministre d'Administració Territorial, Sr. Almunia, 
va convidar públicament, es va fer pels mitjans de co
municació, a constituir una Comissió Permanent en re
lació Govern de la Comunit:at Autonoma-Govern de 
l'Estat per tractar tots els problemes d'ambit estatal i 
comunitari de la Comunitat Economica Europea, evi
den:ment, que afectin les IHes Balears. S'ha dit també 
que el Govern de les IHes Balears ha tardat a donar 
resposta a aquesta proposició. Per tant, la pregunta és 
si el Govern esta interessat a fer funcionar l'esmenta
da Comissió Permanent que ens consta que efectiva
roent ha creat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Vice-president del Govern. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(Joan Huguet i Rotger): 

Gracies. Sr. President. Sres i Srs. Diputats. Jo es
perava que amb la pregunta, el Sr. Diputat del Grup 
Parlamentari d'Entesa de l'Esquerra de Menorca-PSM, 
em pogués aclarir un poc els termes d'aquesta Comis
sió, perque a la lectura, no dic per eH, sinó per part 
me va hi ha una confusió. M'esta parlant d'una comis
sió permanent o m'esta parlant de la Comissió de Coope
ració Bilateral Administració de l'Estat-Administració de 
la Comunitat Autonoma? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, pot contestar, Sr. Diputat. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Parlava de la Comissió Bila

teral, evidentment. 

EL SR. VICE'-PRESIDENT DEL GOVERN 
(Joan Huguet i Rotger): 

Grades, Sr. President, grades, Sr. Diputat. Si es re
fereix a aquesta Comissió, el Sr. Diputat sabra perfecta
ment que, amb la¡ presa de possessió del President d'a
questa Comunitat Autonoma, vam mantenir una entre
vista amb el Ministre d'Administracions PúbIiques, Sr. 
Almunia, alla on se'ns demanava la necessitat o la con
veniimda de poder crear una Comissió Bilateral per 
estudiar els temes o contenciosos que bi hagués entre 
la Comunitat Autonoma i l' Administració Central, i en
tre I'Administració Central i la Comunitat Autonoma, 
pero mai amb una referencia específica en els conflic
tes que pogués tenir l'aplicadó de la normativa de la 
Comunitat Economica Europea dins l'ambit concret de 
la Comunitat Autonoma, sinó una Comissió Bilateral 
que entengués de tots els assumptes que afecten Admi
nistració Central i Comunitat Autonoma. Seguit aquest 
requeriment, amb un termini breu que tenim, si no 
comptam, ho he de dir així, el mes d'agost, per a mi, 
aixo que li estic comentant, er a a finals de julio!, dia 
8 de setembre es va adre¡;:ar un escrit al Ministeri 
d'Administracions Públiques dient que estavem interes
sats en la creació d'aquesta Comissió i, a més a més, 
ja li fE~iem la proposta de nomenament deIs membres 
per part de la Comunitat Autonoma. Per altra banda, 
una volta es va fer aquesta comunica ció i va ser eccep
tada per telefon per part del Ministeri, la Vice-presiden
cia va adrec;:ar també día 23 de setembre, una carta al 

• 

Ministre a fi i efecte de poder comen<;ar a funcionar 
aquesta Comissió i que hi hagués la seva constitució. 
Dia 29 de setembre, en un termini molt breu, en aquest 
cas, per part de l'Administració Central, vaig rebre una 
comunicació del Director General de Cooperació, Sr. Ve
lázquez, Cooperació Territorial, 00 se'm convidava a 
participar en una conversa que va tenlr lloc ahir a Ma
drid per tractar de confeccionar l/acta de constitució. 
Ahir, com li dic, vaig ser a Madrid, vaig mantenir aques
ta reunió, i, en aquests moments, ja disposam de l'es
borrany d/acta de constitució, que tendra lloc, si no hi 
ha res, en aquest moment que ho pugui impedir, dins 
la segona setmana del proper mes, i la raó és molt 
clara, perque varem convenir que en aquests quínze 
dies que hi havia de temps, mantendríem reunions bi
lateral s per als temes puntuals, a fi i efectes que aques
ta Comissió no sigui només de constitució, sinó que pu
gui tractar dos punts a l'Ordre del Dia, com a Comissió 
constitutiva, un, que és els conflictes constitucionals 
que hi havia pendents, i un altre que és el tema de la 
finan¡;:ació i convenis. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. López i Casasnovas, té la paraula. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Huguet per la seva explicació. Com 

voste sap, en bona teoria de comunicació, perque un 
emissor i un receptor entenguin el missatge hi ha d'ha
ver canal, sembla que el canal, efectivament, s'ha creat, 
i d'a~o ens n'alegram, avui matí, voste i jo i altres 
Diputats hem sent i t a la Comissió d'Economia, Hisenda 
i Pressuposts que l'Estat, per part del Conseller Sr. 
Forcades, que l'E'stat vol que les obres siguin grosses, 
les obres del Fons de Compensació Interterritorial i 
que estiguin d'acord amb el conveni Estat-ComunÍtat 
Autonoma. I avui matí mateix, el Diari de Menorca, a 
unes dec1aracions seves, reproduia que els temes que 
s/abordaran d'immediat són els convenis de coHaboradó 
i examen deIs conflictes competencials. En conseqüen
cia, i tenint també present que aquesta Comissió pot 
ser ampliada amb altres autorÍtats enteses en els temes 
que es tractin, jo li voldria demanar si, en resposta al 
Fons de Compensació lnterterritorial i concretament a 
temes que afectin les IDversions de l'Estat a través d'a
quest Fons o d'altres conductes, a cadascun~ de les IIles, 
es tindran en compte aquestes possibles ampliacions. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Vice-president, Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR. VICE~PRESIDENT DEL GOVERN 
(Joan Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President. Jo crec que ens hem sortit 
un poquet del tema, tal vegada aixo requereix, i jo em 
brindo a donar l'explicació dins la Comissió d'Assump
tes Institucionals, una llarga explicació del sentit d'a
questa Comissió. No han de desvirtuar el sentit que 
dóna l'Administració Central a la Comissió, que és, en 
definitiva , la que proposa i crea aquesta Comissió. Esta 
feta per entendre i solventar previament possibles con
flictes que puguin sorgir. Quant al tema de convenis al 
qual voste fa referencia, a~o arranca, precisament, de la 
fínanc;:ació de la nostra Comunitat Autónoma, on no 
anem a cercar ara qui tenia raó o quí no en tenia, 
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pero que semblava que hi havia d'haver una finan<;ació, 
a més a més ele, i que s'havia de fer en via de convenis, 
a<;o és un fet puntual. Per tant, aquesta Comissió no 
substitueix ni el p receptiu en el Fons de Compensació 
lnterterritorial, no substitueix la Comissió Mixta de 
Transferencies, no substitueix les Comissions Sectorials 
de Minis teris-Conselleries, sinó que és una Com issió de 
coHaboració per als temes que p r eviament es pugu in 
solucionar , abans de produir-ne cap conflicte . 

Gracies . 

II.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

Acaba t, ido, el punt primer, relatiu a preguntes, en
tram a considerar el segon punt de l'Ordre del Día, re
latín a Mocions presentades en funció de les Interpel
lacions del passat Plenario 

En primer 110c, passarem a debatre la regis trada 
amb el núm. 958/87, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, subsegüent a la lnterpeHació núm. 818/87, 
relativa a les mesur es ele p rotecció del Patr im oni Monu
mental, Cultur al, Historie i Paisatgístic de les l lles Ba
lears. 

Pel Grup presentant, té la par aula el Diputa t Sr. 
Dam ia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMlA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com ja varem 

dir a la defensa de la lnterpeHació sobre lamateria que 
avui ens ocupa, aquesta Moció és donar compliment, 
via Parlament de les IIles Balears, a l'imperatiu consti
tucional de l'article 46 alla on estableix que el patri
moni deIs pobles de l'Estat Espanyol, no només ha de 
ser objecte de protecció, sinó també d'enriquiment. 1, 
en definitiva, també dur endavant una competencia, 
competencia exclusiva sobre aquest patrimoni monu
mental, cultural, historie i paisatgístic, que ens atorga 
l'Estatut d'acord amb l'article 10 apartat 20. 

El Grup Socialista ha manifestat, des de fa temps, 
una fenna preocupació per la defensa del nostre patri
moni, i des d'aquest Parlament de les llles Balears, 
tenim ja un precedent, i un precedent que va comptar 
amb la unanimitat d'aquesta Cambra, quan, día 8 de 
mar~ del 87, quan ja la Legislatura s'acabava, es va 
aprovar per unaniruitat, repetesc, tma injciativa del 
Grup Socialista que es va transformar, finalment, en 
la Llei de Mesures de Foment de] Patrimoni Historie 
de les llles Balears. Per que els socíalistes som sensi
bles a la defensa, a la protecció, a l'enriquiment del 
patrimoni deIs pobles de les Illes? Perque entenem que 
el patrimoni és un legat historie, un legat que ens ve 
del passat,. al qual, la generació present hi fa les seves 
aportacions, pero que tenim la responsabilitat de pas
sar-Io a les generacions futures, protegit i enriquit. 
Creim que és un bé coHectiu, és un bé que no pot ser 
objecte de degradacions, no pot ser objecte d'expolia
cions, no podem admetre, com a poder públic, deixar 
sense complir un imperatiu constitucional, i, com a 
hornes de cultura, no podem admetre que la nostra 
aportació a aquest legat cultural sigui, com hem vist 
tantes vegades aquÍ, una permissivitat destructiva en 
actes, com ja vaig assenyalar l'altre dia, que afecten 
molt negativament la imatge de sensibilitat cultural d'a
quets mateix Govern, i em referesc, com tots vos tes 
saben al que ha passat a Can Gilabert de Binissalem 
o a la reducció de sancions de que han estat objecte els 
destructors de Can Partit, d'Eivissa. 

Aquest Govern, de totes maneres, va tenir present, 
encara que fos, no exactament el Govern, al discurs 
d'lnvestidura del Sr. Cañellas, hi va ser presem una 
preocupa ció brevíssima, fragmentaria, parcial en mate
ria de protecció del patrimoni. El Sr. Cañellas, quan 
demanava la confian¡;a d'aquesta Cambra, dia 15 de ju
liol d'enguany, parlava que perque el patrimoni cultu
ral, dins aquest pa trim oni cul tllnü s'ha de dur a terme 
una política de recupel'ació i de conserva ció, parJava 
d'un pla d'inver sion: a fer en q atre anys , parlava d'una 
atenció preferen l a l'arqueologia i parlava de cercar el 
suport d'entitats públiques i privades a una tasca que 
ell mateix anomenava com un pou sense fons. Crec que 
dins aquesta exposició s 'hauria pognt tenir una visió 
més amplia, més istematica, més rigorosa de la pro
blematica que té e l nostre patrimoni, pero ho donarem 
per bo. Ha donarem per bo, pero ens agradaria que es 
concretas, que no quedas simplement amb aquestes po
ques frase eI'un diseurs d'Investidura i, per aixo, nosal
tres \farero. presentar una InLerpeHació, a veUl"e que pen
sava fer aquest (jovern en materia de protecció del 
pallimoni. La l'esposta va ser molt , molt minvada, la
mentablement minvada, es va parlar d'una carta ar
queologica, es va parlar d'un inventari, es va parlar de 
nomenar un Director General, etc., pero tates aquestes 
mesures són, en definitiva, fragmentaries i no anuncien 
una visió global, una visió sistematiea, d'un problema 
que té unes fronteres molt difuses i, per tant, és neces
sari entrar-hi d'una manera detallada i rigorosa. Per 
aixo, nosaltres no hem volgut dur una Moció que fos 
una proposta des del Grup Socialista al Govern de la 
Comunitat Autonoma, sinó que li hem volgut donar, en 
certa manera, un relatiu vot de confian~a a veure si 
és capa~ de transformar aquelles frases, aquelles peti
tes frases del discurs d'lnvestidura en un programa se
riós, de pratecció del nostre patrimoni monumental, 
cultural, historie i paisatgístie. 

Nosaltres creim que és necessari entrar-hi en detall, 
és necessari sistematitzar els diversos camps, i no tots 
són igualment amena~ats, i no basta dir que ens preocu
pa l'arqueologia, com va dir el Sr. Cañellas al discurs 
d'lnvestidura, és necessari que ens preocupin moltíssi
mes altres coses que en aquest moment són molt més 
en perill que les restes prehistoriques de les IIles Ba
lears, sobretot, em referiré concretament a l'element 
d'arquitectura tradicional, com yaig dir el dia que de
fensava la InterpeHació, les ciutats i els pobles, els pe
tits pobles també de les Illes d'avui pl-actiquen el qúe 
es diu auto-fagia, coostrueixen damunt allo que moUes 
vegades han enderrocat, allo que han destrult. Aixo fa 
que el oostre patrimoni arquitectouic es trobi realment 
en perill, s'm ha d'entrar arub urgencia, 5'bi ha d'entrar 
arub realisme, proposant unes mesures que siguin via
bles, no demanam mesures radieals d'aquestes que des
prés veim que no es compleixen, nosaltres volem lleis, 
volem normes, volem plans destinats a complir-se i a 
tenir cfectes positius, no plans utopies, com hem vist de 
vega des aprovats en aquesta Cambra, que fins i tot es 
varen aprovar, i recordaré paraules del Sr. President, 
p ensant que mal no es complirien. NosaItres volem que 
aquest pla que es demana, aquest pla que es demana, 
que es du gui a aquesta Cambra en el proxim períade de 
sessions de 1'any 88, sigui un pla rearment realista, real
ment efica¡;. 

No veim com hi podria haver cap objecció en con
tra, perque pensam que, en definitiva, és posar en mar
xa la capacitat de trebal1. la capacitat de gestió el'aquest 

s 
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Govern sobre una materia alla on, repetim-ho una ve-
ada més, no es poden adduir excuses competencials, 

~s renen tates les compet~ncies, es té La competencia 
exclusiva, es pot actuar, únicament falta saber si són 
capa~oS d'articular una visió de tot el nastre paltimonL 
sistemalizar-ta, dictar normes i procurar que aquestes 
normes, a través d'una vigilancia puntual i del Govern 
de la Comunitat Autonoma, es compleixin, es duguin 
enclavant, i d'aquí, quan acabi aquesta Legislatura, ha
QÍm dut ja fruits positius, uns elements de protecció 
del patrimoni que s'hagin realitzat, i no com ara, que 
cada vegada que parlam de temes culturals o, sobretot, 
de temes de patrimoni, és per lamentar destruccions, 
moltes vegades, irreversibles. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ha presentat esmena a aquesta Moció el Grup Par

lamentari CDS, registrada amb el núm. 963/87. Per de
fensar l'esmena té la paraula, en nom del Grup Parla
mentari CDS, el Diputat Sr. Bernat Trias. 

EL SR. TRIAS I ARBúS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Conseqüencia 

logica de la InterpeHació formulada i discutida el pas
sat dia 14 a aquesta mateixa sala, es presenta avui la 
moció del Grup Socialista relativa a mesures de protec
ció del patrimoni monumental, cultural, historie i pai
satgístic de les IHes Balears, en els termes que tots 
vostes tenen a l'abast. 

El nostre Grup, el Grup Parlamentari del CDS ha 
considerat fon;:a positiva la Modó, com per anunciar el 
suport a aquesta, de ser acceptada pel Grup presen
tant 1'esmena d'addició que nosaltres hem formulat i 
que textualment diu: «El Pla de Protecció del Patrimoni 
Monumental, Cultural, Historie i Paisatgístic de les Illes 
Balears haura de preveure la participació deIs Consells 
Insulars, d'acord amb la competencia que en aquesta 
materia preveu l'article 39.6 de l'Estatut d'Autonomia». 
L'article 39 diu que els Consells Insulars, a més de les 
competencies que els corresponen, com a Corporacions 
Locals tendran la facultat d'assumir dins el seu ambit 
territorial la funció executiva i la gestió en la mesura 
en que la Comunitat Autonoma assumira competencies 
sobre aquestes, d'acord amb aquest Estatut i amb les 
materies següents, entre elles, el punt sise diu, patrimo
ni arqueologic, artístic, historie i monumental, arxius i 
biblioteques, museus, conservatoris i belles arts. . 

Entenem que aquesta preocupació per la conserva
ció del nostre patrimoni és o hauría de ser preocupació 
de totes les torces palitiques representades en aquest 
Parlamento Així ho entenem a ha varem entendre quan 
el President del Govern, Sr. Cañellas, manifesta al seu 
discurs d'lnvestidura paraules que ja ha dit abans el 
proposant de la Moció, pero jo les vull continuar. Deia 
aleshores el candidat que dins aquest patrimoni cultu
~al s'ha de dur a terme una política de recuperació 
1 conservació maldament sigui un pou sense fons al qual 
s'hi puguin fer tates les coses que vulguem, sense que 
practicament es noti, es fara un pla d'inversions per a 
5luatre anys que sigui viable i es pugui dur a terme, 
1 aquest pla ha de donar una atenció preferent a 1'ar
queologia terrestre i submarina. Jo em deman si, tal 
vegada, per aixa de l'arqueologia submarina, sigui pel 
que la Conselleria d'Obres Públiques ha iniciat les obres 
a Cala Estellencs per aixo de tenir-Ies a prop de la mar, 
no ho sé. 

-

Abundant encara més en el que abans he manifes
tat, de creure que creim que tots els Grups aquí re
presentats tenien una especial sensibilitat per aques
tes qüestions, vull també fer una referencia al que subs
criu l'avui Sra. Consellera de Cultura quan es presenta 
la Memoria de la Comissió de Cultura del Conse11 In
sular de Mallorca, a la passada Legislatura, que ella 
presidia; diu, quan fonamenta els criteris per fonamen
tar les activitats cultural s , que un deIs criteris basics 
és la conservació i difusió del patrimoni artístic i cultu
ral, i ho fa des de la seva posició de Presidenta de la 
Comissió de Cultura del Consell Insular de Mallorca. 
Pero no obstant aix:J, i repassant després la mateixa 
memoria ens adonam que el criteri abans exposat ha 
quedat senzillament en aixo, en un criteri, que no s'ha 
desenvolupat. A més arnés, nosaltres, com a Grup Par
lamentari, no volem deixar passar aquesta ocasió per 
reafirmar, tal i com ja varem fer al debat, a la nostra 
intervenció, al debat de presa en consideració de la Pro
posició de Llei de Consells Insulars, per reafirmar el 
nostre profund sentiment insularista i de potenciació 
deIs' Consells Insulars. 

L'esmena que presentam a la Moció pretén també 
aix:J, perque és ben evident que els ConseHs són les 
institucions més apropades als problemes concrets de 
cada ílla i, en aquest cas que tractam, problemes que 
pensam que són molt greus. I també perque pensam 
que l'aplicació de l'article 39 de l'Estatut suposara, sen
se dubte, una transferencia d'aquestes competencies al 
Consell. 

En el passat PIe d'aquesta Cambra, on es va deba
tre la InterpeHació que ha motivat aquesta MocÍó, creim 
nosaltres que ja varen quedar suficientment exposats els 
criteris deIs representants deis distints Grups, sobretot 
del Grup de l'oposició, evidentment, en aquesta mate
ria i la preocupació davant una successió de fets, fets 
consumats, per desgracia, que fan que dia a dia el nos
tre patrimoni monumental, cultural, historie i paisat
gístic es vagi quedant en una simple referencia als ho
mes i dones, forma de vida i cultura del nostre país. 
Pregam, Sres. i Srs. Diputats, senyors del Govern, que, 
d'una vegada per tates, es prenguin amb seriositat la 
tasca d'articular mesures a fi que el que ens queda ens 
quedi per molt de temps. 

Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedeix intervenir els Grups Parlamentaris que 

ho vulguin fer que no hagin intervengut fins ara. 
Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Es

querra de Menorca, té la paraula el Diputat Sr. López 
i Casasnovas. 

EL SR. LúPEZ I CASASNOVAS: 
Grades, Sr. President. El Diputat Damia Pons fa 

un moment ens deia que massa vegades hem vingut a 
compareixer des del nostre Parlament a tractar temes 
que afecten destruccions del nostre patrimoni, ja és 
hora que el patrimoni monumental, historie, paisatgístic 
de les Illes Balears tengui una atenció, l'atenció que 
es mereix, per part del Govern Autonom que com s'ha 
dit, també, té, no només el deure inexcusable, perque 
té competencia exclusiva, sinó també l'obligació moral 
i davant la historia, permeteu-me que sigui una mica 
transcendent, d'aquest tema. 

L'atenció al patrimoni monumental i especialment a 
l'arqueologia va ser consCÍentment entesa com un ins-
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trument per posar en practica els somnis de grandesa 
del Duce; de reVÍllrf:' l'imperi roma, i el somni paraHeJ 
del Fürer de fer un nou ordre europeu sota el lideratge 
actiu «Das Raigh», pero nosaltres no venim amb 
cquestes pretensions ni esperam que el Govem tengui 
també aquests objectius. 

El patrimoni, conservat i conegut, apreciat, ajuda a 
desenvolupar la imaginació historica, a veure més enlla 
d 'un mateix, a heretar la vida de les edats antigues i 
només per aquesta raó ja mereixeria una especial, espe
cialíssima consideració. Aquesta éso la solidesa humanís
tica que voldríem veure reflectida al Govem. 1 ja que 
parlam de Govem, m'agradaria recordar la soledat pa
tetica en que es trobava la Consellera de Cultura la set
mana passada, quan discutíem la InterpeHació. Avui hi 
ha una absencia inexplicada, la Consellera de Cultura, 
pero també bi ha una absencia inexplicable, qLle afec
ta gairebé més de la meitat deIs membres d'aquest Go
vem. Pot ser un indici, no voldria que fos un indici 
significatiu de l'atenció que mereixera aquesta Moció 
que presenta el Grup Socialista. 

Perque, Sres. i Srs. Diputats, al nostre país es fa 
arqueologia, s'excava poc i malament, pero encara es 
conserva manco i pitjor, basta fer una volta pels nos
tres museus, pels nostres arxius, basta veure la vigilan
cia i el control que tenen els jaciments, i veure la quan
titat de vestigis historics, d'interes cultural que resten 
sense declarar, les excavacions clandestines, les activi
tats iHegals, amb detectors de metalls o sense, que s'es
tan produint, expoliant progressivament fins extingir el 
nostre patrimonio Els Plan s Parcials que atempten con
tra el patrimoni vertical subterrani que es troba al nos
tre sol, la manca d'atenció a aHo que diu la Llei del 
Sol, la Llei del Patrimoni Historico-Artístic, cal, per 
tant, Sra. i Sr. Conseller de Cultura i d'Obres Públi
ques, respectivament, cal una acció interrelacionada, cal 
que hi hagi servei d'arqueologia i que hi hagi també 
servei d'urbanisme en patrimoni arquitectónic, fins ara, 
llevat d'oneroses excepcions, els informes preceptius 
deIs Plans Generals d'Ordenació Urbana solen ser subs
titults més per un capítol d'anecdotes historiques que 
normalment s'hi inclouen i que no tenen valor per ac
tuar, sinó amb caracter merament ornamental. A les 
nostres illes hi ha ignorancia, rutina i especulació en 
aquest tema, per tant, la lluita que el Govern hauria 
de dur i que els Diputats d'aquesta Cambra haurien 
d'impulsar, és una Huita tan aspra com paraHela a la 
lluita deIs ecolegs, ja que els enemics són els matei
xOS. Per tant, voldríem veure recollit al Pla que avui 
es proposa unes mesures efectives de salvaguarda del 
patrimoni subaquatic, unes mesures concretes respecte 
de la propietat i al des tí deIs objectes arqueologics 
trobats, voldríem veure un programa de difusió deIs 
béns cultural s a l'escola, a través deIs mitjans de co
municació, vigilancia i protecció deIs monuments, in
terrelacionar la construcció amb l'arqueologia, popula
ritzar el patrimoni fent que aixo sigui també, per que 
no dir-ho?, a un país que esta tan obsessionat, les se
ves cIasses dominants, vuH dir, pel tema deIs doblers, 
fent una interelació entre turisme, és a dir, font de re
cursos i salvaguarda, investigació i coneixement del 
nostre riquíssim patrimoni historico-cultural. 

Tan important com censar, custodiar o valorar les 
restes arqueologiques, és fer-Ies coneixer als ciutadans, 
no es pot separar, ido, el tema de tutela amb el tema 
d'ús, s'ha de garantir la utilitat pública, el fru'iment 
cultural, i aquest és l'únic cami per aconseguir la re-

versió social deIs costos que les excavacions ocasionen, 
que les rest;mradons fan, que el m<lnteniment costR. 

Pensin, ido, que aquestes inversions són rendibles 
economicament, via turisme, per exemple, pero, obvia· 
ment, i sobretot rendibles socialmcnt, que és el punt 
principal que ens ha de preocupar. Per no clir el tema de 
l'arqucologia relativa a l'excursionisme, a les possibili
tats de donar a concixcr en un pla juvenil l'arrelament 
de les generacions noves amb les generacions antigues 
ancestrals que han trepitjat i conrat el nostre territori, 
i amb aixo vull aterrar al punt neudllgic que cree que 
hauria de tenir un pla com el que avui es proposa: els 
serveis insulars d'arqueologia. 

Uns senreis autoritzats, perque la competencia és 
seva i coordinats, perque no podem defugir tampoc d'a
questa responsabilitat, autoritzats i coordinats per la 
Direcció Genera.l corresponent, uns serveis que vetllin 
pel patrimoni i per la seva protecció jurídica, conser
vació i valoració, impulsant la investiga ció i difusió 
deIs valors cuIturals. Recollim, per tant, en aquest punt, 
l'esmena que presenta el Centre Democra.tic i Social, 
vcldríem que també ho fes qui té responsabilitat de 
fer-ho, perque entenem que és obvi, que és necessari, 
que és imprescindible involucrar les administracions 
locals a través deIs Consells Insulars amb l'acció coor
dinada que sempre ha de tenir aquest Govern de la 
Comunitat Autonoma. 

Vull acabar, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, 
fent referencia al terna de museus i arxius. Són el di
posit de la nostra memoria col'lectiva, per tant, reco
llir la informació, recollir els jaciments, les restes, do
cumentar-los científicament, conservar-los com cal i di
fondre aquest patrimoni seria la millor manera de fer 
efectiva aquella recomanació que els antics grecs varen 
esculpir damunt pedra i que nosaItres hauríem de te
nir també molt present en els nostres cervells: «cogno
sas ... », deien els grecs, coneixet tu mateix, perque, si no, 
no hi ha forma d'esdevenir huma amb tota la responsabi
litat historica, d'assumir el passat, el present i projec
tar el futuro Aquesta és la nostra tasca i creim, per 
tant, que la Moció que presenta avui el Grup Socialis
ta ha de tenir el suport generós de tots els escons d'a
questa Cambra, i els que no hi són, també ho haurien 
de poder fer. 

I acabar dient que un pla contempla objectius, ha 
de permetre avaluar després els resultats, nosaltres se
rem gelosos vigilants de la presentació d'aquest pla, i 
'volem col'laborar activament des de la Comissió de Cul
tura del Parlament, la Comissió d'Urbanisme i la Co
missió que ha vetllat pel patrimoni histórico-natural 
de les nostres Illes, no ho oblidem, i, en definitiva, 
proposar, si no es té en compte, mesures correctives, 
des d'aquesta tribuna d'oradors o des d'alla on faci 
faIta. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari UM, té la paraula el seu 

Portaveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORóS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Djputats. Jo voldria co· 

men¡;ar aquesta breu interven ció amb la paraula satis
facció. Satisfacció perque m'han precedit tres oradors, 
tres Diputats, i tots tres han mantengut un esperit to
talment constructiu, des del ponent Sr. Damia Pons, 
passant pe! Sr. Trias i acabant pel Sr. Joan López j 

rd 
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casasnovas. l , a més, en un tema que jo pens, bé, que 
a no saltres , per a Unió Mallorquina és de vital im

pe~taoci.a, perque, efectivament, s i el nostre més lm
p~r[ant objectiu polític és enfortir la personalitat de 
~laJ1orca, de Menorca, d'Eivissa i. de Formentera i ~a 

ersonalitat balear, aquest enfortllnent passa necessa
~i ament per una política, jo diria que ambiciosa , molt 
~mbjciosa ele defen a del nostre patdmoni i de la nos
tra llengua i ele la nostra cul tura. 

La Moció diu que s'ha de presentar un pla de pro· 
lecció del patrimoni monumental, cultura l, historie i 
pai atgIstic de les Illes Balears en el primer p ríode 
ordinali de se. sioos del] 988, nosaltre 'votarem que sí, 
pero bem de rer una serie de reflexions, perque d",s
prés, quan arribi l'hora de venir aquest pla. no se'ns 
diguj, aixo. aquest pla és massa magre, hi falten mol
tes de coses. X, a posta, hem de fer una reflexió en
toro al que ha de dir aquest pla. Si nosaltres hem de 
parlar d'un pla d'inversions durant quatre anys, un pla 
índicatiu, naturalment, que després ha de ser confir· 
mat pels pressuposts successius, nosaItres pensam que 
és possible, és possible dins el primer període de ses
sions que ha de venir, que acabara el maig, dur algu
na cosa en aquest sentit a aquesta Cambra. 

Si nosaltres, al contrari, hem de dur un pla que 
sigui un Pla Director Sectorial per exemple a la Hum 
de la Llei d'Ordenació Territorial, nosaltres pensam que 
si ha d'estar ben fet, és molt difícil. 1 és molt difícil, 
entre d'aItres coses, perque la Llei de 25 de juny del 
1985, sobre el Patrimoni Historie Espanyol ja diu a 
l'article primer que hi ha dues classes de béns, millor 
dit, que els béns que integren el patrimoni historie es· 
panyol, que són els més importants i que els més im
portants de les IIles Balears també són integrats en 
aquest patrimoni, els divideix en dues classes, en dues 
categories, una, que diu, els més importants que han 
estat inventariats, i uns altres, que pel seu gran nomo 
bre existent, és impossible d'inventariar. S'estan fent 
inventaris continuament i no s'acaben mai aquests in
ventaris. Per consegüent, aixo és una mostra clara que 
és molt difícil dur un pla aquí, més o manco, amb unes 
condicions que, efectivament, és una presentació que 
després hi hauria d'haver una exposició pública, etc., 
etc. 

Per tant, com he dit, a nosaltres ens agradaria que 
bi ,hagués més temps, i nosaltres, i jo he de parlar en 
I;lom de la Consellera, que fonna part del nostre Grup 
Parlamentari, i he de dir que avui no és aquí, perque 
acaba d'arribar de Roma amb trenta-nou o quaranta 
de febre i se n'ha hagut d'anar al llit, malauradament 
no ha estat possible que vengués, pero jo estic segur 
qUe ella demanaria una mica de comprensió quant al 
temps, perque l'important, efectivament, hi ha raons 
d'urgencia, hi ha perills, com ha dit molt bé el Sr. 
Pons, hi ha perills continus sobre elements d'aquest 
patrimoni, pero aixo és una cosa que hem d'intentar la 
~rotecció puntual quan es pradueixi un perill i l'altra 
es elaborar bé aquest pla. 

Al Sr. Pons li valía dir que també hem d'agrair, a 
part del to constructiu, el vot de confian¡;:a depositat, 
que ha dit avui que deposita en la Cansellera de Cul
tura i en el Gavern, en aquest caso 

Al Sr. Trias ti b em de d ir que ens alegra m olt, 
tnoltíss im sentir, per part del seu Grup, que vostes vo· 
leo. potenciar els Consel1s Insulars i que la materia cut
~t:al és propia, en gran part, d'aquests Cons~lIs Insu
alS per aplicació de l'article 39. Nasaltres estam total-

h 

ment d'acord, en aixó. Efectivament, l'únic que hem de 
dir és que, venc a dir, ens pareix malt bé, ara, l'apli
cació de l'article 39 ve després, amb l'aprovació de la 
Llei de Consells Insulars, mentre no hagi aquesta apro
vació és molt difícil d'aplicar, perque hi ha d'haver la 
Comiss ió Mixta Interinsular que ha de dur a lloc les 
transferencies des de la Comunitat Autonoma als Con
sells Insulars. 1 nosaltres som els primers interessats 
que aixo es faci aviat, pero, senzillament, l'esmena és 
una reproducció de l'Estatut i que bé, molt bé. 

Sr. López i Casasnovas, jo li vull dir dues coses, 
en primer lloc, ens ha ret una díssertació que ha estat 
sobre el que és un ideari, un ideari cultural, en aques~ 
cas, supos que del seu Grup, jo li he de dir que tot el 
que ha dit a nosaltres ens pare ix perfecte, i l'únic que 
sí li vull dir, perque ja és la segona vega da que en 
pc:rla, que diu que la Comíssió Provincial d'Urbanisme 
que hauría d'estar coordinada amb Cultura i també 
amb els espais naturals, amb qui té les facultats sobre 
espais naturals, que és la Conselleria d'Agricultura, en 
aquest cas, i jo li volia recordar que la actual campo
si ció de la Comissió Provincial d'Urbanisme hi formen 
part la Consellera de Cultura i el Conseller d'Agricul
tura. 

1 res Olés, sinó, que direm que sí a aquesta Moció, 
el que passa és que sempre volem deixar cIares dues 
coses que són, en sentit del que sigui possible, és a 
dir, en sentit de fer un pla d'inversions, de dir unes 
mesures que s'han demanat aquí, pero que, repetesc, 
que hi ha moltíssimes dificultats, perque aixó és una 
feina molt vasta, molt extensa i que, si; a un moment 
determinat, la Consellera considera que ha de demanar 
una prorroga, evidentment jo vull avisar des d'aquí que, 
si fa falta, es demanara aquesta prorroga, senzillament. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Diputat Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Yo quiero 

comenzar la intervención de hoy, efectivamente, tamo 
bién felicitando al Grupo Parlamentario Socialista por 
el tono constructivo y por la sensibilidad que demues
tra en un aspecto, que yo creo que es general en to
dos los grupos de la Cámara. 

Quiero hacer también una referencia a la fijación 
de posición que hicimos cuando aquí se debatió la In
terpelación. En esa toma de postura del grupo, la se
mana pasada, diseñamos o pusimos los tres criterios, 
los tres medios que se utilizan normalmente como me
didas de protección, nos referimos, en primer lugar a 
unas medidas de carácter legislativo, aquí ya se han ci· 
tado de carácter específico, dos en concreto, como es 
la Ley del Patrimonio Histórico Español, del año 8S, 
y el Sr. Diputado del Partido Socialista, también ha ci
tado, efectivamente una Ley aprobada en este Parlamen· 
to, a finales de la Legislatura pasada, por unanimidad 
y que recogía unas medidas de fomento" unas medidas 
de ayuda a las inversiones, que hay que decir que de 
momento no se ha aplicado, porque las obras, los re
quisitos que figtiran allá, los 50 millones, en primer 
lugar de las obras, pues todavía no ha habido ninguna 
obra de esas características y está pendiente de desa
rrollo . Pero además de esas leyes de carácter especí· 
fico, efectivamente, existen otras disposiciones, que el 
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Sr. López Casasnovas se refería a ellas, como es la 
Lev del Suelo Que en su artículo 19 recoge la necesi
da~l de protege; espacios concretos. Asimismo, la Ley 
de Centros y Zonas de interés turístico, la Ley de Cos
tas y la Ley de Espacios Naturales que también hoy 
ha salido al hilo con respecto de los parajes pintores
cos, en concreto a las cuatro categorías que figuran en 
la Ley, en el Reglamento del 77. 

Pero sus señorías saben que la sociedad no puede 
cambiar a golpe de boletín. aunque algunos se empe
ñan en cambiar las cosas a golpe de boletín, es muy 
difícil que la sociedad cambie por medio de Jos bole
tines. Y es que las medidas económicas, que es el se
gundo paquete que continúa y que van anexas a las 
medidas de carácter legislativo, pues tienen sus limi
taciones, porque rehabilitar, proteger, eso se reduce en 
unos actos que. con frecuencia. con frecuencia, yo di
ría que casi siempre, exceden las disponibilidades pre
supuestarias, de eso sus señorías tienen conocimiento, 
porque hacer una acción de rehabilitación, por ejem
plo, en según que monumentos es carísimo. Y quiero 
recordar que a este respecto, muchas disposiciones le
gales han fracasado por no llevar anexas el paquete de 
medidas económicas, basta recordar la Ley General de 
Educación, la Ley 14/70, de 4 de agosto, todavía vigen
te, que fracasó en la mitad de su articulado, que fra
casó en el sistema educativo justamente por no llevar 
la segunda parte que era, y financiamiento de la refor
ma del sistema educativo, el fracaso de la Ley vino 
por carecer de esas cuantías necesarias para ponerla 
en marcha. 

Me refería también el otro día al último paquete, al 
paquete de medidas educativas. Si a golpe de boletín 
no es posible cambiar la sociedad, como decía antes, sí 
que es posible a través de medidas educativas que per
mitan formar en la sociedad, en la ciudadanía una con
ciencia social, una culturización, una adquisición de 
hábitos y actitudes positivas. Ahí tenemos que reco
nocer que a pesar de que la legislación es muy antigua, 
es antiquísima, hay legislación o antecedentes legislati
vos del siglo XVII, en fomento y sobre todo en conser
vación del patrimonio, y la más reciente, recién dero
gada era del 33, que hemos de reconocer, Sres. y Sras. 
Diputados, que, a pesar de todo eso, los medios educa
tivos, la educación en España, por circunstancias que 
no vienen al caso ahora nombrar, pues siempre ha ido 
muy por detrás de las necesidades sociales, basta re
cordar a este respecto que la Ley Moyano es del año 
57, de 1857. 

Estas medidas de carácter educativas son comple
mentarias, a nuestro juicio, y es una responsabilidad, 
entre otras instituciones, del Ministerio de Educación 
y Ciencia, que es quien detenta, en principio, el sis
tema educativo, aquí, en nuestra Comunidad Autónoma 
y, por supuesto, también, al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, a otras instituciones y organismos que ten
gan algo que decir en este aspecto. 

Hacer esto seria recoger, en definitiva, lo que dice la 
Convención Europea para la protección del patrimonio 
del año 69, así como las Convenciones de la UNESCO 
de los años 70 y 72, que compromete a los Estados a 
ejercer una acción educativa para estimular y desarro
llar a los ciudadanos un sentimientd" de respeto y va
loración de los bienes patrimoniales. 

El mejor medio para la protección y conservación, 
no cabe duda, es una buena planificación, en este aspec
to estamos de acuerdo que es necesario planificar, pero 

ustedes debían saber también que existe una tarea ár
dua en principio, una tarea difícil y complicada, que el 
Sr. Portavoz de Unió Mallorquina -la ha puesto de ma
nifiesto, y es la localización, en principio, la copia de 
documentación, la investigación de los bienes patrimo
niales en sus distintas categorías, las categOlias que 
justamente recoge la moción. Esto sólo es posible cuan
do se cuenta de un inventario y un catálogo él. posteriori 
o varios, o varios porque depende de si vamos a hacer 
una cosa sectoTizada, a fin de conocer, en primer lugar. 
el estado de la cuestión, que es lo que se llama cuando 
se quiere planificar, cuál es el estado de la cueslión, así 
como las características esenciales de los bienes patri
moniales. Repito que no es tarea fácil, y tengo que decir 
que en España ha tenido una tradición de la República 
del año 32, en concreto, María Moliner publica los mo
numentos españoles del año 32, revisado del año 53, y 
desde ahí hasta el aña 75, no aparece otra publicación, 
que es el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueoló
gico y que se revisa en el año 80, no hay nada más, creo 
recordar que recientemente en el año 82 Ó 83, por Va
lencia, la Comunidad Valenciana hace algo, muy inte
resante, por cierto, pero también bastante costoso y 
largo de completar. Efectuado este primer punto de 
intentar la catalogación, que es dificilísimo y que sería 
cuestión de discutir después, a posteriori, en la Comi
sión, si es que vamos a hacer, qué aspectos del patrimo
nio, en primer lugar, uno u otro, porque todos es bas
tante complicado, pasaríamos a pensar en la planifica
ción que queremos. Y ahí es donde hay que fijar los 
fines y los objetivos de la planificación, donde tenemos 
que contar con los medios y con los recursos y, efecti
vamente, con los servicios insulares de arqueología, que 
ya vamos hace tiempo detrás de ellos, temporalizar la 
actividad y, por último, como también se hacía referen
cia, al control, a los aspectos de control, en el plan de 
control técnico, de feet-back que permitiese la retro
alimentación del sistema de planificación. 

Yo quiero también decir que es importante que el 
Plan contenga una referencia expresa al fenómeno aso
ciativo, nosotros, tal vez por circunstancias de ideolo
gía, aunque sea de una ideología determinada, creemos 
que el fenómeno asociativo es importante, que la socie
dad, la ciudadanía, a través de fundaciones, organismos 
y entidades se pueden comprometer a la defensa y a la 
protección del patrimonio, esa es la teoría, y la realidad 
existe en Estados Unidos, y la realidad existe en los 
países europeos de nuestro entorno. 

Efectivamente, también hay problemas y compro
misos ineludibles en cuanto al tesoro bibliográfico, del 
que se ha dicho aquí muy poco, existen necesidades de 
microfilmación, de microfilmar sistemáticamente los 
documentos que se consideren de interés, así como tam
bién de ... , establecer programas informativos en bi
bliotecas que permitiesen interconexión para consultas 
e investigación. 

y quiero finalizar ya diciendo que efectivamente el 
tema que nos ocupa aquí es un tema de corresponsa
bilidad, no es un tema que, aunque sea competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma, efectivamente es 
una cuestión de carácter corresponsable, porque la Ley 
de Bases de Régimen Local, la Ley 7/85, de, 2 de abril, 
dice en su artículo veintitantos que una de las com
petencias que tienen los Ayuntamientos es en materia 
de patrimonio histórico-artístico, y el Real Decreto 
112/86, que desarrolla la Ley de Patrimonio Histórico, 
pues también habla de un organismo que es el Consejo 



DIARI DE SESSIONS I Núm. 7 I 21 d 'octubre del 1987 143 

el Patrimonio Histórico, que tiene distintas funciones 
d _ ladas en su al·ticulo 2 y 3. Una de ellas es colaberar 
sena f l' . d I ' d 1 la redacción, ormU aClon e p a nes, aS1, e panes 
:~aionales. dice allá, sup ongo que se refiere a planes de 
la; Comunidades Autónomas. 

Yo creo, en definitiva, Sras. y Sres. Diputados que 
hacer un plan que con~e~ga todo eso que ~~ aca~o. de 
citar aquí, un plan ambICIosO, ';ln plan, yo dIna utOplCO, 

ero, en fin, buscando la utopIa a ~eces nos. que~amos ip' os de ella, pero caminamos haCia ella, es el tiempo 
~~e se propone, que se propone la Moción, es bastante 
~scaso, "no obstante, nosotros hemos de decir,. Sr. ~re
sidente, con esto acabo ya, que votaremos afIrmatIva
mente, porque entendemos que la Moción es construc
tiva, que es muy interesante y entonces nos compro
metemos, instamos al Gobierno a que cumpla, con el 
tiempo que se dice ahí lo dudamos un poco, que cum
pla lo que la Moción contiene. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per acceptar o rebutj ar I'esmena i fixar la seva 

posició, té la paraula, per part del Grup Socialista, el 
Diputat Sr . Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En aquesta Cam

bra, quan les coses van per unanim itat, perden emoció, 
pero, en tot cas, agafen u~a cer ta bellesa, perque, fins 
i tot, un es dem ana si sera possible que ens posem 
realment tots d'acord. Jo crec que sí, perque el tema 
realment s'ho paga. 

L'esmena del Centre Democratie i Social és un toc, 
és un detall de preocupació de cara a donar una funció 
als Consells Insulars, motivada per un sentiment insula
rista, ens pareix absolutament correcte, va d'acord amb 
el que varen exposar en el moment del debat de la 
LIei de Consells Insulars, pero jo els voldria dir que 
encara que no s'hagi anunciat dins la Moció del Grup 
Socíalista, no esta feta aquesta previsió per donar-ho 
per suposat. Com s'ha dit aquí, la defensa del patri
moni no pot ser només mate ria de la Comunitat Auto
noma, sinó que també ha d'implicar les altres entitats 
públiques, Consells Insulars dins cada illa, Ajunta-

. ' .p1ents i, fins i tot, i m'ha paregut oportuna la referencia 
V del Sr. Jaén, la necessitat de fomentar l'associacio

nisme per a defensa de temes culturals. Recordem que, 
per exemple, en el cas de Mallorca, una de les 
entitats que ha aconseguit donar a coneixer el patrimo
·ni his torie i cultural el'aquesta terra i ha tengut una 
llarguíssíma continuYtat, i ha publicat un butlletí i ha 
arribat a crear un cent re de deposit cultw'a1 fonamen
tal. ha estat precisament una entitat prjvada, coro és 
la Societat Arqueológica LuHiana . Creim que iniciatives 
setnblants, evidentmen t, en versió del 1987, és necessari 
qUe es m1.lltipliqu in, i a lgunes ja es produeixen en aquest 
momento 

NI'ha esglaXat que el Sr. Joan López tregués aquí 
Cens senyors de les ideologies del nazisme i del feixis
me, jo m 'hauría conformat q ue, coro a persona molt 
preocupada per la cu.ltw·a catalana, en Uoc de treure 
aquests m al reco rds , ens hagués citat, tal vegada La fa
U10sa j bona LIei de Defensa del Patrimoni Artís tic de 
Catalunya, que dia 3 de juliol del 34, la Geuera litat va 
~provaJ.', i és realiment modelica, logicament no reedi~ 
able, perque els problemes no són exactament iguals. 

pero sí que tal vegada és un precedent que recoman 
als senyors del Govern o als senyors de la Conselleria 
de Cultura que tenguín present a l'hora d'elaborar els 
seus plans. És realment modelie en aquest sentit. 

Nosaltres no hem volgut plantejar, dins la moció, 
una preforma del que ha de ser el Pla, ho donam com
pletament en mans del Govern de la Comunitat Auta
noma, via Conselleria de Cultura, creim que s'ha de 
t r eballar amb realisme, no ens podem posar afer in
ventari de tot, voler-ho protegir tot, valer reglamentar 
tot, voler legislar, perque evidentment no bastarien ni 
dos mesos, ni dos anys, ni deu anys, sinó que volem 
que es tengui present quines són, primer de tot, les 
realitats culturals que estan sobretot en perilI en aquest 
moment , quines són les vies que es poden plantejar per 
garantir una defensa, comen~ant per una responsabilitat 
interna del mateix Govern, no es pot ser defensor 
d'identitats históriques o d'identítats mallorquines o 
balears a una ConseIleria i ser un servidor de l'es
peculació i la distrucció a una altra Conselleria. 1 
no vull armar polemica en aquest sentit, pero ja 
saben perfectament a que em referesc, perque quan 
es produeixen aquestes actuacions inevitablement 
el patrimoní, que na només són els talaiots i no 
només són els edificis renaixentistes o gotics, sinó 
el patrimoni paisatgístic, que esta anunciat a l'E statut, 
sofreix una degradació absolutament in-eversible. Ten
guin present, per tant, que dins aguest Pla s'han de con
templar, aixo és necessari, unes formes de coordinació 
dins el mateix Govern i, per tant, és evident que si avui 
ens posam tots d'acard per dur endavant aquesta Mo
ció, per esperar al próxim període de sessions un verta
der pla de protecció del patrimoni, també és necessari 
que aquest Govern faci un acte de coherencia i aquesta 
protecció sigui objecte de tractament, no només de l'am
bit de la Conselleria de Cultura, sinó d'una acció glo
bal de Govern que afecta totes les accions de les quals 
tots el merobres són solidaris . 

Maltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acceptada pel Grup propasant de l~ Moció, l'esme

na presentada pel Grup CDS, deman al Sr. Secretari 
que procedeixi a fer lectura del text tal com queda 
ara, el qual sotmetrem a votació . 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 

de la Comunitat Autonoma a presentar, en el primer 
perlode orctinari de sessions del 88 un Pla de Protecció 
del Patrimoni Monumental, Cultural, Histórie i Paisat
gístie de les Illes Balears, a debat i aprovació de la 
Cambra. 

El Pla de Protecció del Patrimoni Monumental, 
Cultural, Historie i Paisatgístie de les Illes Balears hau
ra de preveure la participació deIs Consells Insulars, 
d'acord amb la competencia que en aquesta materia pre
veu l'article 39.6 ele l'Estatut d'Autonomia.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Deman, ido, a les Sres. i als Srs. Diputats que vo

tin afirmativament aquesta Mació presentada, si es vo
len posar drets, per favor. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Que s 'abstenen? 
Queda aprovada, ido, la Moció presentada per una

nimitat de la Cambra . 

. ~----------------------------------
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11.-2) 
Passam. él considerar i a debatre la 1\1oció presenta

da pel Grup Parlamentari Socialista, registrada amb el 
núm. 959/87, subsegüent a la InterpeHació núm. 821/87, 
relativa a la política de personal de la Comunitat Autó
noma. 

Per part dcl Grup Socialista, té la paraula el' Dipu
tat Sr. Martín i Peregrín. 

EL SR, MARTíN 1 PEREGRtN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Es evidente 

que el Diputado que les dirige la palabra ahora desearía 
o btener de la Cámara el grado de consenso y de una
nimidad que ha habido en la anterior Moción. Sin em
bargo, soy consciente de los problemas y de las cir
cunstancias que ca curren en una Moción de este tipo, 
en la que hay tres puntos, dos de ellos perfectamente 
conjugables, y uno muy singularizado y especial. Par
tiendo, pues de esta premisa, recordaré a la Cámara 
que en la Interpelación que formulé la semana pasada, 
al Conseller de Función Pública le preguntaba tres as
pectos relativos a la actuación de política de personal. 
Eran la situación en que se encontraba la Comunidad 
Autónoma en materia de personal, en qué situación se 
encontraba el proceso de la Ley de Función Pública, 
Proyecto de Ley de Función Pública, y la política de 
contratación concreta que se estaba produciendo en el 
interregno desde la toma de posesión del Gobierno has
ta que se aprobara la Ley de Función Pública. 

El Sr. Conseller respondió que se había llevado a 
cabo, mientras tanto, un convenio colectivo que regu
laba la situación laboral del personal laboral, que en la 
contratación respecto de funcionarios se estaba llevando 
una contratación interina y que se estaba haciendo un 
estudio en profundidad para conocer la estructura orgá
nica de las plantillas y, en función de ese conocimiento 
y de esas necesidades, proceder a una relación inmedia
ta de puestos de trabajo. 

Quedó, pues, claro que había una actuación por par
te del Gobierno, en efecto, pero, sin embargo no quedó 
suficientemente claro que en el intervalo que hay en
tre el momento en que estamos produciendo este de
bate y la aprobación de la Ley de Función Pública, de
bería de existir o debe de existir una plena garantía de 
que las contrataciones de personal se deben de llevar 
a cabo en función de circunstancias puramente excep
cionales, es decir, relativas a contratos de obra o ser
vicios determinados y eventuales por circunstancias de 
la producción. Y ello es incuestionable porque, si quere
mos que, de verdad, cuando se apruebe la, Ley de Fun
ción Pública, el Gobierno disponga de elementos y de 
armas suficientes para estructurar la Comunidad Autó
noma en cuanto a personal de una forma real, verdadera, 
a las necesidades de la misma Comunidad, es impres
cindible sostener y mantener una contratación de tipo 
excepcional. Este es el fundamento y la base de la pe
tición que hacemos en el primer punto de la Moción, 
es decir, no contratar, de ahora en adelante, ningún 
tipo de personal salvo en estas circunstancias excepcio
nales. Y esto, desde nuestro punto de vista, desde el 
punto de vista del Grupo Socialista, no paraliza en modo 
alguno el sistema o el funcionamiento en materia de 
personal de la Comunidad Autónoma. Es también, cree
mos nosotros, un reforzamiento institucional de la vo
luntad de la Conselleria, expresada el día que respondió 
a la Interpelación, y en el que todos los que formamos 

parte de este Parlamento nos convertimos en sujetos 
aclivos JI en veladores de ese proceso. 

El segundo punto de la Moción trae consecuencia o 
causa de este primer punto, y es evidente que si el Par
lamento resuelve que el proceso de contratación quede 
sometido a una forma de carácter excepcional, el Parla
mento tenga conocimiento directo de cómo se está lle
vando a cabo ese proceso. Y por eso decimos que en 
el caso de aprobarse el primer punto, el segundo ten
dría, consecuencia lógica, y, naturalmente, se tendría 
que dar cuenta a la Comisión de Asunlos Institucionales 
de las contrataciones de tipo eventual o de contratos 
ele obras y senicios determinados que se hubieran lle
vado a cabo. 

El tercer punto que en algunos momentos o en 
algunos casos pudiera hacerse pensar que se trata de 
algo que está fuera, en primer lugar, del contenido de 
la Interpelación y, consecuentemente, después de la Mo
ción, nosotros enfendemos que tiene causa, absoluta
mente relacionada con el contenido de la Moción. Y es 
que cuando en la Interpelación preguntábamos al Go
bierno, a través de su Portavoz, en aquel momento, el 
Sr. Simarro, que cuál era la intenención del Gobierno 
en la contratación de D. Cristóbal Soler como Técnico 
Superior del Centro de Estudios o del Centro de Do
cumentación Europea, la respuesta fue absolutamente 
insuficiente, desde el momento en que se nos dijo que 
era algo que el Gobierno se había encontrado hecho y 
que, en realidad, se atenía simplemente o se ajustaba 
a la normativa vigente. No se nos explicó a qué nor
mativa se refería, porque uno de los fondos de la cues
tión están precisamente en eso. Relacionando la actua
ción del Conseller de Hacienda y sujetándola a qué 
contenido o a qué normas, se produce. Nosotros cree
mos que hay dos posiciones para analizar dicho com
portamiento. En primer lugar, si el Conseller de Eco
nomía y Hacienda contrata, eptendiendo que es como 
petente para llevar a cabo este tipo de contratación, se 
está excediendo absolutamente en cuales son las condi
ciones por las que deben de llevarse las contrataciones 
por parte del Gobierno. Porque incluso la propia nor
mativa que rige en contratación de la Comunidad Autó
noma, se está refiriendo a que este tipo de contratos 
deben de ser llevados a cabo a través de un proceso 
público, a través de concurso, donde todas las personas 
que se estimen capacitadas para ocupar dicho puesto 
de trabajo, puedan instar, puedan solicitar, puedán 
optar al citado puesto de trabajo. Luego, si admitimos 
esta primera parte, esa primera accepción de la com
petencia, estamos viendo que la intervención suya, Sr. 
Conseller, fue absolutamente improcedente. 

En segundo lugar, si se trata de que el Centro de 
Documentación Europea es un organismo como se de
fine con personalidad jurídica propia y sujeto al orde
namiento privado, no entendemos, no entenderemos 
nunca cómo es posible dirigir un comunicado, una 
orden, porque hay que decirlo así de claro, a los Direc
tores del Centro, diciéndoles que contraten, con el ejem
plar que se adjunta por cuadruplicado, a D. Cristóbal 
Soler Cladera, en condición de indefinido y, además, su
jetándose a las condiciones propias del Régimen Gene
ral de la Seguridad Social. 

j\'1iren ustedes, ustedes vienen diciendo aquí y en 
otros lugares, y ahora me voy a concretar aquÍ, para 
que no me hagan después respuestas relativas a otraS 
sltuaciones, de que son partidarios de una contratación 
flexible, de evitar rigideces en la contratación, entonces, 
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. tedes son partidarios de una contratación flexible, 
SL USíaida no entendemos de ninguna de las maneras 
noft;T'J b "dd cómo puede llevarse a ca o una contrataclOn on e esc:s 

. 'pios fundamentales, ele ustedes, se ven uno detras 
pnDCL . • 
l ero conculcados, es decrr, sometemos a una persona 
(e ,,0 demás entra por libre, a una relación laboral de 
qu~ a l' ., . indefinido para que, en cua qmer caso, SI no sIrve 
llP;eja de ervir, se tenga que llevar a cabo un despido 
o reCT]a forzando a una situación que podía haberse en eJ . 
, 'l·tado de toclas las maneras, porque para eso tIenen 
~v . t ' , 1 ustedes el rég¡men de con rataclOn tempora, o para 
eSO tiene, el Cenlro de Documentación Europea, el ré· 
e:irnen de contratación temporal. Luego, desde un pun
to de vista político, no ya desde un punto de vista 
leaal , esta actuación es también auténticamente irres
p;nsable, porque la justificación cara a los propios par
lamentarios Y entendiéndola por lo que la gente cree 
que debe de ser la actuación de los órganos públicos, 
es difícil de admitir y de aceptar. Sr. Conseller, Don 
Cristóbal Soler Cladera, creernos, y nosotros le conoce
mos, es una persona capaz, pero Don Cristóbal Soler 
Cladera, además de ser capaz, es un ciudadano que 
tiene que estar en igualdad de condiciones que todos 
los demás ciudadanos, y, por tanto, si se le contrata, 
independientemente de sus cualidades personales, que 
no discutimos, debe de ser a través de un procedimien
to adecuado e incluso que dignifique esa propia capa
cidad, y creemos que eso no se ha producido, que se ha 
hecho un flaco favor y un flaco servicio al concepto 
que debemos de tener y que debemos de practicar todas 
las Administraciones Públicas, en relación con contrata
ción de personal y que, en estos casos, tratándose de las 
personas que se trata, deben de tener un exquisito cui
dado y un exquisito tratamiento. Es por eso por lo Que 
entendemos, Sr. Conseller, que su actuación no ha sido, 
ni muchísimo menos, aceptable ni admisible, y creemos 
que este Parlamento debe demostrarle, debe demostrar
le a usted que su actuación no es admitida, no es acep
tada y, consecuentemente, es reprobada. 

Espero, Sres. Diputados, que, en consecuencia a lo 
que ahora hemos expuesto y al conocimiento de los he
chos, tal como entendemos que se han producido, den 
el consentimiento de esta Cámara a los puntos que con
tiene la moción, primero, segundo y tercero. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, a continuació, el Conseller d'Econo

mia i Hisenda, Sr. Forcades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Passaré a exa
minar, primerament, el punt primer de l'esmena, i crec 
que és important iniciar el tema, parlant un poquet 
riel coHectiu de personal de la namina, de la plantilla 
de la nostra Comunitat. 

Realment, canee pocs casos d'empreses, d'organis
mes que, en un període de tres, quatre, cinc anys, com 
a ccnseqüencia d'uns casos d'absorcions o, en aquest 
fas: ,per exemple, de transferencies, tenguin una evo
liCIO tan rápida deIs efectius, fonamentalment, com a 

COnseqüencia de les transrerencies. Efectius, arnés 
~~e corresponen, a part deIs funcionaris i cossos de 

stat i de l'Administració Local, a persones subjec
tes a r~glamentacions laborals, a peculiaritats molt 

distintes, de forma que, em creguin, contemplats des 
de fora, es pot constatar que és un tema complex, un 
tema difícil, és un tema, diguem, que realment resolt 
aixo l'any 64 o l'arry 65, amb els primer s convenis 
col:lectius, ja havia estat de per si difícil, no obstant 
aixo, jo pens que la tasca que ha resolt la Comunitat 
amb el suport d'aquest Parlament, amb l'ajuda de 
tots, durant la Legislatura anterior, de control d'un con
veni coHectiu que realment permet una regulació de 
les relacions d'aquest personal, és vertaderament im
portant, i crec que la Comunitat, cree que el Govern 
per continuar endavant, perque realment saben tots 
vostes que un conveni coHectiu és un punt de comen
<;:ament, és un punt que realment, per primera vegada, 
el personal té un instrument de regulació, un instru
men"!: de comparació, després vénen successius canvis, 
modificacíons, en una paraula, hi ha una serie d'ac
tuacions de tipus individual i de tipus coHectiu, i per 
aixo hi ha una Comissió Paritaria, unes Comissions 
d'Estudis, molt propies d'aque»ts instruments. Alesho
res, si posassim en practica la Moció, en el seu punt 
primer, ens trobaríem que, realment, hí hauria un 
gran confusionisme jurídic per mor que, sobre una re
gla d'aplicació general que ha comen!<at a funcionar, 
ens trobaríem que distintes actuacions, com a con
seqüencia d'aquesta Moció, paralitzaríem, invalidaríem 
i desutilitzaríem el nostre conveni i, aleshores, deIs 
mateixos textos si l'han llegit es dedueix que hi ha una 
serie de problematiques, de prorrogues, de nova
cions, de tot tipus de temes perfectament regulats, 
perfectament subjectes a una Comissió Paritaria a 
unes forces que hi ha dins, que realment seria, al meu 
entendre, mes cIar, en certa forma, ous amb caragols. 

Tot el plantejament que parla de contractes d'o
bres i serveis, etc., etc., jo cree que realment són so
lucions, són situacions perfectament regulades per les 
lleis i previstes en el Convenio Cree que el conveni té 
una tasca tremenda, cree que la Comunitat ha empres 
un procés de coordinació d'aquest personal, d'organit
zació, de comparar ja situacions que fins ara eren di
fícilment comparables, de millorar el coneixement mu
tu que té aquesta gent, d'anar aplicant la legislació 
adequada, de, naturalment, catalogar el lloc de treball, 
de millorar la informació, de formar-los, etc., etc., i 
tates aquestes coses empreses s'han de regular per les 
lleis de la Comunitat, d'aplicació actual, i pel mate ix 
eonveni. 

Jo cree que realment, Srs. Diputats, i ha die amb 
tot sentiment, que si aprovassim la Moció en el punt 
primer, jo cree que aquí hi hauria un intent de rom
pre la correlació de forces socials que han intervingut 
al conveni coHectiu i que es plasma dins la Comissió 
negociadora que amb tata llibertat i amb moltes hares 
de feina ha canelos un conveni i esta incardinada dins 
la Comissió Paritaria, dins la Comissió negociadora, 
que el seu personal, a través deIs seus representants 
laborals legítims, tenen la seva forma d'actuar. I, sen
se cap dubte, em sabria molt de greu, em sabria molt 
de greu i em pareixeria inadmissible, perque seria 
anar a una iHegalitat i, sobretot, a aquesta rotura de 
forces, és que, per una actuació del Conseller d'Econo
mía i d'Hisenda, que en aquests moments comenta
rem, que d'aquí un moment defensaré i intentaré ex
plicar, l'única cosa que han dit que ha fet malament 
el Govern o he fet maIament jo, perque he estat jo 
qui ha actuat, poguéssim realment prendre en ferm 
aquesta part primera de la Moció. 
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Amb tot aixo passaria ja al tercer punt, dient als 
sellyors del PSOE que sí que mJho han pesat fácil, si 
em reprovassin o m'intentassin reprovar per un tema, 
per exemple, de reprivatització d'empreses o de com
pra d'edificis o per temes Flick-Palazón, Viajes a la 
Habana, compres i vendes d'empreses, etc., etc., real
ment, possiblement, jo podria aportar molts de pa
pers, supbs que el Govern, en el seu día, els aporlara, 
amb moItes firmes, i com sempre, possiblement, tro
baríem una explicació, de legalitat formal. En aquesta 
reprovació, no solament hi ha papers, sinó que hi ha 
papers concrets, papers que l'aItre dia va llegir la per
sona que defensa la Moció, papers que realment jo 
apart í que comentaré, i, en concret, die que m'ho po
sen facil, només difícil en l'expressió, jo voldria" no 
em puc posar a l'altura de parlar tan seríosament com 
el Sr. Martín, perque el tema é:; serlós, pero em pareix 
que és d'aquests temes que s'han d'atacar de cara, sen
se realment voler dramatitzar sobre una actuació con
creta, que pot ser equivocada i intentar mesclar el 
passat i intentar mes dar al tres coses, a Déu gracies, 
quant al passat tots ens coneixem, aleshores, bé, el 
PSOE diuen persones que inspira por, que inspira, que 
és totalitari, em pareix que no, em pareix que és un 
partit democratic i és aquí a l'oposició i hem de parlar 
d'una forma dara i contundent. Aleshores, aquest cult 
a la legalitat fonamental, jo crec que és el que mata, 
en aquest moment, les Administracions Públiques, 
crec que realment és una condició necessaría que les 
coses que es fan, es facin amb una gran legalitat, amb 
una gran formalítat, pero hem de veure les coses que 
hí ha darrera. aleshores, moltes vegades feim coses í, 
com que realment són legals, perdem la sensibilitat. 
Jo crec que en aquests moments, quan jo he passat a 
nomenar el meu antecessor, cree que al PSOE li sobra 
sensibilitat, quan realment 1i hauría de faltar sensibi
litat per veure realment quin ha estat el meu procés 
d'actuació. I se'm fa difícil, realment, assentar la 
qüestió, davant l'actuació del Portaveu del PSOE, i jo 
m'he sustentat en aquests moments en el plan teja
ment que va fer el Portaveu del PSM, que al meu en
tendre va as sentar molt bé la qüestió, va esmenar el 
marc legal sobre el qual jo vaig actuar, el vaig com
plir o el vaig incomplir, i el pla de selecció. Hi ha una 
carta, aquesta carta, aquest escrit que jo he Ilegit di
verses vegades, que diu: «En relación con la contrata
ción en calidad de Técnico Superior de Don Cristóbal 
Soler, quien prestará servicios en el consorcio de su 
digna dirección, adjunto al presente le remito por cua
druplicado ejemplar del oportuno contrato indefinido 
a los efectos de que sea suscrito por los representantes 
y director de dicho centro, estatutariamente faculta
dos, al igual que la restante documentación, etc., etc.». 
Bé, és un paper on queda dar que jo vaig ordenar 
aquesta contractació, que es va ordenar de cara, es va 
ordenar, diguem, sense cap disímul, que realment no 
es pretenia amagar res, que a mi m'ha alegrat molt:s
sim que quan aquest paper a un Conseller nou li va 
desapareixer, li varen, diguem, hurtar, jo pens que 
realment si jo hagués estat al cas contrari, a mi em 
duen un paper, del despatx, per exemple, o d'un arxiu 
d'un dels Diputats presents o d'una de les persones 
membres de l'oposició, el pTimer que faria seria tor
nar-li, pero en sí aqucst paper que centra molt bé la 
qüestló, i vull anar, e11 aquest moment, al marc ju
rídíc. 

Sr. S erra, jo, de front, de cara, i em sap greu qu 
• 1 e en aquests moments paregl.!1 que "'11..11_ defellsar una 

postura personal, que la defensaré quant al procés 
d'actuació. L'Estat i després de les Comunitats, pOs_ 
siblement, per no entendre que la seva sobirania con_ 
sisteix precisament a ... no esta omnipresent, ha creat 
tal maranya de regles de joc que hi ha hagut un 1110-
ment determinat que per sorlir d'aquesta maranya, per 
poder administrar els seus pressuposts, han creat una 
quantitat d'empreses públiques i organismes, d'ens, qUe, 
amb un sol fi; practicament, amb el sol fi de facilitar 
la contractació de béns i serveis i de personal. I aixo 
no li die jo que ha he descobert, sinó que és un fet 
cert, és un fet que si voste repassa en aquest moment 
la geografia de l'Estat Espanyol, voste veura, per exem_ 
pIe, la quantitat d'Ajuntaments que han creat empre_ 
ses informatiques o Comunitats, no principalment com 
1i pot pareixer a un profa, per crear o per contractar 
béns i serveis, sinó per anal' aUlla cUlItractació rapida 
de personal, d'una forma completament diferent a la 
situació normal i soIs per poder agafar personal auto
didacta, personal amb una situacíó que no existeix ha
bitualment dins l'Administració. A1eshores, davant 
aquesta sÍtuació, davant el fet que existeixen aquests 
ens, aquests organismes, aquestes empreses públiques 
per tot arreu, jo he de manifestar que entenc, i ho dic 
com a persona, diguem, amb tota la meva responsabi
litat política i professional, que el Centre de Documen
tació Europea és una entitat de dret públic, amb per
sonalitat propia que ha d'ajustar la seva activitat a l'or
denament jurídic privat, i s'enquadra en la tipologia 
d'empresa pública, artide 6 de la Llei de Finances. Se
gon, les empreses públiques queden al marge de la ju
risdicció en materia de personal de la Conselleria de 
Funció Pública, i de l'estat en general, i aixo ho espe
cifica ben bé l'artide 1r, apartat a, b i c de la Llei 30, 
de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Fun
ció Pública. I així ens trobam que l'Estat Espanyol, 
amb més o manco exit, utilitza aquest sistema de con
tractació per desenvolupar el seu exercici, per desen
volupar el seu pressupost, per desenvolupar tot allo 
que, realment, no són coses que hagin d'anar íntima
ment lligades a la seva administració. 

El Centre de Documentació Europea, al meu en
tendre, no té, respecte de la contractació de personal. 
més limitació que la que pugui tenir qualsevol em
presa privada. Aquest és un punt de vista important, 
és un punt de vista que és el marc que voste va fixar, 
en que entenc i em reafirm que aixn és així, emparat 
per la Llei. . 

Davant aquesta situació, que jo vaig veure així, eDl 
sap greu que aquesta aportació jurídica, que podria 
ser tema d'un seminarí, que podria ser tema d'una dís
cussió, hagi d'anar per defensar un cas concret d'una 
persona que s'hi va trobar de cara, va actuar de cara, 
en un moment i en una situació en que realment el 
que importava era posar les coses en marxa rapida
ment. Aleshores, jo vull fer constancia que hi ha el 
tema de la contractació fixa, que l'anticip, perque pa
reix que aixo dóna una gran llibertat, un gran avan
tatge a la persona així contractada. Jo li diría que creC 
que qualsevol persona que vulgui fer feina per compte 
alíe, usant la paraula de 1'Estatut de Treballadors. creC 
que sempre elegiría triar el sistema de funcionariat, el 
sistema de laboral contractal per una Comunilat o 
Aiuntament que el sistema fix, sobretot si és un Tecnic 
Superior que a una empresa privada. Hi ha una sing1J-
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laritat, hi ha un benestar, hi ha una permanencia, de 

1 quals no cap cap dubte. 
es 'ó l' t Aquesta és la meva contestacl a pnmer aspec e, 

nus central del p:oble1D:3 , queljo, entedn; que el mlarti~ 
jurídic, el tipus d orgal11st~e/Ee u.p~s empresa, e -

uS de figura, em perme la er a 1."<0. 
P Jo, ara m'he d'aturar a intentar explicar com vaig 
~eleccionar el Sr. Soler, i ara perdonin ja que parli en ;rimera persona, perque voldria que les coses quedas
sin molt cIares, 1 els voldria explicar per que vaig ac
tuar, creient que actuava i cree, amb tata eficiencia 
i amb tota honestedat. 1 vull contar quin va ser el pro
cés mental que vaig seguir fins arribar aquest mo
mento Quan el President del Govem de la Comunitat 
em va designar com a Conseller, rápidament vaig es
tablir un pla de treball, vaig establir uns programes, 
em vaig desplac;:ar a la Conselleria, vaig comenc;:ar a 
parlar amb tots els alts carrecs, vaig parlar amb el 
Sr. Soler, i em vaig trabar que dins el meu pla hi ha
via un rellanC;:8.ment important de la Direcció General 
de Pressuposts i de la Direcció General d'Economia 
que creia que era important, que era importantíssim 
i crec que durant molt de temps ja havien menjat 
molt d'Intervenció i de Comptabilitat i que realment 
ja després podria funcionar amb una millora de me
todes d'informatització, i em vaig trobar que dins la 
Direcció General de Pressuposts, amb tres economis
tes, rapidament dos, perque un va partir perque 1i pa
garen més a una altra part, eventuals i una Direcció 
General d'Economia amb dos més. Vull precisar, tres 
que varen ser dos a Pressuposts i dos a Economia. I, 
a més, un de la Direcció General d'Economia estava 
permanentment al Centre com a Director. Bé, jo em 
vaig plantejar, bé, jo com emprenc amb aquest equip 
els Pressllposts, que els he de fer dlpidament, com he 
de preparar els de l'any que ve, que teOricament els 
voldrem fer millor, amb pressupost base zero o amb 
pressupost per programes, com he de rellan~ar fot el 
tema de la financ;ació, els estudis, bé, i dins una ronda 
de conversacions en que realment hi havia el meu pro
grama d'Europa, perque i'ealment jo pensava que si 
dins el Decret Organic de la Direcció General d'Eco
nomia que em vaig trobar, el tema de coneixement 
permanent de la realitat economica-social de les Ba
lears, era un tema important, Europa i naturalment el 
Centre, per a mi ho havia de ser més, aleshores vaig 
fer un esquema, vaig mirar que s'havia fet, vaig pen
sar de fer. UD renanc;ament de contactes, amb distilltes 
regions europees amb les quals podia canviar experlen.
cíes, de fer cursos, de fer intercanvi d'experiencies i, 
sobr~tot, de crear dlpidament un estudi sobre la po
lítica comunitaria de zones insulars de la Comullitat. 
Bé, parlant amb el Sr. Soler, vaig constatar que esta
va molt interessat en el programa, aíxo no va ser de 
Cata, va ser que realment dins aquesta conversació, jo 
1i Vaig demanar quilles coses ql1edaven pel1dents, qui
nes coses estaven en marxa, d'aqLÚ Va sortir Europa, 
i vaig veme que aquest tema1i poclia interessar, pero, 
abans qne res, vaig constatar una cosa molt interes
sant, molt int eressant, que no sé si vostes hi veman 
el significat, j vaig comprovar que el Sr. Soler no te
nia cap compromfs de Eutur, estic usant la paraula 
cOmpromís de Cutur, i m'agradalia saber quants de 
poliUcs en exercici no tenen compromissos de futuro 
~ostes s'imaginín, per exemple, que jo me'n vaig de 
l eCOnomía, de la Conselleria, perque acaba la Legisla
tUra, perqlle el PreskLent em canvia, pel que sigui i el 
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mes següent em pos a treballar a un banc, em pos a 
treballar a una empresa, alla dins terunt compromís 
de futuro 1 que, a més de no tenir compromís ele fu
tur, aquest senyor pensava dedicar-se, dins la seva vida 
privada, a un tema, a una especialitat en que rapida
ment perdria aquesta experiencia macro-economica, 
aquesta experiencia en els temes de la Comunitat. 
aquesta experiencia en comptabilitat de transferen
des, aquesta e~ .. perjtmcia Cll temes europeus. 1, tal ve
gada per deformació, tal vegada pel'que tenc una de
Íorrnació d'empresa privada, vaig dir, bé, jo tenia 
diversos Doms, tenia dlverscs persones, aquesta perso
na era adequada, aquesta persona era singular, !licen
ciat en economiques, Uicenciat en dret , amb una expe
ri nda parlamentaria, usant paraules, cree de voste 
del darrer dia, és una persona que ha va fel' bé, és una 
persona que realment va passar bé, i davant aquesta 
sit l1ació, jo em plantejava, coro fer-ba? 1 vaig pensar 
que dins l'empresa privada, dins una concepción pri
vada, l'important era anal' de cara i si jo bagués plan
tejat en aquell moment un concurs de mbits, lenint ja 
p resa la decisió mental, cree que seria desneutralitzar 
aquest concurs de merits, creia que les característi
que del Sr. Soler per ocupar aquest lloc, un lloc que 
jo podia contractar, sense cap tipus de pl1blicitat, ho 
-podia fer d'aquesta manera, tenint en compte, a més, 
que la propia personalitat· del Sr. Soler, la propia reJa
ció amb mi, seria prou jutge per si les coses es 
feien malament, per si el Sr. Soler no redia, i jo en 
aquest moment, vull cOllstatru:, Vttll remarcar que el 
Sr. Soler ocupa el lloe cam un TecDic Superior, no li 
hem donat cap bicoca, ni de President d'empresa pú
blica, ni de Governador Civil, ni Ibem envíat a Extre
madura, ni res, i esta subjecte i esta a les ordres del 
Director del Centre. Aleshol'es, per que el vaig fel' fix? 
Bé, el vaig fer fue premeditadament, el vaig valer res
ponsabilitzar, Jj vaig valer dir, si tu tens aficció a aíxo, 
dedica't a aquest tema, aqLÚ, realment, entre tu i jo, 
no hi ha solucions definitives, tu saps que si no com
pleixes, a un Tecnlc Superior fix és molt facil rescin
dir-li el contracte, en canvi, si compleixes, vull que 
tenguis unes armes, vull que tengl1is unes possibilitats 
que pel tcu passat politic, tu no hagis de passar pena. 
Alesbores, vaig fer un plantejament per aconseguir 
que el Sr. Soler es pogués dedicar, amb cos i aruma, 
a aquesta funció que jo necessitava cobrir i que vaig 
pensar que per la seva singulal'itat, no tendria les con
seqmmcies que ha tengat, pens que el Sr. Soler a un po
blet d'America, dic un poblet, per no dir un Estat, a 
un poblet d'America possiblement seria rapidament 
festejat per determinades escales perque donas das
ses i per donar experiencia o per recuperar la seva ex
periencia. 

Jo en aquest moment voldria resumir i centrar-me 
en dos temes importants, no he vulnerat, al meu en
tendre, el marc jurídic, crec i insistesc que aquest or
ganisme, en materia de contractació laboral, no té cap 
limitació més que una empresa privada, i he intentat 
explicar el procés de selecció, dient que ha estat un 
procés singular, perque la persona era singular, per
que era una persona interessant i, si les coses van bé 
sera un exit, i si es coses van malament, realment, no 
sera cap tipus de persona que pugui emparar-se en un 
contracte privat. D'aquí vull partir dient que, bé, avui 
es compleixen els 60 dies de feína, que pens que dins 
la Conselleria es fa feina, pens que en aquests mo
ments he iHusionat el personal, crec que he millorat 
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els coHaboradors, i voldria acabar únicament dient 
que aquesta reprovació, sigui quin sigui el resultat, no 
em fara, mentre tengui la confiam;a del Govern, pedre 
la més mínima iHusió en la feina que hem de fer, per
que dins la meva vida he estat moltes coses, pero po
ques coses m'han iHusíonat tant per no dir cap com 
ser en aquest moment Conseller d'Economia i d'Hisen
da del Govern, poder servir al meu poble, i crec que, 
i vull dir per acabar, i no per ... , crec en la democra
cia del meu poble, crec més ami) la democracia paga
na de Grecia, que no en les democracies heretades dar
rerament, i pens que a través del nostre poble, redes
cobrirem Espanya i entrarem dins Europa molt bé. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Martín i Peregrín. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Sr. Conse

Uer, ni yo mismo hubiera hecho una mejor defensa 
para sostener y mantener la reprobación que se plan
teaba en el número 3 de la Moción. Porque la cantidad 
de cosas que ha dicho usted, difíciles de conjugar sis
tematicamente unas con las otras, tienen tanta grave
dad que realmente, vuelvo a decirle, usted ha defen
dido la Moción, mejor que yo. 

Mire, nos cuenta que el proceso de contratación 
del Sr. Soler es un proceso mas que público, es aecir, 
una persona que públicamente es conocida por su ca
pacidad, es un proceso entre amigos, porque usted nos 
cuenta que el Sr. Soler está en una situación, por así 
decirlo, de excedencia, no esta en ningún sitio, no pue
de colocarse en ningún sitio y, como es tan buena per
sona, hay que ponerlo en alguno. Claro, ¿cómo se van 
a quedar los amigos sin puesto de trabajo? Hay que 
darles lugar, hay que darles ocupación, si eso es muy 
humano, naturalmente. Usted nos ha querido aquí con
tar algo que yo creo que no entiende, qué es el proce
dimiento de contratación en la empresa pública, qué 
es una empresa pública 'Y qué es el Centro de Docu
mentación Europea. El Centro de Documentación 
Europea no es una empresa pública, es un ente públi
co sujeto al ordenamiento privado, que es distinto, es 
decir, está constituido y conformado por una serie de 
personas, en este caso jurídicas, que conforman la Jun
ta Rectora, forma parte el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, forma parte la Caja de Ahorros y forma 
parte la Universidad Balear, y a través de esta Junta 
Rectora y de sus órganos delegados, en este caso la 
Dirección, contrata, que para eso las facultades de 
contratación están delegadas en el Director, pero no 
a través de un Conseller de Hacienda ni en función de 
que el Conseller de Hacienda y Don Cristóbal Soler 
entiendan que hay que ocupar un puesto de trabajo. 

Usted ahora quiere decirnos que la contratación in
definida es el sistema más adecuado para llevar a cabo 
una garantía tanto de eficacia como de continuidad, 
mire usted por donde, ahora resulta que estamos todos 
de acuerdo, los que mantenemos y los que decimos que 
los puestos de trabajo deben de ser fijos, y que lo que 
hay que hacer es crear fuentes de riqueza y generar 
activamente esas fuentes de riqueza, y entre los que 
dicen que el sistema español es rígido e inflexible y que 
por eso la economía no sube ni marcha, pero bueno, 
¡en qué quedamos entonces? Cuando interesa. rigidez. 
cuando no, flexibilidad. 

Sr. Conseller, usted ha dicho aquí claramente que el 
contrato de Don Cristóbal Soler lo ordenó usted, que 
el contrato de Don Cristóbal Soler lo firmó materian._ 
mente el Director del Centro, pero formalmente, usted 
y usted ha dicho aquí también que conscientemente hiz~ 
a Don Cristóbal Soler fijo por razones que, como le 
acabo de decir, no sun en absoluto explicables ni COD._ 

cebibles. 
¿Cómo puede entenderse que un Centro que fun

ciona por programación anual en 10 que se refiere a su 
actuación, tenga un Técnico Superior sujeto a contrata_ 
ción indefinida? Además, los programas de actuación, 
de inversión y otros tantos previstos en los Estatutos 
ya estaban, se supone, predeterminados porque tenían 
que estar aprobados antes del 31 de marzo, según, tam
bién, los propios Estatutos, pero, una de dos, o no había 
ningún programa, lo que quiere decir que entonces el 
centro de estudios o el Centro de Documentación Euro
pea tiene que plantearse y tiene que realizarse en pro
fundidad, o si había programa y usted estaba forzando 
ese programa, porque no nos ha dicho nada de que la 
contratación viniera como consecuencia de una previ
sión, sino de una actuación personal suya. 

Y, en consecuencia, qué es lo que ocurre, pues que 
seguimos con las contradicciones. Si el Sr. Soler, por 
las razones que sea, no funciona, si el Sr. Soler no da 
la medida del puesto de trabajo que ocupa, podía darlo 
en otro sitio, resulta que al Sr. Soler, para poder sa
carlo del Centro, hay que despedirlo. ¿Y sabe usted 
quién lo despide o quién lo tiene que despedir? Pues 
no es el Sr. Forcades, es el Centro de Documentación 
Europea, mire usted por donde, despiden los que no 
contratan, y contratan los que no despiden. Otra de 
las contradicciones. 

Eso no es admisible, ni acceptable, Sr. Conseller. 
Usted, como le decía al principio, y para no redundar 
más en algo que creo que está suficientemente claro, 
ha, desde mi punto de vista, firmado su propia repro
bación, también. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Conseller d'Economia i Hisenda. 

EL SR. COSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sr. Martín o usted no ha entendido nada o yo me 
he expresado muy mal. Para emplear su lenguaje debe
ría decir no ha entendido nada, no sé, me habré expre
sado mal. 

He dicho y mantengo que el Centro no tiene más 
limitación para contratación de personal que una em
presa privada. He dicho que soy el Presidente y como 
Presidente llevo su representación, si hay que despedir 
al Sr. Soler, lo despediré yo. El Sr. Soler no era amigo 
mío, el Sr. Soler, creo que usted en este momento ha 
hecho un mal servicio a la democracia, al no compren
der la cosa más importante en la democracia, que es 
la diversidad, esta tendencia al igualitarismo no permi
te comprender la diversidad. Este diálogo, este plan
teamiento de corazón ante la Cámara, contando todo lo 
que conté la otra vez, porque no tengo nada que ocul
tar, y usted solamente deduce que le he contratado por
que éramos amigos, Sr. Martín, no ha entendido nada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin 

in tervenir? 



pi 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 7 / 21 d'octubre del 1987 149 

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra 
de Menorca, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUS~UETS: 
Gracies, Sr. PresIdent. Sres. i Srs. Diputats. En 

rimer lloc, demanarem, de la Presidencia que quan 
~s voti, es facin les votacions per separat deis tres 

punts . 
Entrant una mica en aquesta discussió, certament 

ns trobam que estam daváut una discussió complexa, 
IlaTl!a, s'ban mesclat tot un conjunt d'elements, i, per 
:.'li.-b, volero intentar centrar una mica el debato Centrar 
un poc el debat des de la nostra perspectiva és fer-ho 
el més concretament possible sobre els tres punts d'a
questa Moció 5u~ ha presentat el Grup Parl~~entari 
Socialista, pero, es dar, haurem de fer tambe Ja una 
íntervenció tenint en compte la intervenció directa i 
rotunda del Govern en aquesta qüestió. 

Nosaltres pensam que, com sempre, les coses s'han 
de fer ben fetes, el més ben fetes possible, i pensam 
que certament hi ha tota una legalitat, una complexi
tat grossa. 1 li diré, Sr. Forcades, un exemple, a la Co
munitat em pareix que encara hi ha quatre nomines, 
segons ahir vaig detectar, i ja sé que és difícil que hi 
hagi una única nomina, pero pens que a l'hora de sa
ber si una persona esta empleada a la Comunitat, on 
fa feina i que cobra, el més net és una única nomina 
i que sigui disponible a qualsevol moment, cosa que 
pareix, almenys ahir em va passar a mi, a aquest Di
putat, no és així, encara. 

Pero, anem a veure les coses ben fetes. Que és el 
que hi hauria d'haver en aquests moments en aquest 
Parlament? Una Llei de Fundó Pública aprovada, hi 
hauria d'haver unes comissions paritaries que funcio
nassin molt bé, hi hauria d'haver una participadó deIs 
treballadors i dels sindicats vertaderament forta, pre
sent i efica~. De la passada Legislatura, que hem here
tat? De que som hereus? D'una cosa positiva, que és el 
conveni que es va firmar just abans de la Legislatura, 
pero, dues negatives, la manca de Llei de Fundó PÚ
blica i una Comissió d'Investigació i, a més, unes con
c1usions d'una desagradable comissió d'investigadó que 
han fet que nosaltres, amb franquesa, estiguéssim de 
vegades fins i tot empeguei1s, com a Grup Parlamen
tari, en aquell moment, de sentir certes declaracions, 
d'haver d'investigar segons quins casos i d'haver de de
nunciar segons quines actuadons i segons quines situa
cions de personal. Pero l'herencia que tenim de manca 
de Llei de Funció Pública i, a la vegada, d'una comis
sió d'investigació amb unes conclusions bastant clares 
i, pensam nosaltres que na s'han complit aquestes con
clusions, fan que, certament, avui ens trobem a un de
bat on es justifica perfectament la presentaci6 del pri
mer punt i del segon d'aquesta Moció, que vertadera
ment, des d'un punt de vista d'una Comunitat que ten
gués una Llei de Funció Pública aprovada i en marxa, 
que tengués un{\. representació plural, pero una repre
sentació real i eficac deIs treballadors, a través deIs 
seus sindicats, no fa;ien falta aquests dos punts, seria 
absolutament absurd plantejar el debat del primer 
punt i del segan. Pero, a causa, precisament, a aquests 
punts que he dit abans, desgraciadament avui hem de 
debatre, i votar, dos punts que essent conflietius des 
d'un punt de vista de funcionament i organic, són, pero, 
~eeessaris fins que tenguem aquesta llei apravada i 
frns que tenguem la representadó deIs treballadors ben 
regulada, a partir d'unes Elecdons Sindicals que espe-

D 

ram i desitjam netes i justes a tot el si de la Comu
nitat Autonoma i sense favoritismes cap a cap tipus 
d'opeió sindical, per part del Govern. 

Per altra banda, ens trobam en un tercer punt, i 
aquí és on avui hi ha hagut un debat que és agre, pero 
que crec que l'hem de ponderar, i cree que I'hem de 
saber veure extrapolat. Nosaltres pensam, Sr. Conse
ller, que voste va actuar directament, estam d'acord 
amb voste, voste va actuar directament i voste avui ha 
assumit tota aquesta responsabilitat, pensam que, en 
eerta manera, dins el seu discurs hi ha qüestions ob
jectives i és un poc tata una normativa que, a vega
des, és complexa. Pero hi ha un punt vertaderament 
preocupant per al nostre Grup Parlamentari, i és el 
punt que de vegades podem entendre que els organis
mes públics deIs governs creen empreses públiques, pre
cisament, com a subterfugi, a vegades, aImenys aixo 
s'ha pogut deduir de la seva intervenció, subterfugi d'a
plicar la legalitat i de fugir deIs controls parlamenta· 
ris adequats. Nosaltres pensam que unes empreses pú
bliques determinades, els cre! l'administraeió que sigui, 
sigui la de l'Estat, la de la Comunitat Autonoma, la de 
qualsevol Ajuntament, o d'un Consell, han d'estar sub
jectes a una normativa, han d'estar subjectes sempre a 
una c1aredat, sempre a una aetuadó el més justa pos
sible. Nosaltres creim que en aquest tema s'ha estat 
profundament desafortunat, creim que la manera de 
fer les coses, efica{f i rapida era un concurs de merits, 
creim que un coneurs de merits l'hagués pogut treure 
el Sr. Soler o un altre professional i que garantiria una 
eficacia, i em permetin una ironia, una broma, l'escrit 
que va ser llegit l'altre dia i que ja havia reprodu'it al
gun mitja de comunicació, ens va pareixer, ens pareix, 
i perdonin la broma, que l'havia redactat el seu ante
cessor, per assegurar-se un futur que nosaltres pensam 
que cap polític elegit o nomenat per formar part d'un 
Govern té cap dret a preparar-se un futur que no passi 
per les Eleccions. 

Gracies .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau

la el Diputat, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President. S'ha demanat votació separada deis 

tres punts. La intervenciÓl i el posidonament del nostre 
Grup era en relació a la totalitat de la Moció, estava 
mirant en aquest moment el Reglament de la Cambra 
si m'era perme s de demanar una recessió de deu mi
nuts, per prendre una posició davant el que és una 
nova Moció, que són tres mocions separades, en defini
tiva, als efectes de la votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Quetglas, atenint la seva petició i veient que hi 

ha ganes de deu minuts de descans, aprofitarem per 
fer-lo ara. Se suspen la sessió per deu minuts. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomen~am la Sessió. 
Té la paraula, pel Grup Parlamentari CDS, el Di.

putat i Portaveu, Sr. Quetglas. 
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EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Cracics, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aques

ta esmena, aquesta Moció que presenta el Partít Socia
lista era, en principi, una Moció que nosaItres hem ea
librat, carregada d'assumptes i, a més, molt diversos i 
quasi quasi dispersos, j sobre els quals el nostre Grup 
havia pres una. posLura que s'ha vist anunciada, lIDa 

postura c!'ab:;lenció, davant el conjunt de la Moció, pero 
que ens trebtlvem amb una Meció que contemplava 
massa coses al mateix temps J que era molt dificil fer 
un posicionament sobre la totalitat. Quan el Grup Par
lan1entari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca ha 
demanat votació separada, bé, era logic que el nostre 
Grup demanas una recessió per manifestar la seva pos
tura davant cadascun deIs punts que, si bé no regla
mentariament, aixo s'ha convertit en tres mocions di s
tintes. Aleshores, el nostre posicionament es rereridl, 
logicament, separadament a cadascuna d'aquestes. 

En el primer punt de la Moció, el Govern de la 
Comunitat Autonoma deixara en suspens tot tipus de 
contracte, a part de l'estranya redacció que sembla vo
ler convidar a entendre que el que se suspenen són els 
contractes i no els processos de nova contractació, pero, 
en fi, sembla que només és un tipus de redacció, pero a 
nosaltres ens pareix que no és admissible, per quant 
provoca un vertader coHapse dins un procés normal 
d'una Administració Pública. Les excepcions que presen
ta, contractes d'obres o serveis determinats i eventuals 
per circumstancies de la producció, són uns tipus de 
contractes tan puntuals, tan específics per a unes obres 
concretes, que una Comunitat Autonoma amb el volum 
de personal que té aquesta, la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears, la nostra Comunitat Autonoma, evi
dentment no podría viure encotillada amb aquesta ex
cepció, és logic, continuament, amb un nivell de perso
nal tan gros, hi ha aItes, hi ha baixes, hi ha trasllats, 
hi ha jubilacions, hi ha tot tipus de circumstancies que 
fan preveure, que fan obligatoria la seva provisió urgent. 
El que se li ha de demanar al Govern, i se li demana, i 
crec que és absolutament important insistir-hi des d'a
questa tribuna, que quan cobreixi aquestes vacants que 
s'han pradu'it, ha faci d'acord amb la legalitat vigent, 
d'acord amb les lleis i amb la reglamentació previstes 
per al cobriment de vacants. 1 jo, en aquest sentit, vol
dria afegir a aquesta Moció, dues reflexions. Estic d'a
card que és urgent la Llei de la Funció Pública, pero 
el Partit Socialista sap més que ningú que aquesta Llei 
de la Funció Pública no arriba, no va arribar a l'ante
rior legislatura per poc, i no arriba ara perque la Llei 
30 de la FunCÍó Pública, de Mesures de Reforma de la 
Funció Pública, llei que va dur i va aprovar, a través 
Funció Pública, llei que va dur i va aprovar, a través del 
seu mecanisme de majoria el Govern Socialista, és una 
llei que en part ha estat declarada inconstitucional, la 
qual cosa ha obligat a refer el projecte de funció públi
ca, i per mor d'un article declarat dins la propia Llei 
com a legislació basica, obliga que el Projecte de Llei 
també passi per informe de la Comissió Superior de Per
sonal de l'Administració de l' Estat. En conseqüencia, és 
difícil, és difícil, al mateix temps que reclamar la urgen
cia de la Llei de la Fundó Pública, no fer alie que els 
fets que retarden aquesta Llei de la Funció Pública són 
lleugerament o amb gran mesura, aliens a la voluntat 
del Govern. En conseqüencia, no ens sembla adequat 
aquest punt de la Modó que ens demana un vertader 
coHapse, amb el que sí vull insistir, vull insistir que sera 
exigencia d'aquest Grup Parlamentari que el Govern 

compleixi amb els requisits formals, legals i reglamen
tarÍs que es requereixen per él les provisions de les va
cants que es vagin produint. És cert, és cert que en 
aquest moment s'esta esperant a la Cambra el Projec
te de Llei de Fundó Pública, i l'esperam, consideram 
que és un deIs més urgents i instam el Govern que 
faci totes les passes necessaries perque com més aviat 
millor sigui aquí. En conseqücncia, en el primer punt 
de la Moeió, el nostre Grup Parlamentari anuncia el 
seu vot negatiu. 

Quant al segon, el Govern de la Comunitat Autb
noma o en el seu cas el Conseller de la Funeió Pública 
retra compte mensualment al Parlament de les contrac
taciOlls, bé, deriva elel primer, aixo ho ha reconegut el 
Grup proposant de la Moció, i bé nosaltres entenem 
que, per calibrar-ho d'una manera suau, innecessari, per 
calibrar-ho de una manera rorta, és inoperant, els Grups 
Parlamentaris i els mateixos Diputats tenen absoluta 
capacitat, en funció del previst en el Reglament, pcr 
demanar al Govern totes les explicacions que estÍmÍn 
oportunes, constantment, diariament, mensualment, set
manalment, com vulguin, per seguir la marxa de les 
contractacions. Derivada, en conseqütmcia de la prime
ra, sembla bastant logic que també el sentit del nostre 
vot vagi en un sentit negatiu, ja que entenem que 
aquests requeriments estan coberts per la propia legis
lació. 

El punt més espinós, més complex i més compli
cat és, sens dubte, és el punt tercer de la Moció. Jo 
diria, se m'ocorren unes quantes reflexions, jo diria, en 
primer lloc que qui té el sutil de vidre no llauria de 
tirar pedres al jardí del ve'inat, i en aquest sentit, home, 
l'únic que li passa al Conseller Sr. Forcades, és que en 
Uoc de fer la practica que tenen les administracions 
que governen el Partit Socialista, que aquests tipus de 
recomanacions o ordres es fan telefonicament, el Con
seller Forcades ha comes la ingenultat de fer-ho per 
escrit i posant la firma. Supos que no ho tornara afer. 
Pero també crec que aquesta rec1amació de moralitat, 
bé, no la consider absolutament legitimada, pero bé, 
aquest és un comentari al marge i indubtablement no 
fa referencia al contingut exacte de la Moció. Pero és 
cert que hauríem de cercar, com a segona reflexió, dins 
aquesta Moció, un principi de proporcionalitat entre el 
que significa una reprovació parlamentaria a un Con
seller i el que ha estat l'actuació del Conseller. Bé és 
cert que en la seva intervenció, el Conseller bé, inten
tarem ser un poc benevols, a la seva intervenció, el 
Conseller, quasi quasi no ha necessitat fiscal, aixo és 
cert, pero també és cert que ha reconegut amb since
ritat tots els fets, els ha assumit, aixo l'honra, pero no 
lleva ni un punt de la gravetat de l'assumpte. Jo vol
dria, i també és cert que passar la mala estona que 
segurament passa en aquest moment el Conseller, no 
és suficient, d'acord¡ pero jo crec que la reprovació té 
un caire molt més polític qu~ el caire formal que hau
ria de tenir una reprovació sencera, majoritaria d'a
quest Parlamento Jo crec que la qüestió no estriba en 
la capacitat professibnal de tal o qual ex-Conseller, 
sinó d'un problema, d'un tema estrictament polític, i 
s'ha referit el Sr. ConseUer, el que no pot fer una Ad
ministració és fer assegurances de vida a aquells se
nyors que per voluntat propia i per vocació i perque 
volem, perque ningú no ens ho mana, estam dins la 
política. És a dir, em pareix que aquesta justificació 
és absolutament impresentable, Sr. Conseller, pero in
sistesc, una vegada més, que jo voldria defensar una 

= 
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t proporcionalitat i, bé, que no facin una barreja 
c~r ~est Parlament, del nostre Grup Parlamentari, i 
d aq .' d' t . , , t ' barreja sen osa 1 un toe a enclO, perque aques es 
una . d t' es no s'haunen e tornar a repe Ir. 
cOS De tates maneres, una altra reflexió al Partit So-

. lista que el sindicat que esta d'acord <J.mb ells, que 
c¡a, . 1 f ü ' . l ' J emana d'allb que dmen a gran ann tao sOCIa ls~a, aca-
b de firmar un convero a la Comurutat AutoDoma, 
~e tarobé l'ha fi rmat el Govern, és cert, pero si en 

qplicadó d'aquest conveni el Sr. Soler, en 110c de ser 
~ontractat ahir O fa una setmana o fa deu dies, hagués 
estat contractat fa un parell de mesas, avui seria fix 
per aplicaci6 del conveni que ha firmat UGT i ha fir
mat el Govern de la Comunitat Autonoma, per que?, 
perqu~, bé, per un mecanisme de negociació hi ha ha· 
gut una manera que els contractats laborals amb ca
r~cter temporal hagin passat a ser fixos per aplicació 
del conveni. Vull dir, aquesta doble moral, a mi, since
r ament, no em pareix admissible. 

En r esumits comptes, senyor, de l'atreviment del 
PSOE, a la ingenu'itat del Conseller , nosaltr es ens que
dam amb una abstenció en relació amb aquest punt, no 
sense deixar cIar que estimam suficient forta la grave
tat deIs fets, pero que no mereixen la qualificació d'una 
reprovació parlamentaria que nosaltres entenem que és 
un acte parlamentari prou seriós, de molta transcenden
cia i que obligaria, si més no moralment, a una dimis
sió del Conseller, que cree que encara mereix, i té per 
la nostra part un període de gracia, si val la paraula, 
perque demostri ell i tot el seu Govern la seva capaci
tat i el desenvolupament de les seves funcions. 

Bé, exposant el nostre punt de vista i el nostre po
sicionament, no em queda res més a dir. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula el Di

putat Sr. Ribas i De Reyna. 

EL SR. RIBAS I DE REYNA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. De la Mo

ción presentada por el Grupo Socialista, yo quiero ha
cer una serie, nuestro gn¡po, una serie de argumenta
ciones sobre la Moción. En primer lugar, nosotros en
tendíamos o entendemos que la redacción dada al punto 
1.° de la Moción es ambigua y equívoca, no señala con 
Claridad qué pasaría con los trabajadores cuyo contra
to expirase antes de la aprobación de la Ley de la Fun
ción Pública. Aproximadamente hay en estos momentos, 
habría unos 80 o 100 trabajadores, los cuales tienen de
recho individual y por convenio colectivo a la prórroga 
o novación. Nosotros nos hacíamos unas preguntas, ¿se 
podrán hacer estas prórrogas o novaciones?, ¿ o esas 
prórrogas han de considerarse como todo tipo de con
trato al que se refiere la Moción? Yo creo entender 
Con estas palabras y lo que ha dicho el Portavoz del 
Grupo Socialista, en las cuales parece ser que ha con
testado que justamente no paralizarían 10 de personal, 
estos nos ha tranquilizado. 

El segundo punto, decíamos que desde la vigencia 
del convenio colectivo con el personal laboral de la 
CAlB toda contratación ha de adecuarse a sus normas, 
tanto en el texto del convenio como en los acuerdos de 
la .Comisión Paritaria de interpretación del mismo 
~bhgan al Govern a dar cuenta de las contrataciones. 

ay, pues, un control sindical de toda la contratación 
qUe afecta al personal laboral de la CAlB, por lo que 

hE 

no es necesario otro control más, ya que los sindicatos, 
componentes de la Comisión Paritaria representan pa
ralelamente a todos los Grupos Políticos del Parlamen
to, Los contratos de obra o servicios, así como los even
tuales son de carácter excepcional, y así se prevé en 
el propio convenio colectivo, y dado que la Ley puede 
retrasarse, pase por la Comisión de Coordin ación, se 
dar ían supuestos de manifiesta ilegalidad, por ejemplo, 
los eventuales no pueden superar los seis meses. Si se 
impide la prórroga o novaciones de los contratos que 
vayan expirando antes de la Ley, se produciría un ex
cepcional aumento de vacantes y una disminución de 
los efectivos de personal esenciales para el buen fun
cionamiento de la Administración. 

y sobre el quinto punt o, el supuesto que el ex·Con
seller Soler, no es extrapolable el personal laboral de la 
CAB, pues no depende de ella, ni siquiera aún aproba
das las dos primeras partes de la Moción, existiría obli
gación de cumplir las con respecto a él, pues no es el 
Govern quien contrata, en este caso, por ello es injusto 
tratar de limitar la contratación de personal de la CAIB 
con los problemas que ello conlleva, cuando existen unas 
normas señaladas en el convenio colectivo que se han 
de cumplir y que desde su publicación en el agosto del 
87 se vienen cumpliendo controladas por las organiza
ciones sindicales a través de la Comisión Paritaria. Los 
convenios colectivos, una vez firmados y publicados por 
la CAIB, en el BOCAIB, tienen fuerza normativa y obli
gan a las , partes durante su vigencia, por tanto, el Go
vern tiene obligado el cumplirlo, y la Moción, si prospe
rase en su punto 1, ordenaría al Govern a hacer algo ma
nifiestamente contrario al Convenio, y, por ende, a la 
norma que en sí mismo constituye, en otras palabras, 
obligaría al Govern a cometer una ilegalidad, que podría 
ser denunciada por los propios trabajadores afectados, 
que podrían exigir el cumplimiento del Convenio por la 
vía judicial que les ampara. Incluso podría exigirse el 
cumplimiento por cualquier sindicato, haya o no to
mado parte en la negociación. Y las organizaciones sin
dicales han luchado durante nueve meses por con
seguir un convenio colectivo, y ahora, si se aprueba 
la moción, verían como se incumple la norma colec
tiva que tanto les ha costado, y quiero hacer hin
capié, en estos momentos, en el Portavoz del Grupo del 
CDS, que ha dejado claro que no iba a prosperar esa 
moción, pero yo, miren ustedes, señores socialistas, yo 
quisiera, ante todo, y esta es la parte jurídica o la 
parte técnica de los convenios, de las normas jurídicas, 
que yo quisiera hacer una serie de reflexiones que creo 
que, además, tenemos necesidad, de alguna manera, de 
hablar claro, y tenemos que hablar claro, porque en el 
único sitio donde se puede hablar claro es aqui. Y, evi
dentemente, ha apuntado algo muy importante al CDS, 
que ustedes tienen el techo de cristal, miren ustedes, en 
plan coloquial, es curioso que el Gobierno Socialista, 
que nosotros, o sea, el Gobierno que tenemos nosotros, 
que estamos apoyando en estos momentos, tenga que 
recibir lecciones éticas de ética política del Partido So
cialista. Ustedes, por lo que se ve, tienen mala memo
ria. Miren ustedes, y no me va a quedar más remedio 
que refr escársela, a todos ustedes. Sin ninguna clase 
de acritud, y les quiero decir con todo cariño, que su 
Partido, o sea, el PSOE, ha instalado en estos cinco 
años de Gobierno, tanto central como autonómico, mi
r en ustedes , a hermanos, primos, cónyuges, hijos; novios 
de hijas , cuñados, cuñadas, de modo tan escandaloso, 
que se pueden considerar como el paradigma, el arque-
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tipe, de los máximos expertos en amiguismo que ahora 
tanto están criticando. Ustedes han consegnido solitos 
este glorioso palmarés de nepotismo y lo han consegui
do sin ninguna clase de ayuda, ustedes solos. 

Creo, poderles ilustrar con unos pocos ejemplos y, 
si tienen interés les puedo ofrecer una información bas
tante más ampliada al respecto. Vamos a buscar, por 
ejemplo, una persona paralela a un Conseller de Hacien
da, Sr. Forcades, que ha estado aquí en la palestra, 
que en el fondo de la cuestión ha sido el Sr. Forcades, 
no ha sido olra la cuestiÓn d la Moción, nada más que 
por ser de Hacienda, no queremos investigar en otros 
Ministerios, a nivel de Estado, y no voy a hablar del 
ex-Ministro, por ejemplo, Miguel Boyer, actual Presiden
te del Banco Exterior de España que, por sus méritos 
propios le obsequiaron con la Presidencia. Yo les quie
ro hablar también de Carlos olchaga, Ministro de Ha
cienda, su esposa, Gloria Barba es Subdirectora General 
de Comercio Exterior, y seguro que es por su valía, es 
evidente que es por su valía personal. Por ejemplo, su 
hermano Angel. de la esposa, es Consejero de doce em
presas. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputado, por favor, 

EL SR. RIBAS 1 DE REYNA: 
Dígame, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
No salga del tema, siga 

EL SR. RIBAS 1 DE REYNA: 
No, Sr. Presidente, yo no es que quiera salir del 

tema, yo es que quisiera dar una serie de ejemplos evi
dentes, donde, de alguna manera, se nos está criticando, 
de una manera, de todo 1m Parlamento, y yo creo que 
eso, lo que estoy diciendo yo aquí es una COsa que ha 
salido a la luz pública, ha salido en todos lo periódicos 
de ámbito nacional, es decir, yo no estoy diciendo nada, 
nada, Sr. Presidente, que no haya salido en todos los 
periódicos, solamente estoy recordándolo, porque mu
chas veces, .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquí no es tracta del que diuen els diaris, es tracta 

de sortir o no del tema. 

EL SR. RIBAS 1 DE REYNA: 
Pues mire, yo solamente quiero hacerles esta refle

xión, que antes de poner ustedes una moción y cri
ticar a una persona determinada, como es el Conseller, 
el Sr. Forcades, piensen que pensar ustedes si tienen us
tedes una fuerza moral para poder hacerlo, si están 
ustedes capacitados y si están ustedes en unos momen
tos refrendados para poder decir todas las cosas que se 
han dicho en este Parlamento hoy y el otro día de la 
Interpelación. Y yo les dije que era solamente una pre
gunta, ustedes con una sola pregunta hubieran podido 
terminar y hubieran podido evitar toda una serie de 
problemas aquí, de tipo jurídico y de tipo de la con
tratación oficial o funcionarios públicos. 

Evidentemente. nosotros , nuestro Grupo, no va a 
apoyar, en absoluto, esta Moción p resentada por el 
Partido Socialista, y, por supuesto, tengan en cuenta que 

antes de presentar una Moción, que se les puede con. 
vertir, las cañas se les pueden convertir en lanzas, ten .. 
gan ustedes mucho más cuidado en hacerlo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. MARTíN 1 PEREGR1N: 
Sr. Presidente, solicito replicar por una ... muy 

concreta ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, a aquesta Presidencia li agradaría no assentar

precedents, com que, al criteri de la Presidencia no hi 
ha hagut contradiccions, és a dir, voste no és aquí de
fensor de la UGT ni del Govern, per tant, no s'ha COn

tradit el que voste ha dit, jo he cridat l'atenció al Dipu
tat, i jo li deman que no em demani la paraula per con
tradiccions, perquc no hi ha lloc a contradiccions. 

No hi ha lloc. 

EL SR. MART1N 1 PEREGRíN: 
¿Tengo intervención posterior? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té cinc minuts després. 

EL SR. MARTtN 1 PEREGRtN: 
Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, sí, pero no per contradiccions, té un tom de 

cinc minuts, pero jo 1i deman que no surti del tema 
Sr. Martín i Peregrín, no m'ho facin difícil. 

EL SR. MARTíN 1 PEREGRfN: 
Sr. Presidente, creo que, en efecto, no me voy a 

salir del tema, pero el tema que se ha planteado en la 
Sala. Mire, Sr. Ribas De Reyna, en primer lugar, quiero 
decirle que ese pacto al que se ha hecho alusión, tam
bién por parte del CDS, en el que dicen que todas la 
centrales sindicales consintieron una prórroga de con
tratos y que podrían estar involucradas estas prórrogas 
de contratos con la Moción que nosotros planteamo , 
está completamente equivocada, tanto si se parte desde 
el texto, como de la realidad de la moción. 

En la Disposición Transitoria Tercera dice textu~
mente, todas las partes reconocen la transcendencia de 
la firma del presente convenio en cuanto a la configu.
ración de una etapa, que deberá croactelizarse por III 
actividad reglada de todos los agentes sociales en el 
ejercicio de sus actuaciones, diferenciándose en este 
aspecto, con la época anterior, es decir que el propio 
convenio, de una manera muy cIara, hace referencia a 
que hay que superar épocas anteriores, efectivamente, 
todos estamos de acuerdo, definida como de implan
tación , desarrollo de la es tructura organizativa de esta 
administración. En a tención del carácter permancn te 
del trabajo o de los p lanes objeto de esta l"egulación 
transitoria y la observancia del principio de igualdad, 
mérito y capacidad, etc., etc., dice que se pr ocederá a 
l:ma contratación a través de la ofcrta de empleo públi
co, p ar a todas aquellas personas q ue, habiendo presta
do servicios en la Comtmidad Autónoma con contra
tos de regulación temporal, pues pretendan acceder a 
la función pública o al puesto de trabajo laboral, de 
acuerdo con lo que la futura Ley determine, de acuerdo 
con Jo que ia futura Ley determine. 

a 
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y m ás adelante, dice, hasta tanto se producen di-

1 S 
ofertas. la Comisión Paritaria será informada de 

e la 1 l' 'cli d 1 I s novaciones en a natura eza Jur:t ca e os con-
~tos laborales antes indicados. Bueno, aquí hay una 
uestión que, incluso los propios sindicatos son cons

e'entes, lo que no se puede hacer es constituir, como 
~abajador fijo a una persona que no tenga, que no 
tel1"a derechos para adquirir esa condición, partiendo 
de ~a contratación temporal que no le da derecho a 
pasar a la contratación fija. Lo que sí admiten los Sin
dicatOS. Y lo dicen con toda claridad, y el convelúo 
así lo pacta, es que conociendo que hay una serie de 
personas que accedieron a1 puesto de trabajo, a través 
de unélS p ruebas selectivas , y de acuer do con lo que dice 
el Real Decreto que regula la regulación temporal, si 
ninguna de las partes denuncia el contrato, este tipo de 
contratación puede ser prorrogada, es decir, que no hay 
novación de contrato, ni mucho m enos, lo que hay es 
un cambio en la situación, una modificación en la situa
ción del contrato, que es la prestación de servicios y una 
modificación en su relación temporal. Por tanto, nos
otros no estábamos en contra de la que el convenio ha 
dicho o de lo que el convenio sujeta, ni muchísimo me
nos, tenemos pleno conocimiento de que el convenio ha 
sido firmado por las partes, ha sido consensuado por 
todas las partes, y, en consecuencia, le tenemos un abso
luto respecto a lo que las partes han determinado. 

En cuanto a determinadas manifestaciones que hay 
que mirar primero a la propia casa que a la ajena, yo 
lo único que le digo a usted es que yo estoy aquí, en 
esta casa, porque el pueblo de Baleares me ha elegido y 
ante él es ante el que tengo que responder y, en con
secuencia, me centro en lo que está ocurriendo en mi 
casa, efectivamente, no me meto en la ajena, desde el 
punto de vista parlamentario, me importa un bledo lo 
que ocurre en Andalucía, en Galicia, en Asturias o en 
Madrid, porque, además, es que ni estoy legitimado ni 
debo de hacerlo, por lo tanto, les pido a ustedes lo 
mismo, que se legitimen en las respuestas, que me di
gan si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira, 
pero aquí. si es acertado o no, que me lo demuestren 
también, pero aquí. Lo de los demás, precisamente, que 
lo barran cada uno en su propia casa, por eso entiendo, 
Srs. Diputados de la derecha, que ya va siendo hora 
que ustedes se concreten a las cuestiones de su propia 
casa, y es en su propia casa, y aquí sí que estoy le
gitimado para decirlo, porque he participado activamen
te, donde hemos tenido que proceder a una Comisión 
de Investigación, para analizar y estudiar y profundizar 
sobre unas contrataciones de carácter irregular que die
rOn pie a unas conclusiones bastante significativas, y 
que en esta casa es donde hemos discutido si familias, 
empresas o cualquier otro ad-latere han tenido o no 
o han dejado de tener relación con personas que están 
vinculadas al Gobierno de esta Comunidad, y otras tan
tas cosas más. 

y entonces, efectivamente, cuando nos digamos una 
casa, cuando nos acusemos parlamentaria o dialéctica
mente de una cosa, hagamos el favor de centrarla. el 
Parlamento de las Islas Baleares trata, debate y resuel
Ve sobre los temas relativos a las Islas Baleares. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedim, ido, després del debat, a la votació que, 

cOm que ha estat demanat per separat, ha farem per 
cadascun deIs punts que integren la Moció debatuda. 

., 

Deman al Sr. Secretari que faci lectura del punt 
primer de la Moció presentada, per tal de sotmetre'l a 
votació. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Ir punt.-El Govern de la Comunitat Autonoma 

deixara en susp ens tot tipus de contracte de personal 
fin s a l'aprovació de la Llei de la Funció Pública de les 
IlIes Balears, exceptuant-ne els casos prevists per la nor
mativa vigent en relació amb contractes d'obra o ser
veis determinats i eventuals per circumstancies de la 
producció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs . Diputats que votin a favor d'aquest 

punt de la Moció, es volen aixecar drets, per favor? 
Sí, moltes gracies . -
Sres . i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

aixecar drets , per favor? 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació, per favor? 
Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en con

tra, 32. Quedara rebutjat el primer punt de la Moció 
presentada. 

El punt segon, Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
2n punt.-El Govern de la Comunitat Autónoma o, 

en el seu cas, el Conseller de la Funció Pública, retra 
compte mensualment al Parlament de les contractacions 
du tes a terme per les circumstancies previstes al punt 
anterior, que seran remeses a la Comissió d'Assumptes 
In stitucionals per al seu coneixement, fins que no s'apro
vi la Llei de la Funció Pública. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquest 

punt, es valen aixecar drets, per favor? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: 25 vots a favor i 32 en con

tra. Queda, ido, rebutjat també el punt segon d'aquesta 
Moció. 

1 passam al tercer i darrer punto Vol procedir, Sr. 
Secretari, a fer lectura del tercer punt? 

(Pausa) 
Procedeixi a la lectura, Sr. Secretario 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
3.-El Parlament de les I1les Balears reprova l'actua

ció del Conseller d'Economia i Hisenda, en relació a 
la contratació laboral indefinida de l'ex-Conseller d'Eco
nomia i Hisenda Sr. CristOfol Soler i Cladera, com a 
Tecnic Superior del Centre de Documentació Europea, 
per tal com constítueix, tant en la forma com en el 
fons, una greu vulnera ció de les normes aplicables al 
cas, i un atemptat al principi d'igualtat d'oportunitats, 
del qual l'Administració Pública n'ha de ser principal 
valedora. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquest 

punt de la Moció, es volen aixecar drets, per favor? 
Moltes gracies . 



Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació? 
El resultat de la votació és: a favor, 25; en contra, 

27; abstencions, 4. Queda també rebutjat, ido, el tercer 
punt d'aquesta Moció. 

rH.-l) 
Passarn a debatre el tercer punt de l'Ordre del 

Dia, referit a Proposicions no de LIei. Tractarem i de
batrern, en primer lloc, la registrada amb ei número 
834/87, presentada pel Grup Parlamentari PSM-En
tesa de l'Esquerra de Menorca, relativa a la presencia 
militar nord-americana a les rIles Balears. 

Per defensar aquesta Proposició no de LIei, per 
part del Grup propasant, té la parauIa el Diputat 
Sr. Joan López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Després d'aquest 
debat, amb creuament de mísils dialectics entre diver
sos Diputats, crec que esdevé difícil centrar la refle
xió profunda que volíem fer avui sobre un tema que, 
agradi o no agradi, és present a les nostres illes. El 
Parlament no pot ignorar, els ciutadans de les Illes no 
poden girar-se d'esquena a realitats com les que tenim 
dins el nostre territorio 

Dia 14 de novembre, d'enguany, acaba el termini 
dins el qual el Govern de Madrid pot notificar a Was
hington' per rallar en termes geogra.fics, la seva volun
tat contraria a la prorroga del tractat d'amistat que 
hi ha fin s ara entre els dos palsos, Estats Units i Es
panya, segons prescriu l'artic1e 6e del conveni bilate
ral. Després de dia 14 de novembre, com vostf:s saben 
hi ha un termini de sis mesos per fer possible un pacte 
nou. 

El Grup del Partit Socialista de Mallorca-Entesa 
de l'Esquerra de Menorca considera que denunciar el 
tractat bilateral amb Estats Units, abans de dia 14 po
dria servir, d'una manera important, a millorar ]a se
guretat d'Espanya, pero, especialment, la seguretat de 
les nostres Illes. Després diré per que. Permetria fina
litzar amb la hipoteca á. una sobirania, potser encara 
en quedaria una altra, d'hipoteca. En tercer lloc, per
metria una major participació possible en els projec
tes de pan i de desarmament des d'aquí, des de les 
nos tres illes, també des d'aquest Parlamento 

En una mateixa consulta, per tant, cal recordar, 
cal tenir memoria, els ciutadans de l'Estat Espanyol 
van decidir romandre a un organisme militar, on nin
gú no els havia consultat si ho volien entrar, I'Organit
zació del Tractat de ]'AWmtic Nord. A la vegada, els 
espanyols van decidir, primer, i ho van decidir per re
ferendum, la reducció de la presencia militar nord
americana, segon, reafirmar la no introducció d'armes 
nuc1ears al nostre territori, tercer, no integrar-se a 
l'estructura militar integrada. El punt tercer, concre
tament, queda bastant en entredit quan observam les 
maniobres militars que s'han produit recentment en 
aigües de les Illes Canaries on, per cert, va tenir majo
ria el «no» a rOTAN. Caldria recordar que el Vice
almirall que representava Europa en el comandament 
aiat suprem de l'Atlantic, amb seu a Estats Units, va 
pronunciar i va recollir la premsa, la següent frase: 
«A diferencia d'altres paisos que no estan integrats a 

l'estructura militar, no hi ha hagut acord previ Sobre 
modalitats exactes de la participació d'Espanya a lAo 

maniobres de !'OTAN, ocean-safarl, que van comen¿;; 
día 31 d'ago passat». El Govern Espanyol, dones, va 
voler participar a l'estructura militar integrada, enca_ 
ra que de forma provisional, en no haver·se definit el 
paper de les forces annades espanyoles dins l'OTAN 
poclia contravenir la voluntat deIs c!utadans espanyol~ 
expressada en el referendum. Així ana ve m fent cal11í 
i avui, si vos tes tenen algun diari d'ambit estatal' 
hauran vist com el Ministre Sr. NarCÍs Serra parla d~ 
cedir el sol espanyol com a suport logístic a rOTAN 
Anar-hi anant, anar-hi anant, com deia la can¡;:ó d~ 
La Trinca. 

Segon punto Reafirmar la no introducció d'annes 
nuclears en el nostre territorio El pas i recalada als 
nos~res ports, ports com la Badia de Palma, com el 
Port de Maó, de vaixells amb armament nuclear, cal 
recordar els noms d'un Saratoga, d'un Entreprises, o 
d'altres vaixells de la Sisena Flota, la persistencia de 
la base militar de Gibraltar on se sap perfectament 
que hi ha armament nuclear emmagatzememat, i les 
recents dec1aracions, per si faltaven, de Julián Castedo, 
Director General de Cooperació, declaracions fetes a 
Alemanya, el passat setembre, sobre existencia d'un 
arsenal nuclear a Rota, poden ja en entredit absolu
tament contradit aquest segon punt de les condicions 
per romandre Espanya dins l'OTAN. 

1 el primer punto El primer punt afecta la reduc
ció de la presencia militar nord-amerícana. El Govem 
potser pot pensar que el referendum va ser una tre
menda equívocació política, ara, pero, el Govern ha de 
ser coherent, primer, i sobretot, en a110 que va aprovar 
el referendum, que el Govern del PSOE, recordem, va 
convocar i va guanyar. Si s'ho miren bé, Srs. Diputats, 
la nostra és una proposta de solidaritat amb el Govem 
Central, perque l'estimula, l'anima, anima el Ministre 
Socialista, Sr. Fernández Ordoñcz a complir aUó que 
va prometre. Les rIles Balears tenen dalt les munta
nyes, dalt dues muntanyes, el Puig Major i S'Enclusa, 
no precisament dos santuaris, ni dues ruInes arqueo
logiques, sinó dues bases militars per al control aeri 
i marítim comunicacional, entre altres coses, perque 
hi ha altres coses que queden en secretisme militar 
absoluto Bases d'una superpotencia mundial, bases amb 
finalitats que no són predsament les de contribuir a la 
defensa de Mallorca o Menorca ni a la defensa d'Es
panya, sinó que ens converteixen, precisament, en pla
taformes de possibles actuacions d'Estats Units al 
nord d' Africa, al Mediterrani, al Próxim Orient. 

Vostes em diran que a~o és fruit d'una política 
de bloc s en que tristament esta dividit el món i que 
res no hi ha a fer des d'una perspectiva realista. Des 
d'una per~pectiva realista, pero, jo els vol dría dir que 
és absolutament necessari que sapiguem amb qui ens 
les havem, que tenim al nostre territori, que hi ha 
darrera les manifestacions del Ministre Fernández Or
doñez quan diu que el Puig Major i S'Enclusa es con
vertiran dins el projecte Nadge, sistema de detecció i 
control comú de l'Alian¡;:a AtIantica, en bases de detec
ció i espionatge aeri, que van entrar en funcionament, 
aquest sistema, el mes de novembre del 77, que és una 
una xarxa electronÍGa controlada per computadora, 
dissenyada per detector, i per identificar aeronauS 
estranyes i dirigir -se per interceptar avions. Compta 
set estacions en tot l'Estat Espanyol, ara no és el 
mament de referir-ho. 

d 
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Pero sí que és el moment de referir quina és 
l'actitud que s'ha vist dins el Govern i al Parlament 
de l'Estat. Responent a una InterpeHació presentada 
per Esquerra Catalana-«Izquierda Unida», el Govern va 
manifestar que no té decidit el niveIl de reducció, que 
aquesta reducció seria moderada, flexible i realista, 
que no es comprometria que fos una reducció pro
gressiva, tal com establia, reducció progressiva, una de 
les tres premises del Referendum d'aqueIl prehistoric 
12 de man;: de 1986, prehistoric per la Ilunyania en el 
temps en que sembla que ha quedat reduIt. 

Jo deman, Sres. i Srs. Diputats, que vegin, amb 
aquesta Proposició no de Uei, una mostra per part del 
nostre Grup de tenir en compte a les nostres IIles, unes 
realitats que, per molt enfora que en principi es mos
trin a l'opinió pública, són presents i són reals. I 
refIexionin. Que significaria votar que no a aquesta 
Proposició no de Llei, seria votar que no a reconeixer 
que el PIe d'aquesta Cambra té voluntat que la pre
sencia militar d'una potencia estrangera quedi reduIda, 
quedi finalment desmanteIlada i, en conseqütmcia, pu
gui tenir, Mallorca i Menorca, i Eivissa, obviament, i 
tota l'area mediterrania, una situació més procliu, més 
favorable a la pau. Prohibir, amb garanties de compli
ment el tdmsit de qualsevol armament nuclear pel 
nostre territori i aigües territorials, no és demanar que 
ploguin panteres, com diria aquell novelUsta, és senzi
llament demanar una cosa que és justa, que és de raó, 
i que, a més a més, el poble espanyol va votar repetesc 
en referendum. 

la sé que molts mitjans de comunicació callaran 
o, potser, fins i tot, ridiculitzaran aquests temes, ja sé 
que el secretisme militar és una llosa que pesa damunt 
qualsevol que vulgui entrar a coneixer, a debatre 
aquests temes,_ ja sé que la democracia controlada, 
moltes vegades, deIs Grups Parlamentaris i del sistema 
de llistes tancades ofega molt la llibertad deIs Dipu
tats, pero, reflexionin, que significa votar no a aquesta 
proposta positiva per avan~ar cap a la pau, cap al 
desarmament, sense utopies, amb realisme, perque és 
l'única manera de sortir d'aquesta política de blocs 
que ens té ofegats, que ens té atosigats des de molts 
d'anys. 

Moltes gracies. 

(En aquest moment :pren la direcció del debat la 
Sra. Vice-president Primera). 

LA SRA. VICE-PRESIDENT PRIMERA: 
Gracias, Sr. López Casasnovas. 
Ha presentado enmienda a esta Proposición no de 

Ley el Grupo Parlamentario Socialista, con el n.O de 
Registro 962/87. Para defender la enmienda, tiene la pa
labra el Sr. Diputado Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Gracias, Sra. Presidente. Sres. i Srs. Diputats. Deia 

Un famós escriptor polític, el traduiré perque esta en 
itaHa, que no hi ha cosa més difícil a tractar ni de 
Inés dubte a manejar, ni més perillosa en el seu maneig 
que l'introduir un ordre nou. Aixo era de MaquiaveHo. 
1 citam aquí MaquiaveHo, perque les propotes que, en 
aquest sentit vénen a aquesta Cambra, pareixen, tenen 
intenció de caminar cap a un ordre nou i. com a tal, 
com a tal, creim que s'han de tractar amb summa 
delicadesa i s'han de tractar amb un, el que diuen a 
Mallorca, amb autentics guants de seda. 

... 

El Partit Socialista de Mallorca-Entesa de l'Es
querra de Menorca, ens planteja, amb aquesta Propo
sició no de Uei, una qüestió que, en la nostra opinió, 
i aixo ja ens ho ha dit el Sr. López i Casasnovas, 
excedeix, amb molt, l'interes d'aquesta Cambra, el que 
no vol dir que la Cambra no en tengui, i, obviament, 
de la política de la Comunitat Autonoma, excedeix en 
tant que el context és tan ampli que cau directament 
a la política de l'Estat Espanyol i més enIla a la 
política internacional. En aquest sentit, crec que és 
d'agrair al representant del PSM-Entesa de l'Esquerra 
que demani una exigencia de les condicions del refe
rendum i del compliment del referEmdum que suposa, 
d'entrada, si més no, una acceptació, si no un canvi de 
postura, que creim que no, quant a la seva posició 
previa al referendum. Nosaltres pensam que és molt 
important que un Grup que es va manifestar d'una 
forma, amb molta empenta, intentant que el poble es
panyol, amb tot el seu dret, votas «no» a la proposta del 
referendum, avui demani, precisament, aquest compli
mento I estam d'acord amb ell, el refen::ndum, les 
condicions del referendum s'han de complir. I no per 
aixo suposam que aquest Grup ha renunciat a la seva 
posició, estam segurs que no ha renunciat. 

Pero, hem d'entrar a la Proposició no de Uei, per
que en la nostra opinió, té dues parts absolutament 
dieferenciades, una primera, l'exposició de motius, que 
pareL'C feta a posta perque, no sé els altres Grups, pero 
que el nostre no voti la Proposició no de Uei, pareix 
escrita amb la intenció de provocar el rebuig imme
diat, almanco del nostre Grup, a la Proposició. Pero 
no hem volgut caure, sobretot el Grup Socialista, no 
hem volgut caure en aquesta situació i, a posta, hem 
proposat una esmena que creim que s'adapta molt 
millor a les proposicions del referendum, i, en certs 
aspectes, és molt més contundent i ampla que la ma
teixa que ha representat el PSM. 

Pero, anem per parts i passem a l'exposició de 
motius. Com comen~a aquesta exposició de tnotiqs? 
Diu els incompliments de les condicions que el réf~ 
rendum sobre etc., etc. suposaven esta creant -entre :els 
sectors. Senyors del PSM, ens agradaria que ensdi~ 
guessin de quins incompliments es tracta, perque si..~s 
de l~ redu.cció progressiva deIs ,efectius militars afu~ 
ricar¡.s a ;E&pDJlya, nosa1;tres ere:im que-Iel G~vem E$'pa
nyol, en aquests m0tnents _esta .tiuént ima n~ócia€'Í6 
molt difícil, com d~ia MaquiaveHo ·s'hán cte' i rae-mr 
amb p.elica4,esa els ·,canvis a un ordre •. no.o moIt '.C1ifiOil 
i molt seriosa i ferma. Perque no es traCia de canviar; 
de retirar o de reduir un sol punt, es tracta de redtrlr 
tota la presencia americana a Espanya. Si aixo és un 
incompliment, des de la seva postura els ho pot pa
reixer, des de la nostra, creim que el Govern de l'Estat 
Espanyol compleix, més que bé, en aquest punt, més 
que bé, la condició del referendum, perque hi havia 
un tractat, i és norma de tot Estat complir dins els 
terminis els seus tractats. 1 no denun,ciar els tractats 
fins que aquests tractats acaben, per una qüestió de 
compliment legal deIs compromissos internacionals 
que no creim que ningú no pugui defensar el contrari, 
perque podríem caure en altres condicions molt més 
delicades. 

La política internacional, Sr. López i Casasnovas, 
no és una qüestió de voluntarisme, voste ho sap tant 
bé com jo, la política internacionad és una qüestió de 
saber on s'esta i el que es pot fer a cada moment, i 
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creim que el Govern Espanyol en aquest aSI?ecte ho esta 
fent, i bastant bé. 

La segona part, el segon paragraf de l'exposició 
de motius ens diu que aquesta reducció d'efectius 
militars du camí de no realitzar-se D'on treu aquesta 
conc1usió, de les negociacians Espanya-Estats Units? 
Perque no cree que, avuj per avui, qualsevol comenta
rista seliós ni cap persona que hagi seguit seriosa· 
ment la posici6 de l'Estat Espanyol, del Govern Espa
nyol, pugui dir que du caroí aquesta reducció de no 
reali t zar-se. Altrc tema, distint. i tal vegada l'hagués
siro pogut admetre és que no siguin incloses les bases 
d'utilitzadó conjunta, que aixb ens oblidam sempre 
de dir-ho, de S'Enclu a o del Ptúg Major, dins aquesta 
negociació, perque resulta que d'efectius militars n'm 
ha molts poes en aquestes dues bases, poqulssíms. 
Perb que la reducció d'efcctius militar no sigui en 
camí de dur-se, aixa cap comentarista seriosament no 
ho ha pogu dir aVLli per avui. 

Ens parlen de la reconversió atlantista del Puig 
Majar, esta dins l'Alian¡;a AtHmtica, i esta, evident
ment, sense estar incorporat a l'estructura militar, 
que és evident que en aquests moments no discuti
Tero, com varem discutir en els debats del pre
referendum el que significava estar o no dins 
l'estructura militar, estar dins l'estructura milital' ten· 
drem dos con eptes rustints, pero, el que és cIar és 
que amb el que es va explicar durant el referendum 
Espanya no b donat ni una passeta, ni passa petila 
per estar dins aquesta estructura militar. Vostes, des 
del primer ma, des del primer dia no, des de moll 
abans de plantejar-se el referendum, vostes deien que 
s'estava ja dins l'estructura militar, mantenen la ma
teixa opinjó, nosaltres varem explicar exactament que 
era el mando militar integrat, din totes les discus
sions del referendum, i logicament no ID estava, ara 
bé, no estar dins l'estTuctura militar no suposa en 
abso ut no tenh" cap compromís amb l'A1ian¡;a Atlanti
ca. Que s'estigui d'acord cap a un camí de progressiu 
desarmamcnt del món? Sí, i jo no sé que poden dir 
si la posició el 'Espanya, d'Espanya, perque és un tema 
espanyol, din aquesta actuació internacional sigui no 
positiva, nosaltres creim que Espanya va defensar, deIs 
pocs paIsos europeus que va defensar d'entrada, l'opció 
doble zera que, tant de bo, opció que s'ba dut a terme. 

Per tant, per al nostre Grup, l'Exposició de Motius 
és totalment i absolutament rebutjable. Pero no es 
vota l'exposició de motius, el que es vota és una Pro· 
posició no de Llei, a la qual nosaltres hem fet una 
esmena completa, dividint la Proposició en dues parts 
diferencia des. Primer, en lloc de demanar que es des
mantellin, que creim que no esta dins la lmia, ni que 
defensa de l'Estat Espanyol, ni lf\ lagica llnia d'actua
ció d'una negociaci6, el que demanam és que siguin 
meloses mns les negociació aquestes dues bases d'uti
lització conjunta, a S'Enelusa i el Puig Major. Creim 
que és un matís, pero molt important. No pot dema
nar cada Comunitat Autonoma, treis Rota, treis Torre· 
jón, etc., per una raó molt simple, perque no bi hauria 
reducció progressiva, sinó que hi bauria desmantella
ment que és la postura del PSM, i ens pareix molt bé, 
pero que no és la postura que es va opinar al refer~n
dum, que és un altre tema. Si vostes admeten el refe
rendum, els resultats del referendum, que els record 
que varen ser per una majoria bastant important, 
hauran de convenir amb mi que no hi cap dubte, que 
el que es va aprovar va ser reducció progressiva de la 

presencia militar a Espanya. Per tant nosaltres dema
narÍem a aqtlest Parlament, estaríem d'acord, dcfensaut 
l'esmena, que es contemplin, dins aquesta negociació 
les instaHacions que hi ha a Mallorca i Menorca. 

, per altra part, per que, i estam parlant de polí
tica intern cional i si estam parlant de p litica nacio, 
nal. deim, només pdrlam d'aquestes illes, nosaltres 
crem que la presencia d ·armament nuclear no afecta 
només aquestes illes, encara que no s'acostassin a la 
mar que enrevolta les nostres illes -si em permet un 
moro ot només, Sr. President. Gracies- , sinó que 
qualsevol armament nuclear que ID hagi, encara que 
sigui fora de les nostres illes, pot afectar molt erio
sament aquestes illes, com l'any passat varem veure 
en aquest mateix Parlamento Per tant, el que demanam 
és que s'adoptin les mesures de control suficients per 
fel' complir una cosa que tots sabem que esta apro
vada. El Parlament de l'Estat Espanyol, el Congrés de 
Diputats va aprovar la desnuclearilzació d'aquest par . 

Hi .ha bagut moUes acusa ion que hi ha arma· 
ment nuclear a Rota, que els vaixells americans vénen 
a port espanyols amb armament nuclear, etc., etc., 
etc., pero. com sempre passa, aquestes enormes acusa· 
cions no han tengut mai una sola prava. Paraules, 
diari', sense proves, i és ver que que és molt secret el 
tema militar, per la seva naturale a ho ha de ser, pero 
nosaltres tenim bastant més confian~a amb les parau
les que diu un Govem d'aquest Estat, que no amb 
les paraules que, des de certs ambients, es diu sobre 
l'armament nuclear. 

I, com a darrer tema ,els voHa fer una reflexió_ 
Si estam dins l'Alian9a Atlilmtica, vostes no hi estan 
d'acord, pero el poble espanyol hi esta d'acord, bem 
de par ·cipar en certes coses de l'Alianc;a AtUmtica, i 
no és molt gros, encara que sempre és perillós qual
sevol situació de defensa global del món occidental 
és perillosa, evidentment hem de participar de qual· 
que manera, i DO ens pareix que unes bases conjuntes 
de seguiment de l'Alianc;a Atlantica, unes bases de 
seguiment de satel:lits i de control del Mediterrani 
Occidental, siguin el més perillós que es pugui tenir 
a aquest país. ~s evident que seria desitjable que 
aquest país es trobas desarmat, és evidentíssim que 
seria un món idíHic que no fes falta que bi hagués 
armes en tot el món, tots ho votaríem, tora la Cambra 
ho votaria, com és evident que seria magnific que tots 
fóssim molt bons aUots, que no n'hi hagués cap de 
dolent, pero, senyors, el regne de la utopía encara nO 
ba arribat en aquest món, lluitem tots perque hi arri
bi, pero, com deia Maquiave1:lo, senSe fer canvis tan 
bruscos que converteixin el canvi en el contrari del 
que voliem. 

Moltes grades. 

LA SRA. VICE-PRESIDENT PRIMERA: 
Gracias, Sr. Alfonso. 
Tiene a palabra, por parte del Grupo Parlamenta

rio «Unió Mallorquina», el Diputado Sr. Guillem Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 BIBILONI: 
Gracies, Sra. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo 

demanaria a aquests Diputats quau, demanant la com
pareixenc;a del Sr. Ordófiez o el Sr. Narcí S erra, per
que, les competencies exclusives de la COm1ssió, 
sabem que parlar de política internacional és cosa 
exclusivament del Congré<: deIs Diputats. PareL .... sel" 
que en lloc de ser a Palau Reial, som a la Carrera 
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d Sant Jeroni. Jo cree que el poble espanyol es va 
e nundar major.itar'ament al referendwn donant el 

~ro 0)"1 al Govern de la nostra Nació. Sabem que hi rup 
una Comissió Bilateral que negocia el que, les tres 

Jaeountes que el Govern va fer al referendum, per 
P:,,:' la 110stra posici6 de vot sera ¡'abstenci6. ruxu , 

LA SRA, VICE-PR~SIDENT PRIMERA: 
Gracias, Sr. VIdal. 
TielléO la palabra, por parte elel Grupo Parlamen

tario CDS, el Diputaelo Sr. Francesc Quetglas . 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
lVlol::es grácies, Sra. President. Sres. i Srs. Dipu

tals. Tenim algtmes objeccioos a fer en la presentaci6 
d'aquesta Moció, que jo resumirla en tres qüestions: 
pdmera, que té alguns elements de confusi6; en segan 
Hoc, que ens sembla certament extemporarua i, en 
tercer lloc, que exedeix de l'ambit, com ja s'ha asse
nyalat a altres intervencions, d'aquesta Cambra. 

Les detallaré molt breument per precisar la nostra 
posició. 

Hem aHuelit a la confusió. A la mateixa exposició 
de motius, fa un joc de paraules subtils en la confusió 
entre els dispositius militars, diu concretament «supo
sara un pas més en la integració de l'Estat Espanyol 
dins els dispositius militars de l'Alianga Atlantica», i 
que aixo podría contradir la conelició de la pregun::a 
del referEmelum de la participació d'Espanya a l'Alianga 
Atlantica no incIoura la seva incorporació a l'estruc
tura militar integrada. És evident que els dispositius 
militars no són estructura militar integrada, per tant, 
uns dispositius com assenyala el Grup proposant ele la 
moció, no suposen un perill a la violencia de les con
dicions del referendum. 1 jo voldria fer una precisió. 
Jo personalment, jo vaig manifestar la meva postura al 
referenduro, vaig anunciar públicament a través d'un 
article el meu vot negatiu a l'entraela militar d'Espa
nya dins l'OTAN, pero, a pesar de tot, estic disposat 
a admetre el resultat del refertmdum com aban deme
crata i, per tant, és a dir,_ sobre-vigilar amb malta 
escrupolositat, el resultat del referendum, el resultat 
de les condicions, i aixÍ ho fa el meu Partit, pero als 
forums adequats, als forums eseaients per a la sobre
vigilancia del compliment d'aquestes qüestions. 

També hi ha una certa confusió, diria jo entre 
una qüestió que fa referencia a la sobirania, sobre la 
possible violencia que pugui suposar la sobirania a 
la presencia de bases militars estrangeres, i el compli
ment de les eondicions del referendum de l'OTAN, 
vull dir, en aquests moments, estam en un procés de 
desenvolupament, a nivell d'Estat, de converses, con
verses bilaterals entre Espanya i els Estats Units per 
a la revisió deIs convenis bilaterals de cooperació, com 
ja s'ha dit aquí. 

1 una de les obligacions que té el Govern de l'Estat 
és vigilar l'estricte compliment de les condicions resul
tants, emanants del referendum. Ens arriben notícies 
que no ens agraden, en relació amb la postura deIs 
Estats Units, i determinades postures manifestades 
pel Govern Espanyol, pero el'aquestes notícies no en 
POdem anticipar quin sera el resultat final el'aquestes 
converses, hero el'esperar el resultat de les converses 
i, arnés, l'hem d'esperar en bloc, aixi ens obliga a 
Ter-ho un sentit d'Estat al quaJ, evidentment, cap deIs 
biputats d'aquesta Cambra, evidentment no poelem re
nunciar. 

-
h 

En tercer lloc, només assenyalar de passada que 
entenem que la discussió exceeleix de l'ambit, jo no 
diria competencial el'aquesta Cambra, perque les com
peH:ncies el'aquesta Cambra són tot a110 que afecta la 
Comunitat Autonoma ele les Illes Balears i especial
ment a nivell de discussió, evidentment, pero és ben 
cert que jo diria que no és el forum escaient per a 
aquest tipus de discussió. Nosaltres, el CDS, manté 
una postura inequívoca de vigilancia elel complíment 
estricta de les conelicions del referendum, pero aixü 
s'ha de fer als forums aelequats, que no són només la 
Carrera de Sant Jeroni, sinó que li recordaria al Dipu
tat d'Unió Mallorquina que també n'hi ha un a la 
Pla¡;a ele la Marina Espanyola. 

En conseqüencia, el Grup Parlamentari CDS s'abs
tendra en aquesta Proposició. 

Moltes gracies. 

LA SRA. VICE-PRESIDENT PRIMERA: 
Gracias, Sr. Quetglas. 
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario AP

PL, el Diputaelo José Tur Serra. 

EL SR. TUR 1 SERRA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. És cIar, sense 

cap dubte, que la present Proposició no de Lleí que 
se sotmet a l'aprovació d'aquesta Cambra, afecta de 
pIe la política de defensa del nostre país, perque fa 
referencia expressa a la reducció d'efectius i instaHa
cions militar s d'Estats Units a Espanya i a la prohibi
ció de transit d'armament nuclear pel nostre territori, 
precisament en uns moments en que Espal1'ya discu
teix amb Estats Units la seva presencia militar, en 
virtut del Conveni Bilateral entre ambelós palsos, i 
que, com saben les seves senyories, constitueix un 
deIs assumptes més delicats de la política exterior 
espanyola. 

Un tema d'aquesta naturalesa és impossible d'ana
litzar en rigor en el breu temps que ens concedeix el 
Reglament d'aquesta Cambra. A pesar de tot aixo, di
rem tot d'una a dir que el nostre Grup s'abstendra, per 
tractarse, com hem dit abans, d'un assumpte de de
fensa nacional en el qual la nostra Comunitat no té 
competencies, perque corresponen exclusivament al Go
vern d'Espanya i al Congrés. 

El tema és tan delicat que sempre que s'han trac
tat d'aquests assumptes, ha han fet a porta tancada, 
de qualsevol mode, creim prudent no interferir en el 
clima negociador que se segueix sobre la futura rela
ció hispano-nord-americana, que esta basada, com se 
sap, en els vincles defensius que existeixen entre Estats 
Units i l'Europa a la qual nosaltres pertanyem. 

Remetem-nos a les elecIaracions del Sr. Fernández 
Ordóñez, que voste al.ludeix, de connectar les bases mi
litars de Ferreries i el Puig Majar a la xarxa d'alerta 
de l'OTAN-Naelge, el que segons vos te suposaria una 
altra passa el'integració militar a l'Alianya Atlantica, jo 
crec sincerament que aquesta acció, de dur-se a terme, 
seria més bé una qüestió tecnica i operativa que no 
una qüestió política i, en tot cas, seria ele relació de
fensiva, diríem d'integració defensiva. 

És evielent que nosaltres pentanyem a l'OT AN i no 
elevem oblielar que el nostre ingrés es va acordar per 
majoria absoluta l'any 1981, sota el Govern ele la UeD, 
i l'any 1985, sota el Govern Socialista es va acoruar 
romanelre a l'OTAN per majoria aclaparadora. 1 va ser 
així, perqu~ varem entenelre que rOTAN és una orga-
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nització defensiva que fins a la data no ha atacat a 
• ,. 1_r_ _ 1'~ _____ ___ ._!:;.C! __ .... 1 .... ___ .... 1 n~ _____ ~ 

l1111gu 1 que utaeu:>a 1 aled geuglctllLd a la yual ~"}'ctllyct 

es troba. En definitiva, l'OTAN és només una aliane;a 
entre nacions lliures . 

Es logic, doncs, que si pertanyem a rOTAN i des 
de la nostra condició europelsta, el Govern d'Espanya 
ha d'integrar la política de defensa d'Espanya amb la 
política general de defensa d'occident, davant una pos
sible amena9a de tots els palsos occidentals i que afec
taria igualment la nostra nació. 

Si, com he dit abans, nosaltres som europei'stes i 
hem de dedicar els nostres millors esfor¡;:os al fet que 
Espanya contribueixi a construir una gran Europa uni
da, nosaltres creim que en aquesta mesura anunciada 
pel nostre Ministre de Relacions Exteriors, de connec
tar S'Enclusa de Ferreries i el Puig Major, de Son To
reUa a SóUer, de Mallorca, a la xarxa d'alerta aeria de 
l'OTAN-Nadge, en aquesta mesura, repetim, contribuim 
a enfortir la solidaritat en materia política de defensa 
1 de seguretat. Nosaltres estimam la pau com el que 
més i volem crear la pau amb, cada vegada, manco 
armament, igual que reiteram el que ha dit el Portaveu 
del Partit Socialista, pero sabem moIt bé que el desar
mat perd la capacitat d'autodefensa i queda sempre 
exposat al xantatge. La seguretat d'Espanya i de tota 
Etiropa és per a nosaltres un bé irrenunciable, és per 
aixo que, de realÍtzar-se la connexió de Ferreries i el 
Puig Major, assumim la nostre quota de responsabilitat 
en l'OTAN, i des d'aquest terreny hem de continuar per 
reduir l'armament en el món, 

En tot cas, les declaracions del Sr. Fernández Ordó
ñez són només, que sapiguem, un proposit, i, com deia 
un famós mariscal frances, un proposit no és un fet, 
de totes maneres, estam segurs que Espanya, que dis
cuteix també ara els termes d'integració en l'Alianc;:a 
Atlantica, continuara contribuint a les labors d'aquesta 
alian<;a i, com acaba d'anunciar el nostre Ministre, 
s'adoptaran les mesures que siguin més racionals i es 
compliran els nostres compromissos amb el poble es
panyol, expressats en el referendum í que, com voste 
sap, era també de perHmyer i de romandre a l'OTAN. 

Deixem, dones, sense interfer~ncies ni especuladons, 
per part de la nostra Comunitat Balear, que el Govern 
d'Espanya dugui amb tranquiHitat,a felie; terme, els 
convenís que són ara en fase de negociació. 

He volgut deixar pel final d'aquesta interven ció, els 
seus criteris respecte de la prohibició de tdmsit d'ar
mament nuclear pel nostre territori i per aigües terri
tarials. Miri, Sr. López i Casasnovas, convendra voste, 
que la circulació d'artificis nuclears pel nostre terri
tori, és una qüestió política, pero la seva Proposició 
em pareix que té una crida cap a la desnuclearització 
del nostre territori, el que, de ser cert, encobriria un 
vertader proposit de neutralització, de la qual cosa 
n'han de tenir consciencia. En definitiva, la decisió que 
al respecte es va adoptar, el seu dia, al Congrés, i que fa 
referencia a aquest tema, diu textualment: «El procés 
de negociació posterior a la ... encaminada a articu
lar Espanya dins el sistema defensiu de I'Alianc,:a, el 
Govern no acceptara compromissos que inculquin 
I'emma~atzamament o ínstaHacions d'armes nuc1ears 
de l'Alianc;a en el nostre territorio En tot cas, qualse
vol decisió ulterior sobre aquesta materia, requerira 
la prevía autorització de les Corts Generals». 

Per si no hi hagués unes altres raons, bastarien les 
exposades per abstenir-se en aquesta Proposició no de 
Llei, que la consideram del tot innecessaria i que no té, 

en absolut, visió de les competencies que realment COl'. 
~~~_. _______ - - _____ ... ~ r> _ ___ ~ ... j. 
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Moltes gracies, Sr. President. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas per 

dir si accepta l'esmena i fixar posició. 

EL SR. LÚPEZ 1 CASASNOVAS: 
Ho faré a la vegada, Sr. President, ates que en el 

moment de fixar posició guant a l'esmena, no ha e:stat 
possible, no m'ha estat possible. 

Mirin, jo diria, en primer Uoc, que es pot donar, 
en aquesta Cambra, una situació que pot ser definitiva 
i definitoria, hi ha Diputats que accepten el món tal 
com és, i hi ha Diputats que no estan d'acord amb 
el món tal com es i el volen transformar. La dreta 
sigui quin sigui el Partit en que es presentí, ha d'actua; 
volent fer passar com a natural allo que només és fruit 
de relacions de do mini, i hem de rallar ben clars. In
troduir un ordre nou, sí senyor, hem d'introduir un 
ordre nou, més justo Aquesta és una dec1aració abstrac
ta, tots hi vindrem d'acord, pero qui va introduir l'or
dre nou que, al marge del Tractat Bilateral, entrava 
Espanya a l'estructura militar de l'Organització del 
Tractat de l'Atlantic Nord, qui ho va fer? Maquiavel
lo, efectivament, deia moltes coses interessants, i una 
d'elles era que la finalitat justifica els mitjans. Jo em 
deman a través de quins mitjans han aconseguit que 
una opinió majoritariament favorable a no estar dins 
estructures militars, a participar en un procés de neu
tralitat, ha fet canviar les coses i quina finalitat. Aspi
ram, ido, a canviar la societat a través d'unes propos
tes socialistes, l'esmena que presenta avui el Partit So
cialista Obrer Espanyol és una esmena que, amb prou 
habilitat, que li correspon, Sr. Alfonso, canvia un con
cepte fonamental, desmantellar per tenir en compte_ Es 
obvi que dins unes negociacions globals de l'Estat Es
panyol amb els Estats Units d'America, si és per reduir 
les bases americanes en sol espanyol, hem de contem
plar, obviament, obviament, la base de S'Enclusa, la 
base de Torrejón, la del Puig Major, la de Rota, la de 
l'Estertit i les que facin falta, totes les que hi ha, obvia
ment que ho hem de fer. Per tant, aquesta esmena no 
és tal, és una tautologia. A igual a A. El mateix. No la 
podem admetre. 

Excedeix el tema a l'interes d'aquesta Cambra? Pot
ser a alguns Diputats no els agrada que aquesta 
Cambra tracti temes que couen, pero és que són pre
sents, Srs. Diputats, o és que dalt el Puig Major, repe
tese, hi ha una estació de focs artificials, que hi ha 
dalt el Puig Major? Ens ho han dit mal, als poders d
vils de la societat? Entrem per aquí, no s'escudin en el 
secretisme militar, que aquesta és l'arma que sempre 
tenen per ocupar la veritat de les coses. Acceptam el 
resultat del referendum i precisament, perque l'accep
tam demanam que es compleixin les tres condicions re
ferencials, ja vam anunciar que ho faríem. i sabeu per 
que ha van anunciar? Perque no creiem que el refe
rendum es complís en totes les tres qüestions. Per ac;:o 
ha exigim. 

Quins incompliments, demana el Sr. Alfonso. En po
lítica internacional no es pot actuar des de voluntaris
mes, sinó que hem de saber estar en totes les coses. 
En conseqüencia, jo voldria, Srs. Diputats, que tengues--
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-in ben present que la noslra iugemütat no és altra que 
~star en contra de l'ordre m undial si?istre en que ens 
obliguen des deIs poders. 1, Srs. Dlputats, només la 
lnicialiva popular que es disposi a no ser manejada 
els jocs i el seus crjpto-significats, que rompi l'estrucfura deIs dos bloes, abandonant-los, aconseguira obrir 

l'hOritzó en que la supervivencia física i sobrelot l'avan9 
de la humanitat cap a la seva lliure realitzaci6 siguin 
possibles, siguin possibles, Aquesta és la nostra utopía. 
Nosaltres no ho soro utopics, en aquest sentit, reivindi
caro per a l'esquerra sense descafeinar, per a l'esquen-a 
que no és «light», demanam senzillament una única al
ternativa valida, vertaderament realista, a¡;o no és una 
qüestió ideologica, sinó d'una analisi serena, freda, ob
iectiva de les coses. Aquest resultat és el desarmament 
i la desmilitarització. Pero és que no són ja ideals uto
:;ics, són urgencies, són urgencies. 
. Qui és qui canvia, Srs. Diputats? Ho diguin dar, 
ha diguín clar, que estam acceptant unes relacions de 
servítud, que engendren una dialectica de servent, con
formista, amb un sentiment de dependencia cap a l'amo. 
Recapta la seva protecció a l'amo, i, com que a molt 
discuteix amb ell el com, no el quan ni el per que ni 
de qui, resulta que canviam la postura i d'una posició 
contraria passam a una acceptació passiva, i, finalment, 
activa. No negociam ja com se'n van, sinó senzillament 
com es queden, 

1 per que les Comunitat Autonomes no poden inter
venir? Per que no? Srs. Diputats, vostes llegeixen els 
diaris i hem vist que els municipis de Las Bárdenas, 
municipis, demanen el tancarnent del camp de tir, que 
un President de Comunitat Autonoma Socialista, a més 
a més, José Bono, fa tots els possibles per evitar que 
el Ministeri de Defensa converteixi Cabañeros en un lloc 
de destrucció, en una Cabrera, si no hi posam remei. 

Sres. i Srs. Diputats, estam astorats, com diuen en 
mallorquí, de sentir diferents partits nacionalistes que 
parlen que aixo no és el lloc adequat, que la nostra 
nació té la seva expressió en el Parlament de Madrid, 
etc., etc. Quin nacionalisme, senyors d'Unió Mallorqui
na, quin nacionalisme, el del CDS ja ha sabíem, no ens 
ve de nou. 

A Ferreries, per cert, no sé qui ho ha dit, va gua
nyar el «no» a rOTAN, és un tema que hem de tenir 
molt en compte. , 
;,. Que el Go,:em dugui amb tranquiHitat, a feli~ terrne 
totes les negociacions, amen. 
, JI.:1i:rin" Srs. Diputats, nosaltres apellam a la cons-

~le~~a, no als interessos, apeHam, per tant, a cadascú 
~~vldu~ment. Demanaóem, Sr. President, que la vo
t~Cl~ d'aque·sta Proposici6 no de Dei, acollint-nos a 
1 arbc1e 86 del Reglament, tingués un caracter secret i 
que cadascú votas a consciencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per que em de mana la paraula, Sr. Josep? 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
E Demanar un adariment al r epresentant del PSM

ntesa d'Esquerra. A la primera part h a dit que no 
acceptava l'esmena, de la segona part no ens h a d't res. 

EL SR. PRESIDENT' 
Aclareixi al Sr. J ~sep Alfonso el de la segona part. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
t Sr. President, perdó. És una esmena única i nosal-
res no l'acceptam. ' 

• 

EL SR, PRESIDENT: 
Reglamentadament, procedeix, segons l'artic1e 86, 

que diu que la votació sera pública per crida o secreta. 
quan aoo ho requereixi el Reglament o ho sollicili un 
Grup Parlamentali, que és el cas en que ens trobam. 
Aleshores jo dernan als senyors uixers que ens dUgWll 
l'urna, prepari, Sr. Secretari, la llista, i procedirem a la 
votació secreta en aquest cas. 

( Pausa) 
Tenen els Srs. Diputats paperetes tots, o volen que 

les repartim? Venga, repartiu. 
( Pausa) 
Srs. Diputats, Sres. Diputades, procedirem a la 'lO

tació. 
(Pausa) 
O sigui, a la papereta es posi «sí» o es posa «no» o 

va en blanco 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Cosme Adrover i Obrador 
J osep J oan Alfonso i Villanueva 
Gabriel Cañellas i Fons 
Miquel Capó i Galmés 
Jaume Carbonero i Malberti 
Benjamí Carreras i Font 
Lluis Coll i AHes 
Antoni Costa i Costa 
Antoni Febrer i Gener 
Francesc Gilet i Girart 
Antoni Gómez i Arbona 
Josep M.a González i Ortea 
Pere Guasch i Guasch 
Paula Guillem i Ripoll 
César Remández i Soto 
Joan Ruguet i Rotger 
Manuel Jaén i Palacios 
Ildefons Juan i Mari 
J oan López i Casasnovas 
J osep Lluis Martín i Peregrin 
Antoni Mari i Calbet (Absent) 
Antoni Mari i Ferrer 
J oan Mayal i Serra 
Andreu Mesquida i Galmés 
Albert Moragues i Gomila 
M.a Antonia Munar i Riutort (Absent) 
J oan Nadal i Aguirre 
Miquel Oliver i Massutí 
Gaspar Oliver i Mut 
Raman Orfila i Pons 
Pere Palau i Torres 
Miquel Pascual i Amarós 
Bartomeu Planells i Planells 
Damia Pons i Pons 
Tirs Pans i Pon., 
Francesc Quetglas i Rosanes 
Joaquim Ribas i De Reyna 
Carles Ricci i Febrer 
Andreu Riera i Bennassar 
Lloren" Rus i J aume 
Antoni Salgado i Gomila 
Fernando Saura y Manuel de Villena 
Vicent Serra i Ferrer 
Pere Lluís Serra i Vich 
Bernat Trias i Arbós 
J oan Francesc Triay i Llopis 
Narcís Tudurí i Mari 
Andreu Tuells i Juan 
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J osep Tur i Serra 
Isidor Torres i Cardona 
Valen tí Valenciano i López 
J oan Vergel' i Pocoví 
Guillem Vidal i Bibiloní 
Joana Aína Vidal i Burguera 
Sebastia Serra í Busquets 
Gabriel Codino i Busquets 
J osep Moll i Marques 
J eroni Albertí i Picornell 
M.a Antonia Aleñar i Pujadas 

EL SR. PRESIDENT: 
En blanco 
No. 
No. 
No. 
No. 
En blanco 
En blanco 
No. 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
No. 
No. 
En blanco 
No. 
Sí. 
En blanco 
En blanco 
Sí. 
Sí. 
En blanco 
No. 
Sí. 
En blanco 
En blanco 
No. 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
Abstenció. 
Sí. 
No. 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
No. 
Abstenció. 
No. 
No. 
Sí. 
En blanco 
No. 
En blanco 
No. 
En blanco 
En blanco 
En blanco 
No. 

En blanco 
~Jc. 
En blanco 
(Pausa) 
El resultat de la votaci6 ha estaL el següent: vots 

emesos, 57; Sí, 6 vots; No, 18 vots; 31 vots en blanc 
i 2 abstencions que es poden considera!' mus o no, ás 
igual. 2 abstencions. Per tant, queda rebutjada la 
Proposici6 no de Llei per aqucsts resultats que s'han 
llegit, 6 vots a favor. 18 en conlra i 33 abslencions. 

111.-2) 
Passam, ido, a considerar el darrer punt del tercer 

punt de l'Ordre del Dia, que és el debat de la Propo
sició no de Llei registrada amb el n.O 835/87, presen
tada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra 
de Menorca, relativa a l'ús del catalá en l'Administra
ció Pública. 

Per defensar aquesta Proposició no de Llei, té 
la paraula, per part del Grup proposant, el Diputat 
Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Una 

de les coses importants que té un Parlament és preci
sament, no només elaborar lleis, sinó controlar la 
gestió de l'Executiu. Tenim una Llei de Normalització 
Lingüística, tenim un Govern, un Executiu i, per tant 
aquí hem de dir clarament quines coses es fan bé, 
quines coses no es fan bé. Em sembla que en un tema 
tan important com és el patrimoni, avui hem rallat 
ffiOlt de patrimoni, patrimoni lingüístic, esdevé im
prescindible tenir una actitud ferma de proposta con
creta i en relació amb la feina que té el Parlament, 
perdó, el Govern, de promoure la normalització lingüís
tica en toLs els ambients on ell, primerament eH, ha 
de donar llum en lloc de fum, és procedent al nostre 
entendre fer un repas de quina és la legislació i des
prés quina és l'actuació en aquesta materia. 

No egiré qüestions que els Srs. Diputl:l;ts haurien 
de saber, els membres del Govern obviament no ho 
saben, pcrque ho incompleixen, almanco ampliament, 
veim com els retols que per tot arreu es van posant, 
els cartells que hi ha a les carreteres amb els topO
nims, amb la relació d'obres contractades per part de 
la Conselleria, del Ministeri d'Obres Públiques, perdó, '~ 
el Ministeri, no, de la Conselleria d'Ordenació dél' l 
Territori i d'Obres Públiques de la Comunitat, veUn ~ 
CO:tI1 vénen redactats, vénen escrits, majoriHuiament, ~' 
en llengua castellana. 

El Gabinet de Premsa del Govern emet les seves 
informacions radiofoniques en llengua castellana, basica
ment, hem de dir que salvaguarda el nom de Govern 
Balear i hem de dir també que salvaguarda també, de 
vegades, els noms deIs Consellers, els pronuncia en 
catala. Veim un Butlletí Oficial de la Comunitat AutO
noma que actua en bilingüe quan les propostes vénen 
redactades en catala. les tradueix al castella, pero 
quan vénen en castella no les tradueix, ja esta bé. 
Incompliment notable, pales. 

El ButlletÍ Oficial del Parlament de les Illes Ba
lears és bilingüe. Pero som un poble bilingüé, no ha 
som, ja ho hem dit a¡;:o és una situació disglosica que 
s'esta constatant. 

Anuncis en premsa. Basta retallar eis anuncis que 
van sortint a la premsa per veure que tots es tan, o 
majoritariament estan en llengua castellana. 



--
DIARI DE SESSIONS / Núm. 7 / 21 d'octubre del 1987 161 

publicacions de les Conselleries, els impressos pel: 
Hicitar qualsevol cosa, les intervencions ol"als, fins 1 

~~tl del President de la Com~~at Aut?~oma, segon~ 
quina situució es troba, Sl hi ha n1ll1tars a no In 

~ rnilitars, peI' exemple canvla immediatament de 
Jeugua. EIs Consellers quen parlen en público La buro
cracia interna. 

No és un tema de cultura, que quedi clar, de 
ultura, com a Conselleria, sí de cultura com a sen~i: 

~llitat que implica lota l'acció del Gove~n,. ~ota l'a~clÜ 
del Govern, 1 que posa en greu contradlcclO, a mes a 
rnés, l'actitud sencera d'un Executiu que, per aquest 
sol moti u, i donada la trascendencia que nosaltres do
nalTI i que altres Grups també donen al tema lingü~:
tic, seria prou i suficient per demanar la reprovaclO, 
no d'un Canseller en concret, sinó de tot el Govern. 
Perque un Govern Autonom que no és sensible a la 
propia llengua oficial, en que s'ha d'expressar és que 
es mereix en una reprovació claríssima. 

No entrarem ara en la eontractació de personal, 
ja n'hem parlat prou de com es fa, jo demanaria 
també sensibilitat lingüística a l'hora de presentar les 
bases, els barems de les contractes. 

Les relacions amb l'estament militar, sí que me
reix una part, perque, com vostes saben, l'article 13 
de la LIei de Normalització Lingüística és recorregut 
pel Tribunal Constitucional, pero, tanmateix, i g~acies 
a actituds fermes, en aquest moment es conSIdera, 
obviament, que la llengua de les Forces Armades és el 
castella, i prou, pero, que, en canvi, que l'Exercit ha 
d'admetre tranquiHament el tracte en catala amb els 
ciutadans, Ordre 35/1987, del Ministeri de Defensa, de 17 
de juny, per la qual es regula l'ús de les llengües oficials 
de les Comunitats Autónomes a l'Administració Mili
tar. No tot ha de ser dolent, senyors socialistes, hi 
ha alguna cosa, també, ben bona, en aquesta acció de 
govem. 

Ningú no obliga els ciutadans a parlar en catala, 
que quedi cIar, ningú no els obliga, a l'inreves sí, a 
l'inreves sí, a determinats ambits, i a més a més si 
aquest que obliga, en virtut deIs impressos o de la 
seva actuació és el Govern de la Comunitat Autónoma, 
em sembla que és el moment de demanar, en primer 
lloc que es compleixi rapidament, immediatament tot 
el que són mesures polítiques, de voluntat política, 
només, en relació amb l'articIe 6e de la Llei de Nor
malització Lingüística, i que el Govem, no la Conselle
tia de Cultura, que quedi cIar, sinó el Govern, presentí, 
nosaltres demanavem abans d'acabar el primer peno
de de sessions, en el moment que signavem la Propo. 
sició, ara faríem nostra també }'esmena que presenta 
el CDS, ho die ja d'entrada, i, en conseqüencia, dema
naríem que en el proxim període de sessions, hi 
hagués aquí, davant Cambra o davant la Comissió de 
Cultura un debat corresponent a un Pla General de 
Normalitzacíó Lingü(stica dins l'Administració. 

Mirin, el padró d'habitants de Catalunya donava 
Un resultat ben curiós, resuItava, i ho deia el Sr. Joa
quim Nadal, que l'Administració catalana anava per 
davant la societat, en aixo donaven Hum i exemple, 
~quí, a les Illes, tot i que la situació socio-lingi.i.ística 
es molt deficient i do lenta, l'Administració, jo cree, i 
hi ha proves, va molt enrera del que la societat 
tnateixa preveu i esta. 

Gracies. 

h 

EL SR. PRE SIDENT: 
Ravent presentat una esmena a aquesta Proposició 

no de Llei, per part del Grup Parlamentari CDS, té 
la paraula el Diputat Sr. Bernat Trias per defensar 
l'esmena. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS : 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. J a d'entrada i 
assabentats que el Grup proposant ha admes la nostra 
esmena, intentaré ser breu perque som conscient que 
el temps és molt curt i duim moltes hores ja de sessió. 
Pero, no obstant aixo, vull dir que sembla gairebé una 
paracl.oxa que avui, després d'un any i mig d'haver-se 
aprovat, per aguest Parlament, amb una altra campo
sició, és clar, 13 Llei de Normalització Lingüística, que 
diu a l'article 6e que el catala, com a llengua propia 
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears ho és 
també del Govern Autonom, del Parlament, deIs Con
sells InsuIars i, en general, de tata l'Administració 
Local, ens trobem una altra vega da amb la necessitat, 
mitjan¡;:ant una Proposició no de LIei, d'instar una 
vegada més el Govern de la Comunitat Autonoma 
perque prengui mesures que facin realitat aquest es
mentat articIe 6e. 

També ho lament, senyors del Govem, pero, una 
altra vegada, hem de retrobar les paraules del Presi
dent de la Comunitat Autónoma, aleshores Candidat, 
quan al seu Discurs d'Investidura deia que dins aquest 
camp, referint-se a la llengua, la llengua constitueix 
un capítol molt important del programa cultural. 
Per a nosaltres, la l1engua és més important que un 
capítol d'un programa, per a nosaltres, la llengua, 
!'idioma norrnalitzat i utilitzat en normalitat és, pen
sam, gairebé, sense gairebé, és una necessitat vital. 

La nostra posició davant la proposició no pot ser 
altra que de suport, el CDS, com a Grup Polític, ha 
manifestat reiteradament la nostra voluntat decidida 
per fer que el catala parlat i escrit a totes les instan
cies, socials, cultural s i adrninistratives, es converteixi 
en la forma d'expressió habitual, quotidiana i, em 
permetin, fins i tot, estimada i sentida, de totes les 
persones, de tots els ciutadans i d'una manera molt 
especial, de la gent, deIs membres del Govem i de 
persones amb responsabilitats públiques. Facem polí
ticament normal el que és normal. 

Tanmateix aixo, ja assabentats de l'admissió de la 
nostra esmena, que anava motivada gairebé per un 
prec que varem rebre de la Sra. Consellera de Culturá, 
a la darrera compareixen<;:a que va tenir a Comissió, 
que se li concedís un terrnini, no inferior als dos 
mesos, en el qual ella pensava tenir, completar l'orga
nigrama de la Conselleria de Cultura i, per tant, orga
nitzar també el servei de normalització lingüística, 
hem vist nosaltres i hem cregut adequat i oportú donar
li aquest marge de confian~a a la Sra. Consellera de 
Cultura perque pugui elaborar aquest P1a de Normalit
zació que pretén la proposició. 

Votarem, com ja hem dit, i assabentats que es 
pren en consideració, que s'accepta la nostra esmena, 
a favor la proposició, amb la confian¡;:a que en aquest 
termini que nosaltres li hem ampliat, davant la propo
sició del Grup PSM-Entesa de l'Esquerra, i en la con
fiam;a que aixo no suposara, serqors del Govern, un 
temps per poder defraudar les expectatives que la 
gent, els ciutadans d'aquestes illes tenen posades en 
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~l fet que la Llei de Normalització Lingüística sigui 
¡a una rcalitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedeix intervenir als Portaveus dels altres 

Grups que no hagin in tervengut. 
Té la paraula, pe! Gmp Unió Mallorquina, el seu 

Portaveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El nostre Grup 

votara que no a aquesta Proposició no de Llei, no 
perque no estigui d'acord amb el fons de la qüestió, 
que consisteix que la normalització lingüística avanci 
més avíat del que ha avan<,:at fins ara, sinó per dues 
raons. 

La primera, és perque la Proposició, en el primer 
punt diu: Prendre d'immediat les mesures polítiques. 
1 jo, amb el que diré a continuació, intentaré demos
trar que les mesures es prenen, que es fa feina, d'ini
cialiva propia i no perque hi hagi la necessitat que el 
Parlament ho hagi de recordar. 

1 la segona cosa és per un motiu totalment tecnic. 
Jo entenc que si aquí, la Disposició Transitoria Primera 
de la Llei de Normalització Lingüística, aprovada per 
unanimitat d'aquesta Cambra, dóna un termini que 
no pot excedir de tres anys per a l'adaptació dels 
serveis i organismes de que disposa, o sigui, del 
Govern i de les Administracions, el que s'ha de fer, 
si es vol canviar aquest termini, no és una proposició 
no de llei, sinó una proposició de llei canviant la Dis
posició Transitoria Primera, i aixo és un motiu sufi
cientment important per dir que no, per un motiu de 
forma i per un motiu que, si nosaltres tenim una Ilei 
que permet al Govern una determinada cosa, si volem 
fer canviar aquesta Ilei, el que hem de fer és candar
la directament i no des d'una proposidó no de llei. 

Peró anem, anem a veure que fa el Govern des de 
la Conselleria de Cultura. Jo avui, aquí, ja ho he dit 
a la intervenció anterior, sobre el Patrimoni, que, 
malauradament la Consellera de Cultura, que és del 
nostre Grup, havia de contestar i no és possible. I 
nosaltres hem de dir que ,efectivament, el fons d'aques
ta proposició no de Ilei el consideram correcte perque 
coincideix amb les aspiracions del nostre Grup. I 
nosaltres hem de dir que s'esta fent feina i hem de 
dir que no estam, que no hem arribat encara a uns 
nivells tan alts com nosaltres desitjariem, quant a l'ús 
de la llengua catalana dins l'Administraci6 Autónoma. 
Pero també hem de recordar que el Govern va col'la
borar de manera conjunta amb altres institucions a la 
redacció de la Ponencia a les acc~ons institucionals per 
a la normalització lingüística a les rIles Balears, expo
sada a Lleida, a la primavera de l'any 1986, dins l'area 
científica n.O 1, anomenada Processos i Planejaments 
de Normalització Lingüística del 11 Congrés Interna
cional de la Llengua Catalana. D'entre altres condu
sions a que arriba l'area científica n.O 1, hi trobam 
aquesta: Malgrat la total castellanització administrati
va inicial, l'Administració Autónoma i Local ha avanc;at 
for<,:a en el procés de catalanització, tot i que sÍ, 
encara hi ha buits i retards importants, com és el 
nostre caso 

Convé ara recordar també que el Govern Balear 
du a terme, des del 1984, el Pla de Recidatge del 
catala dels funcionaris i del personal laboral de la 

Comunitat Autonoma de les Illes Balears, perque ha 
entes que sembla practicament impossible de norma_ 
litzar l'ús oficial del catala, si no es compta amb el 
coneixement d'aquest idioma, per part deIs funcionaris 
de l'Administració Autonoma. A 30 de juny de ] 987 
són quasi totes les Conseileries del Govern les que, per 
iniciativa de la Conselleria d'Educació i Cultura, ofe_ 
reixen cursos de catalb. al seu personal, cada vegada 
són més els funcionaris que voluntariament hi assis
teixen. Així mateix, convé recordar que el Govern ha 
propiciat, amb ajuts economics, que el Ajuntaments 
puguin dur a terme tasques de normalització lingüís_ 
tica semblants a aquesta i, mitjan<,:ant conveni amb 
l'Obra Cultural Balear s'han fet cursos de cataHt als 
órgans periferics del Govern Central, INSALUD, IN
SERSO, etc., etc. També es fa feina amb Voltor, en 
tasques de divulgació de la nostra J1engua. 

D'altra part, i com ja s'ha fet públic, nosaItres 
pensam que fa falta ampliar la plantilla de serveis de 
normalització lingüística de la Conselleria, i ens consta 
que aquest és un deIs objectius. Actualment, aquest 
servei, només comp~a amb un tecnic lingüista, aquesta 
ampliació de plantilla, si es fa, com esperam, permetra 
estudiar amo profunditat la situació lingüística a les 
IIles i d'establír les bases d'un programa efectiu que 
acomegueixi, a curt termini, e1s objectius des del 
comeu<,:aments desitjats: incrementm- l'ús del catala 
considerablement a ]'Administració. 

Ates aixo, sí que entenem que fa faIta adequar la 
situació real a aquesta circumst~mcia, i possiblement 
s'haura de promulgar un Decret que reguli l'ús de les 
Ilengües oficial s de la Comunitat Autonoma de les IIles 
Balears, dins l'Administració, en desenvolupament de 
l'article 6e de la Llei 3/1986. Amb aixo, ens consta, 
la Conselleria de Cultura hi ha feina. 

1 hem de dir que altres Comunitats Autónomes 
que ens van endavant en aquesta materia, com són el 
País Basc i Catalunya, han publicat Decrets que són 
molt recents, concretament en el País Basc, sobre 
normalització de l'euskera a les Administracions PÚ
bIiques s'ha publicat el Decret 250/1986, de 25 de 
novembre, encara no fa un any, i la Generalitat de 
Catalunya, el Decret 107/1987, de 13 de man;. 

Hem d'observar que aquestes dates, com he dít, 
de promulgació deIs dos Decrets són relativament re
cents, fins i tot la promulgació del Decret de la Gene
ralitat de Catalunya ha arribat quan ja s'havia esgotat 
el termini que la Llei de Normalització Lingüística de 
la Generalitat donava a les Administracions AutonO
mica i Local per adequar els seus serveis a les dispo
sicions de la Llei de Normalització. 

La Directora General de Política Lingüística de la 
Generalitat, Sra. MoIl, va publicar, al Butlletí Infor
matiu, Llengua i Administració, n.O 27, les seves consi
deracions sobre aquest retardo «Encara -diu eIla- hi 
haura qui pensara, no sense raó que el Decret arriba 
massa tard, el retard no és atribUIble, pero, a negligen
cia o a desinteres, sinó a la voluntat política de dur 
endavant la normalitzadó lingüística amb el mÍnim de 
conflicte social possible». Important aquesta aprecia
ció. Ben contrariament al que succeix a Catalunya, on 
el Decret no aporta, segons la Sra. MoIl, cap novetat 
respecte de l'ús lingüístic que practica la Generalitat, 
dins l'Adminisiració de la nostra Comunitat Autono
ma, la promulgació d'aquest Decret és, al nostre enten
dre, necessaria i imprescindible. 
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Evidentment, compartim l'opinió de la Direcció 
G eral de Política Lingüística de la Generalitat, 1 hem 
d'~~tentar que la prom~gació d'aquest nou Decret es 

rodueixi sense conflictes, con Sen suaclament, pero iam bé, i sobreto~, des del respecte al dret. d'elecció 

1
. gtiistica del Clutada en les seves relaclons amb 
JO . -, l t' 1 l'Adrojnjstra~~, Lant en aspec.e ac lu, en ac 1'e981"-5e a 

J'AdministruClo, com en el passlll. 
La prepm'ació d'aquest nou Decret obligara afer, 

a contemplar, com a plioritaris una serie de punts, 
entre els quals hi baura la creaci6 d 'una Comissió 
intel'departamental de nonnalització lingilistica, i molts 
d'altl'es, com la preparaci6 el'impresos normalitzats, 
comurucats públics, eruci6 de llibres, etc. retolació en 
catala deIs retols existens, toponímia, etc., etc. 

En resum, amb aixo el que he volgut dir és que 
des de la Conselleria de Cultura es fa feina i, per una 
altra banda, com he dit, nosaltres agra"im al Centre 
Democratic Social que hagi presentat una esmena 
per donar un termini. més llarg. Hem de dir que 
molt possiblement, molt possiblement, aquest Pla de 
Normalització Lingüística que es de mana al punt n.O 2 
de la proposició no de llei es dugui dios el termini, 
no possiblement ara, sinó al proxim pedode de ses
sions, pero nosaltres entenem que el que una llei 
aprovada, un tennini que ve donat per una llei apro
vada, no pot ser canviat per una proposició no de llei, 
com a cosa general, sinó que s'ha de fer, en tot cas, 
una nova propcsició de llei per canviar aquest tennini. 

Gracies. 

EL SR. PRESJDENT: 
Per part del Grup Socialista, té la paraula el Dipu

tat Sr. J osep Moll. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ha valgut més 

que no les contássim, perque, una vegada més, tornam 
a parlar de la llengua, en aquest Parlament, i desgra
ciadament no sera la darrera. Dic desgraciadament, 
perque el que tocaria seria que, després de quatre 
anys d'Autonomia i després d'un any i mig d'haver 
aprovat la Llei de Nonnalització Lingüística, el tema 
de la llengua ja no fos un tema que haguéssim de 
tractar aquí, al Parlamento Pero, per desgracia, i en 
c:;ontra del que diu el Sr. Pascual, que he de reconeixer 
que la seva intervenció m'ha sorpres bastant, crec que 
amb el canvi de Legislatura UM hi ha sortit perdent, 
quant a defensa de la nostra cultura i de la nostra 
llengua, per desgracia no és cert que es facin moltes 
de coses per part del Govern. Jo crec que tot el 
Contrari. 

Avui mateix, el Sr. Forcades ens ha llegit un 
eserit, l'eserit donant l'ordre de contractar el Sr. Soler, 
i l'ha llegit en castella, que és com el va escriure, 
evidentment. 1 aixo fa referencia a l'altre tema que 
V?lia esmentar. 1 és que el tema de la llengua, coro ha 
dü 1110lt bé el Sr. López i Casasnovas, no és 1m tema 
de la Conselleria de Cultura, almanco no és un tema 
de la Conselleria de Cultura des del pI antej amen t que 
es fa en aquesta proposició no de !leí. És evidentment 
un tem a de tot el Govern. 1 del que es tracta aquí, 
precisament, és d'jmpuJsar la u t ilitzaci6 del catala a 
les allre'J Conselleries que no s6n la de Cultura, que 
és . ~'única que, mínimament, relativament, ja el venia 
utUltzant i jo esper que el continuara utilitzant cada 
vega da més. 

--
• 

Pero, en definitiva, repetesc, torna m a parlar de la 
llengua, i el culpable que en tornem a parlar és 
evidentment el Govern, que ha aconseguit all0 que ja 
han dit a vegades els periodistes, amb gran sentiment, 
cree jo, per part de tots nosaltres, en qualsevol cas 
per part meya, que és un tema que ja avorreix. Si el 
Govern hagués tengut més sensibilitat per aquest tema, 
si el Govern hagués estat un motor, un impulsor de 
la política de recuperació de la nos tra llengua, aguest 
tema, com ja he dit abans, ja estaria eliminat deIs 
Ordres del Dia del Parlament, perque ja estarien r e
solts els problemes referents a la seva normalització. 

Supos que diran, els senyors del Govern, els pocs 
que ens queden, perque el seu desinteres es manifesta 
també que ja no n'hi ha qua si cap, que ja toma a 
sortir el Diputat socialista Pep Moll a dir que tenim 
la culpa de to1. Jo cree que és ben dar que vostes, 
eIs senyors del Govern, ten en la culpa de tot, perque 
si no, si no la volen tenir, senyors meus, si no volen 
t enir la culpa i la r esponsabilitat, el que han de fer 
és dimitir i d eixar que governin uns altres que sí 
vulguin tenir la responsabilitat de dur endavant tates 
les qüestions que afecten el nostre poble. 

El Govem, per tant, insistesc, no ha fet ni la 
decima part del que hauria hagut de fer i del que 
hauria pogut fer, i per aixo és necessari que, a través 
del Parlament, intentem obligar-lo a complir el que 
diuen les lleis que han estat aprovades en aquest Par
lament i, a més, per unanimitat. 1 si no ens queda 
més remei, Sr. Pascual, ho haurem d'intentar a través 
de proposicions no de llei. Aix:o és una frase quasi 
literal que ja vaig dir a la Legislatura passada, perque, 
voste no hi era, pero li puc assegurar que aquest tema 
es va haver de tractar repetidament des d'aquest punt 
de vista, per intentar aconseguir que el Govern COffi

pleixi la Llei de Normalització Lingüística. 
Em diran que, si no compleix la Llei, com ha de 

complir una proposició no de llei? També és ben cert, 
s'aproven proposicions no de llei, i el Govern no les 
compleix, pero nosaltres hem d'insistir, i si el Govern 
no vol complir la seva obligació com a Govern, nos al
tres bem de complir la nostra d'oposició. 

Per aquesta raó, donarem suport a la proposició 
no de !leí d'Esquerra Nacionalista o PSM-Entesa de 
l'Esquerra de Menorca, que ara és més complicat, 
encara que creim que és una proposició no de llei 
molt modesta, perque només fa referencia a l'article 
6 de la Llei de Normalització Lingilistica. Ben bé 
podria haver demanat que es complís tota la Llei. 

El cert és que a I'Exposició de Motius d'aquesta 
proposició no de llei es cliu que un any i mig despré~ 
de l'aprovació de la Llei de Nonnalització Lingüística, 
la llengua catalana és molt lluny de ser, a nivell d'ús, 
la llengua propia de l' Administració Autonoma. Tan 
lluIl'y que el Gavern encara envia, fins i tot, al Parla
ment els seus escrits en castella. La Llei diu, per 
exemple, que el Govern ha d'enviar la traducció oficial 
al castella de les Lleis, deis Projectes de Llei que 
elabori, el que succeix és el contrari, elaboren el Pro
jecte de Llei en castella, l'envien o bé només en cas
tella o tradult al catala. que no és el mateix, i quan 
no l'envien tradu'it, l'bem de traduir nosaltres aquí, al 
Parlament. Així ha 5ucce'it ja moltes vegades. 

En definitiva, si la Llei diu que el catala és llengua 
propia del Govem Autonom, hem de constatar que, en 
aquests moments, la llengua catalana no és la propia 
del Govern Autonom. 
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Jo crec que el tema és prou important com per 
deixar de banda punts de vista partidistes i per aixo, 
per aquest motiu, nosaltres volem ajudar el (jovern a 
vencer la seva inoperancia en aquest punt. Per aixo, 
i encara que cree que és ben cert, erec que va ser el 
Sr. Albertí que m'ho va recordar a la Legislatura pas
sada, que és penós haver d'empenyer el Govern afer 
realita! el que mana la Llei, nosaltres donarem suport 
a la proposició no de llei. 

l\/loltes grácies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Fel Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula el 

Diputat Sr. Salgado. 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 
Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. Ja en tenim 

una altr a de llengua, efectivament. Jo som nou aquí, 
a aquest costat, abans estava en aquell, i, per aixo no 
em sorpren el que acaba de dir el Sr. Moll, que és 
un tema que avorreix. Sí, és un tema que avorreix, el 
tema de la llengua, i no li restam importan cia, és un 
tema que avorreix perque aprotiten qualsevol circuros
tanela per dur-Io aquí. 

El Sr. Moll ha fet una broma, que quedaven pocs 
membres del Govern, efectivament, n'hi queden dos, 
tres, perdó, pero, Sr. Moll, periodista no en queda ni 
un, no crec que es pugui dir o no crec que cap de 
vos tes s'atreveixi a dir que és que a la premsa no Ii 
interessi la llengua. No és que no s'atreveixin a dir-ho, 
perque no sigui cert o perque sí ho sigui, sinó perque 
temen el que podria publicar l'endema. EIs diaris es 
continuen publicant en castella, cada dia. 

Quant al canvi de Govem a que feia aHusió el 
Sr. Moll, sÍ, és possible, clar, fan falta vots, vos tes 
encara no els tenen, quan els tenguin, ja en parlarem. 

Pero, en ti, de tates formes, jo no vull perdre 
massa temps, no perque no m'interessi el que ha dit 
el Sr. Moll, que em sembla molt raonable, arnés, sinó 
perque jo ha conec, ja ha he sentit altres vegades. Tot 
el que jo hagués pogut dir respecte d'arguments, tant 
legals coro de tot tipus, ja ho ha dit el Sr. Pascual, 
d'Unió Mallorquina, ho subserivim totalment i anem 
a passar, un moment, només, perque ja és molt tardo 

El Sr. Trias ha fet referencia a una esmena, que 
li ha estat aeceptada, per cert, una esmena que conté 
diverses faltes ortografiques, escrita en catala, pero 
malt defectuós, i ha dit que la llengua era una neces
sitat vital. Jo no crec que sigui tan vital, des de l'óptica 
del «Centro Democrático Socia!», quan el seu Grup, 
que té quatre Díputats, en té dos que són castellano
parlants. Ah!, en té cinc, sÍ. No, és que m'he confús en 
la votació anterior, els resultats de la votació anterior 
no han deixat poc claro 

Per tant, bé, ates que presenta una esmena, I'es
mena se li accepta, no fa falta que en parlem massa 
més. 

Respecte del Sr. López, el Sr. López sí que és moIt 
interessant el que diu, avui l'he trobat aspre i breu, 
en aquest punt; tal vegada ha estat com a coseqüEmcia 
del succelt al punt anterior, pot succeir. El Sr. López 
que és, i la premsa ho ha dit diverses vega des, arnés, 
el Sr. López és molt aficcionat <1 mencionar la premsa, 
és brillant, és inteHigent, un home preparat, bon par
lamentar i, és un exceHent orador, quasi toca el divÍ, 
i ho dic sense cap tipus d 'ironia, Sr. López. Endemés 
li agraden els gestos t eatrals, deixa diaris, deha pa-

pers, en fi, parla a cadires buides, i el Sr. López, corn 
ell va dir recentment a la Comissió de Cultura, ho ha 
repetit altres vegades, és molt impacient, en el tema 
de llengua concretament, ha és també en altres temes, 
pero és molt impacient la qual cosa també és molt 
acceptable. A mi em permetra tU1a broma, Sr. López, 
me la permet?, juntant el d'impacient amb el diví i 
amb el teatre. voste és el «divino impaciente», qu asi 
(rialles), és una broma, i si no me l'accepta com a 
broma, es retira i ja esta. 

Voste diu que som un poble bilingüe, ha ha dit, 
voste ho ha dit, que no ha somo Bé, exactament, que 
no som un poble billngüe, que no som tID poble bilin
güe, jo li diria, amb l'Estatut d'Al1tonomia i amb tots 
els documents, que sobradament voste en té més que 
no jo, que sí som un poble bilingüe, en teoria . Ara, 
voste vol pressíonar perque es dugui a la practica. 

El primer punt de la proposició no de Hei és abso
lutament innecessari, perque diu, que es compleixi la 
!lei, naturalment que s'ha de complir la Hei, és a dir. 
entenc que no s'ha d'instar ningú que es compleixi la 
llei, la Hei es compleix. 1 el segon punt, que també és 
igualment inacceptable, és posar terminis. Previament, 
el Sr. López, a la seva exposició, abans de la propa
sició no de llei propiament dita, diu que el tema de 
la llengua és una qüestió de la qual depen la iden
titat de la nostr a nació. Bé, jo no entraré a discu
tir ara el tenne nació, que segurament en textos legals 
seria discutible, és una forma de parlar, jo imagin que 
per a eH és una forma de rallar i res més. Ara, segons 
l'article Ir de l'Estatut d'Autonomia, el poble de les 
Illes Balears, com a expressió de la seva identitat 
historica i dins la unitat de la Nació Espanyola es 
constitueix en Comunitat Autónoma, etc., etc., etc., 
com vostc coneix molt bé. 

Per últim, i respecte de l'article 6e de la Llei de 
Normalització Lingüística, es diu que el catala és la 
llengua propia de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears, ho és també del Govern, efectivament, que ha 
és del Parlament, ho és deIs Consells Insulars i, en 
general de l'Administració Pública, de l'Administració 
Local i de les Corporacions i institucions públiques 
dependents de la Comunitat Autonoma. Segon punt, 
diu que el castella i el catala són llengües oficial s a la 
Comunitat Autonoma de les IIles Balears i han de ser 
emprades, preceptivament per l'Administració, segons 
la forma regulada per la llei. Crec que no fan falta més 
paraules, és claríssim el que diu. 

1 jo em remet, quant al que diu voste, que el 
Govern fa o deixa de fer, bé, jo em remet al programa 
electoral, al programa d'Investidura del Sr. Cañellas, 
a les feines que ja li hem dit que s'estan fent, des de 
la Conselleria de Cultura i des d'altres organismes del 
Govern, i entenc que no és el moment d'exigir que, sí, 
aixo és el que sol fer el Sr. López, no és el moment 
d'exigir que en un terrnini immediat i abans que acabi 
el període de sessions, llavors rectificat per l'esmena 
del «Centro Democrático y Socia!», no és el mament 
de ter aquestes exigencies, crec que no passa d'hora, 
és a dir, que la seva impaciencia resulta, tal volta, una 
mica innecessaria. I, com que realment el nostre Grup, 
més que dir que no donarem suport a aquesta propo
sició no de llei. igual que fara Unió Mallorquina, coro 
ja ha anunciat el seu Portaveu, hi ha una altra cosa 
a la qual és aficcionat el Sr. López. 1 és a les cites, 
a part de les actuacions més o manco teatrals, el 
Sr. López, ele vegades, jo crec que no toca de peus r. 
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,i ja que li agrada tant citar Costa i Llobera, 
lerr~é dcía, Sr. López, Costa i Uobera, «mirau el cel 
talTl aquest món és lloc d'enganys i amargura, qui més 
que ,.. nf' 
enll~ no figura, s extraVla 1 se co ·on». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per que em demana la paraula? 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 
Sí, valdría demanar la paraula per aHusions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per? 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 
Per aHusions, Sr. President. Ha fet aHusió a dos 

castellano-parlants, i jo ha som i, Sr. President, dema
naria la paraula, només un minuto 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no. 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 
Sincerament, Sr. President, si voste em permet . .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Un minuto 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 
Un minuto Jo som castellano-parlant, i aquest és el 

que era l'efecte de la normalització lingüística fa 40 
anys, a l'epoca franquista. Ara estam parlant d'una 
altra norrnalització lingüística, jo subscric el que ha 
dit el meu company i lament, sincerament, no tenir 
facilitat de paraula en catala, com la tenc en castella, 
pero parlarem abans d'acabar la Legislatura. 

Moltes grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Tuells. Moltes gracies. 
Sr. López i Casasnovas, té la paraula. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Només per 

deferencia voldria dir, en primer lloc, agrair al CDS 
i al Partit Socialista Obrer Espanyol que donin suport 
a aquesta proposició no de llei. Es que han entes els 
termes d'aquesta proposició i els han entes correcta
ment, perque el Sr. Pascual, tot i que sembla que en 
el fans de l'assumpte, estam d'acord m'ha fet la im
pressió, i em contradigui, si no, que s'ha referit ex
clussivament a la ConselIeria de Cultura, quant al pro
grama d'actuació que voste aquí ens ha referit, i a~o 
no és realment el sentit de la proposició no de lIei. 
La proposició no de lIei es refereix a l'acció del Go
yero, de tot el Govern, no de la Conselleria de Cul
tura. 

1 demanavem que es prengués, immediatament, 
iniciat iva política i també economica, perque si no es 
tradueixen políticament, les coses en termes econo
~ics, poca cosa es podra fer, que es prenguin imme
dlatament mesures poUtiques en tot ailo que pot, que 
depen de la voluntat seozilla i simple del Govern. 
1 que és el que depen de la voluntat del Govern? 'Per 
exemple, que els retols que el mateix Govem ha apro
Vat, per exemple, la toponimia, ja passado pel Butlle
tí OBcial de la Comunitat Autanoma tengui aquest re· 
ele,' despré uamunl els retols de carreteres. En alh-es 

z 

paraules, que si hem aprovat, aquest Govern ha apro
vat que el poble de Migjorn Gran es dira així, s'escri
gui damunt els retols així, el Migjorn Gran, i no San 
Cristóbal, com s'acaba de posar fa qüestió de mesas 
a la carretera de Menorca, i és un cas que canee, i per 
aixo l'esment. Segur que n'hi ha d'altres. 

Quan parlam de la Disposició Transitoria Primera, 
efectivament, és així, nosaltres no volem canviar la Llei 
de Normalització Lingüística, hi ha hagut algú que ho 
ha dit molt bé, el Sr. MolI. La Llei senzillament s'ha 
de complir, i demanam un Pla perque l'Adminisfració 
Autonomica s'adapti a la Llei, senzillament perque, en 
funció d'aquest Pla, no se sobrepassi el termini de tres 
anys que la Disposició Transitoria Primera dóna. En 
conseqüencia, nosaltres creim que s'han de distingir el 
que són dificultats vencibles i les que són invencibles, 
és invencible, per exemple, de moment, que un funcio
nari castellano-parlant, que no coneix la llengua cata
lana, no per voluntat propia, li donem un temps per
que pugui fer el recic1atge, i els papers que efectiva
ment surten de per tates les Conselleries, llevat de la 
de Cultura, es normalitzin. 

Bé, m'agradaria que aixo quedés assentat, perque 
voste ha parlat de Decrets que fara immediatament 
aquest Govern, els Decrets no es consensuen, es fan, 
per tant, si haguéssim vist ja, al cap de sis mesas de 
govern, o de desgovern en aquest tema, un Decret, ales
hores potser ens haurÍem reservat la possibilitat de 
presentar el primer punto 

El Sr . Mol1 ha dit que la pr oposició era modesta, 
efectivament, ha éso Nosaltres només volem comen~ 
demanant un pIa, com hem fet avu i en patrimoni his
tarico-artístic , un pla que ens permeti després avaluar 
l'acció de govem, i l'hem demanat a l'Administració 
Autonómica i no a la municipal, a la local, sinó a l'Au
tonómica, perque és el Govern qui ha de donar Hum, 
és el Govern qui ha de guiar teoricament l'actuació de 
les aItres Administracions i ha de promoure. 

Ha assenyalat també un punt fonamenta1. En aquest 
Govern, els escrits , moltes vegades, es tradueixen, i es 
tradueixen no del cata!:lt al castella, catala, per cert, 
llengua propia, distingim el que és llengl.la oficial amb 
llengua propia, aixa sembla que no ha han entes en
cara aIguns senyors. Mirin, la Llei de Finances, al pri
,mer redactat, si no record malament, es va haver de 
corregir perque en la traducció catalana de la redac
ció castellana s'havia posat que la Llei pretenia «la me
nor eficacia», «la menor eficacia de la gestió de fman
ces», es va corregir immediatament, perque era la ma
jar eficacia i hauria estat molt greu tot aixo. 

1 acabo, Sr. Salgado, m'ha esmentat moItes vegades, 
massa vegades perque li pugui respondre. Ho faré quan 
sigui el moment precís, perque la qüestió de la norma
lització lingüística no és una qüestió de vots, és una 
qüestió de seny i d'aplicació de les coses que aquí, el 
Parlament aprova. 

Agraesc també el CDS que hagi fet la seva esme
na en catala, tot i cometent faltes d'ortografia, perque 
aixo els honora, perque demostra voluntat d'acció, que 
és el que voldríem veure al Govern també. 

1 em deixi dir, per finalitzar, que quan parlam de 
nacÍó, senzillament ens referÍm a l'Estatut d'Autono
mla, article ge, on parla concretament que les instita
cions d'autogovern. el Govern de la Comunitat Autono
ma davant de tot, inspirara la funció de poder públic 
en el sentit de consolidar i desenvo]upar les caracte
rístiques de nacionalitat comuna deIs pobles de Mallor-



166 DIARI DE SESSIONS / Núm. 7 / 21 d'octubre del 1987 

ca, Menorca, Eivissa i Formentera. Nacionalitat co
muna, tuna nacionalitat és senz1l1ament la base que 
permet arribar a la nació, perque la nació té un sub s
trat que ja hi és, Srs. Diputats. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat d'aquesta proposició no de llei, i 

acceptada l'esmena per part del Grup presentant, que 
ha presentat el Grup CDS, deman al Sr. Secretad si 
vol fer lectura del text que posarem a votació. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
lr.-Prendre d'immediat les mesures polítiques i 

económiques oportunes per fer realitat a la practica 
l'article 6e de la Llei de Normalització Lingüísti.ca. 

2n.-Presentar, en el primer període ordinari de 
sessions del 1988, davant el Parlament de les Illes Ba
lears, un Pla de Normalització Lingüística de l'Admi
nistració Autonomica i Local de les Illes, amb uns ob
jectius, terminis i mitjans normatius i económics per 

garantir el compliment de la Llei, que declara el catala 
,llengua oficial. Així mateix, que aquest pla contempli 
les actuacions oportunes, d'acord amb els organismes 
competents de l'Administració de l'Estat a la nostra 
Comunitat Autónoma, així com amb l'Administració de 
Justícia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votín a favor d'aquesta 

proposició no de llei? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 

proposició no de llei? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: vats a favor, 26; vots en 

contra, 21. Per tant, queda aprovada aquesta praposi
ció no de llei en els termes que ha llegit el Sr. Se
cretari. 

Sres. i Srs. Diputats, moltes gracies, aixecam la 
sessió. 

s 
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