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«La Conselleria de 1Urisme ha insertat a la Premsa un anunci promocional de l'esport del Golf utilitzont 
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10) R.G.E. 1032/88, presentada pel Diputat Sr. Joan F. López i Casasnovas, amb la formulació següent: 
«La Conselleria dWucació i Cultura ha sol·licitat o pensa sol· licitar a la CEE ajut económic per invertir 
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Il-) Mocions: 1) R.GE. 971188, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la Polmca de Mu
seus del Govern de la CA., derivada del debat de la Interpel·lació R.GE 507188. 

2) R.G.E. 976/88, presentada pe/ Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a la problematica de la Droga, 
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3) R.GE 975/88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la Política d'Ensenyament 
Musical del Govem de la CA., derivada del debat de la Interpel·lació R.G.E. 596188 .. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT. 

Bones tardes. Comencam la Sessíó PlemUia del día 
d'aYl;li, segons I'Ordre del dia que se'ls ha repartit. Comen
cant pel punt Ir. referit a Preguntes, per formular la regis
trada amb el n!' 916/88 sobre les obres i fundonament del 
Centre de Disminuils Psíquics de Son Thgores, té la paraula 
el Diputat Sr. Francesc Quetglas i Rosanes. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes grades, Sr. President. 
Quina és la previsió del Govern respecte de la finalitza

ció de les obres i funcionament del Centre de Disrninults PsÍ
quics de Son Thgores, especialment per a l'acollida deis qui 
actualrnent són internats a I'Hospital Psiquiatric, dins les ins
tal·lacions conegudes com L/uerna? 

Gnkies. 

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

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

Grades, Sr. President. Aquest Centre de Son Thgores, 
que té una capacitat prevista per a 100 places, de les qu~s 
60 seran en regim d'internat, haura de comptar amb una se
rie de fases, nosaltres el tenim previst per comptar amb zO

nes d'adrninistració i residencia, aules, sales de terapia ocu
pacional, etc.; l'obra es desenrotlla en moduls i l'obra 
cxecutada actualmenl é~ de tres deis quatre mbduls corres-
ponents a la zona de residencia i estáncies, i s'ha d'execular 
durant aquest any en el darrer módul de la zona indicada. 
Aix.í mateix es projectara i s'iniciara l'execució durant el prc· 
sent any de la zona corresponenl a infrastructura, xarxa de 
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_ 'aIJlent, depuració, ete., i administració, amb la qual cosa 
saneJ tre podría entrar en funcionament durant l'al1y que ve. 
~~: significar que s'havien iniciat oportunamenl gestions 

b ¡'Ajuntament per utilitzar, amb un conveni, una futura :x:a de sanejament de la urbanitzaci6 de Son Bess6, que 
trOba molt prop del Centre, pero pareix que el projecte 

~aquesta xarxa de sanejamcnt es troba paralitzat per I Ajun
taDlent, la qual cosa determina que haguem hagut d'optar 
per la instal·lació d'una estació depuradora i. per aquest mo
tiu no s'ha pogut escometre I'obra d'infrastrucrura fíns en
guany. En aquest moments es troba a faltar de La firma ma
terial, pero ja aprovada per totes Ie.c¡ instancies amb les 
Coostruccions L1uU Sastre l'execuci6 de la tercera fase per 
un impon de 40 milion de pesseles. La duració maxima sera 
de Si5 mesos. S'ha inicial la redacció de la quarla i darrera 
fase per un iOlport de prop de 160 milions de pessetes. 
O'aquesta fase estan prevists dos mesos per a redacció de pro
jectes, dos me os d'aprovaci i fiscalització, dos mesos per 
a adjudicació la qual cosa coincidira amb el temps d'execu
ció material de la tercera fase i creim que hi haura continul
tat. Es a dir, que de totes maneres I'execució de la quarta 
fase sera de prop d'un any, amb la qual cosa haurem invertit 
els 66.280.000 pessetes que tenim pressupostades enguany, en 
total dotze mesos. El termini a partir del qual es podra co
rnen¡;ar a utilitzar aquest centre sera de 11112 mesos comp
tats a partir del mes de maig d'enguany, o sigui d'ara. 

EL PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Quetglas. 

EL SR. QUE1GLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sr. ConseIler, jo voldria fer només un pareIl de preci

sions. Dir-li que la majoria de la contesta que voste m'ha 
donat ja la sabia, perque nosaltres varem presentar la pre
gunta dia 29 d'abril i dia 10 de maig va sortir tota aquesta 
informació a un mitja de comunicació local. Nosaltres ens 
estimaríem més que els membres del Govern contestas sin les 
preguntes deis Diputats de I'Oposició a la Cambra i no a 
través de la premsa, pero en fi, aixo és un problema de deli
cadesa envers la Cambra i res més. De totes maneres jo vol
dría precisar una mica I'abast de la pregunta amb relació amb 
el compliment del pressupost. En el pressupost -i aixo si 
que no va ser una partida imposada, perque d'alguna mane
ra era dins un esperit de col· laboració i de consens, amb el 
qual es va elaborar practicament la totalitat del pressupost 
-hi havia 70 milions de pessetes per a aquesta fase, i jo del 
que tenc por és que enguany només es puguin gastar 40 mi
lioos perque la contractació es produeix a mitjan mes de maig, 
és a dir, practicament ha passat mitja anualitat pressuposta
ría i encara no s'ha produit la contractació d'aquesta obra. 
De no ser així, si s'haguessin contractat el mes de gener o 
el mes de febrer, en aquests moments, enguany s'haguessin 
pogut gastar els 70 milions de pessetes i s'hagués pogut ac
celerar la posada en funcionament d'aquesta obra que aquest 
Parlament a través de la seva expressió pressupostana, va con
siderar absolutament prioritaria. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. ConseIler de Sanitat. 

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

Gracies, Sr. President. 
Sent molt que sortís al diari, pero no és perque nosal

tres féssim declaracions, és perque les preguntes que arriben 
aquí, efectivament arriben a la premsa i per aixo els perio
distes vénen a demanar; quan arriben al Parlament surten 
a la premsa, és a dir, totes les contestes que donam per es
crit en aquest Parlament, després, curiosament, surten a la 
premsa, venc a dir que no crec que hi hagi res a amagar. 
Ara, de totes maneres, li dic i ho vaig dir a I'hora de fer 
els pressuposts, que dins aquest any no estaria acabat pero 
que hi estaria dins el primer semestre de l'any que ve i ho 
continuo mantenint. 

Gracies. 

L-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, registrada amb el n~ 

1012/88, que versa sobre campanyes divulgatives sobre els 
drets deis Objectors de Consciencia i la seva incorporació a 
programes socials i per formular-la té la paraula el Diputat 
Sr. Antoni Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
La nostra pregunta és per saber si el Govern Balear ha 

iniciat algun tipus d'accions per fer coneixer els drets deis 
objectors de consciencia i-la seva possible incorp~ració a pro
grames socials. 

Gracies. 

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

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

Gracies, Sr. President. 
Nosaltres creim que aquesta pregunta s'hauria de dirigir 

realment a organismes de l'Administració Central i no a la 
nostra ConseIleria, per tal com les activitats d'informació, 
divulgació i gestió deis drets deis objectors de consciencia res
pecte de la denominada prestació social substitutoria del servei 
militar, obviament, com ocorre amb aquest servei militar, és 
una qüestió clarament de responsabilitat, ordenació i gestió 
estatal completarnent, sense perjudici que una vegada que pels 
organs competents de l'Administració de l'Estat es decideixin 
les accions i sectors on podran actuar aquests objectors així 
com les feines i funcions que han de realitzar sense incidir 
negativament en el mercat de la feina, aleshores nosaltres pu
guem col·laborar amb concerts amb l'Administració estatal. 
En aquest sentít resulta molt clarificador el que disposa la 
LIei Reguladora d'Objectors de Consciencia aprovada el de
sembre del 84 i el Reglament de la qual es va aprovar dia 
15 de gener d'enguany, és a dir, tres anys després d'aqueIla. 
A I'article 6, paragraf 2, de la LIei es preveu que sera el Con
seU de Ministres, a proposta del Ministre de Justícia, el que 
determinara els sectors on s'ha de desenrotllar aquesta pres
tació, qüestió que fins ara, que nosaltres sapiguem, no s'ha 
dit. 

Igualment a l'article 2n. del Reial Decret darrer, a I'arti
cle 12 de la LIei es preveu que les funcions de gestíó de la 
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prestació social substitutoria del servei militar correspon a 
l'oficina que per aquest motiu s'ha creat dins el Ministeri de 
Justicia, la qual haura de determinar i distribuir els efectius 
anuals d'aquests objectors de consciencia acollits d'aquesta 
forma a la prestació del servei militar, així com l'elaboració 
d'un pla anual de concerts que aprovara el Ministre de Jus
tícia, en el qual s'establiran les necessitats que prioritariament 
s'han d'atendre. 

A més arnés, és evident que per la nostra part es for
malitzaran tots els concerts que ens proposin, si bé per aixo 
s'haura de dotar per l'Administració Central de la correspo
nent dotació economica, tal com preveu clarament la Dispo
sició Addicional de la Llei abans esmentada, que estableix 
que pel Ministeri d'Economia i Hisenda d'efectuaran les trans
ferencies de credit necessaries i les habilitacions de credit in
dispensables per acomplir el que preveu aquesta Llei. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Diputat; té la paraula. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gn\cies, Sr. President. 
Realment és cert el que el Sr. Conseller ens acaba de 

dir, el Reial Decret aquest 20/ 88 reglamenta tot ac;o que ha 
dit, pero precisament la pregunta anava encaminada a saber 
la bona voluntat o la predisposició que hi havia per part de 
la Conselleria de comenc;ar a explicar als possibles objectors 
de consciencia els drets que tenen i -la possibilitat o fer el 
llistat d'entitats que es poguessin acollir a aquests concerts. 
Hi ha altres entitats, com fa poc va sortir a la premsa, com 
és la Universitat Autonoma de Barcelona, que ja ha iniciat 
la demanda al Ministeri de Justícia. En un temps en que es 
parla molt de voluntariat social, en que els serveis socials 
estan molt en yoga, jo crec que aquesta Conselleria hauria 
de demostrar sensibilitat i comenc;ar a treballar en aquest 
tema. 

Res més, Gracies, Sr. President. 

EL SR, PRESIDENr. 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

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

Nosaltres, sensibilitat ja li die que en tenim molta, pero 
si ens hem de ficar amb el servei militar, que és una compe
tencia purament de I'Adrninistració Central, cree que és un 
poc massa, eh? 

'. 
1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n~ 1014/88 
sobre el Campament des Jondal, a Eivissa, té la paraula la 
Diputada Sra. Paula Guillem i Ripoll. 

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Gracies, Sr. President. 
Amb motiu d'unes informacions aparegudes a la revista 

Jove 88 s'esdevé que hi ha hagut una reducció de places en 
el Campament des londal d'Eivissa. Per tant, agrairíem al 
Sr. Conseller que ens contestés amb quins criteris s'han re-

dUlt aquestes places. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller Adjunt a Pre

sidencia. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. 
En principi, d'acord amb el que voste ha manifestat, a 

la revista Jove 88 es varen assenyalar una serie de places des
tinades al Campament de Cala Jondal que eren molt mtere
lacionades amb el nombre de places ofertades i ocupades l'any 
1987, és a dir, del Campament del 1987. Ara bé, com a con
seqüencia de l'obertura de l'Oficina d'Informació dins el Con
seU Insular d'Eivissa i a causa de les demandes i de les ins
cripcions que s'han anat produint i com a conseqüencia de 
la preocupació de l'equip de Govern del Consell Insular 
d'Eivissa, per part d'aquesta Conselleria s'han habilitat no
ves places a fi de cobrir aquestes ofertes d'inscripció, repe
tese, a petició' insistent i logica del mateix Consell Insular 
d'Eivissa-Formentera. Conseqüentment, en aquest moment 
puc anunciar que les cobertures de places en el Campament 
de Cala Jondal destinad es als joves d'Eivissa es cobrira al 
1000/0. 

EL SR, PRESIDENT: 
Sí, té la paraula la Sra. Diputada. 

LA SRA, GUILLEM 1 RIPOLL: 
Gracies, Sr. President. 
Ens congratulam d'alguna manera que la nostra pregunta 

hagi tengut tan ampli resso. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, Sr. Conseller; té la paraula. 

EL SR. CONSELLER ADlUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Sí. Gn\cies Sr. President. 
Jo reiter una vegada més que em pareix que el resso en 

aquest cas ha arribat tard i ha tengut un eco molt tarda. 

1.--4) 
EL SR. PRESIDENT. 

Passam a formular la pregunta registrada amb el n? 
1007/88 sobre el criteri del Govern sobre la política rural, 
per formular-la té la paraula el Diputat Sr. Joan Mayol i 
Serra. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Jo voldria aclarir que no es tracta de política rural, sinó 

de Policia Rural que és només una part moIt limitada de la 
política rural que es pot desenvolupar. Hem seguit el tema, 
que considerarn positiu i per ventura un poc manco testimo
nial que altres temes, com el de protecció civil, que es mouen 
des de la Conselleria Adjunta a Presidencia, i hem llegit que 
pensen que treballara només a la Mancomunitat del Pla, com 
a mínim inicialment, i voldríern saber si aquesta limitació és 

, 
,) 
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efi ·tíva o, al contrari, en quin terminj estima el Govern 
~, ~';uest servei es podra estcndre a altres contrades. 
qu~~'r1 

eL SR-; PRESIDENT. 
, '1 ,Per contestar, té la paraula el ConseJler Adjunt a Presi-

dencia. 

Ek:SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(FI3IlCCSC Gilet i Gi~rt): 

, ': Gr3.cies, Sr. Presldent. 
Sr. Mayol, li he de dir, contestant la seva pregunta, que 

criteris per part del Govern quant a aquesta creació o cons
titució de la Policia Rural a la Mancomunitat del Pla, no 
n'hi ha haguts, ja que ha estat una instancia recollida pel 
Govern dins la seva política de coordinació de policies 10-
caIs, instancia nascuda deis mateixos ajuntaments de la Man
comunitat des Pla o de qualcun d'ells i que després han assi
oúlat els restants. 

Referent a I'amplitud o al que voste s'ha referit, a1s ter
oúnis, francarrient en aquest moment em resulta impossible 
establir primer de tot la possibilitat de la posada en marxa 
d'aquesta policía foravilera; voste sap que és previst per al 
mes d'octubre, pero que hi ha una Interpel·lació presentada 
pel Grup SOCIALISTA que tendra. supós, la seva correspo
nent Moció, i per tant és aventurat establir terminis. El cert 
i segur és que la voluntat, en aquest moment, és que no se 
circumscrigui només a la Mancomunitat del Pla. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Sí, Sr. President. 
Jo crec que és preocupant sentir que el Govern no ha 

tengut criteris en qualsevol tema, que és exactament el que 
ha dit el Sr. Gilet, i que és una qüestió lamentable, encara 
que desgraciadament de vegades pensam que aixó és bastant 
més freqüent del que hauria de ser. 

Tanmateix jo vul! reiterar que hi ha mol tes contrades 
de I'illa i concretament a la Serra de Tramuntana, on els pra
blemes financers deis ajuntaments són fins i tot més grans, 
on els prablemes de robatoris rurals són tan grans com al 
Pla i on aquest servei és igualment necessari, i per tant veu
ríem amb un suport crític que aquest servei es pogués esten
dre el més aviat possible a altres llocs on també fa falta . 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller Adjunt a Presidencia. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. 
Jo li he contestat la seva pregunta quant a quins criteris 

han fet que es creas o constituís dins la Mancomunitat del 
Pla per part del Govern i li he contestat la realitat, li agradi 
o no li agradi, pero és aquesta. Per quina raó? Perque crite
ris quant a policía rural, quant a policia local, excepte la coor
dinació, no en podem tenir més perque no tenim aquestes 
competencies. consegüentment jo li he de reiterar una vega
da més que és voluntat del Govern, entene, en aquests mo
ments, ampliar, al seu moment també, la policia foravilera 

en aquells indrets on sigui necessari i que siguin sol·licitats 
pels ajuntaments. 

1.-5) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb eln!' 1011/88 
sobre l'abonament de factures, té la paraula el Diputat Sr. 
Damia Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President. 
Tots esperavem que l'Autonomia, acostant la gestió als 

ciutadans, faria la gestió de I'Administració més eficar;: i més 
puntual, pero llamentablement no és així, i mostrem un cas 
flagrant, el cas de I'abonament de les factures, per exemple, 
de la Conselleria Adjunta a la Presidencia. Un provei'dor sub
ministra dos campaments durant els mesos de juliol-agost del 
87. Passen mesas, no cobra, passen mesos, continua sense 
cobrar; algú li suggereix que faci ús d'una certa amistat que 
té dins el Govern; aquest provei'dor, amb molt bon criteri no 
ho vol fer, deixa passar el temps fins que finalment se li abona 
com a un ciutada normal i corrent. Han passat nou mesos 
i segons el comentari d'un Conseller d'aquest Govern encara 
ha estat afortunat. Aixo creim que realment és impresenta
ble, es una mostra de mala gestió, i per aixo li demanam 
quines mesures pensa prendre perque aquestes actuacions no 
es repeteixin en perjudícis deis ciutadans que esperaven que _ 
l'Autonomia serviria, almenys, per pagar puntualment. -

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller Adjunt a Presidencia. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. 
Contestant la pregunta, entenc que les mesures no no

més corresponen a la Conselleria Adjunta a Presidencia sinó 
que corresponen a totes les altres Conselleries. Per part de 
la Conselleria Adjunta a Presidencia, el que es pretén i el 
que entenem que es fa és una major agilitat en la tramitació 
des del moment que es presenten les factures i es justifiquen, 
i a partir d'aquí el sistema nou implantat pel Conseller d'Eco
nomia i Hisenda crec que produira un escun;:ament en tots 
els pagaments. 

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

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President. Sr. Conseller. 
En nou mesos es fan altres coses que no són pagar fac

tures. Cree que una factura es pot pagar en molt manco temps 
i en benefici deis ciutadans li agrairíem que acceleras e1s tra
mits. Efectivament, no és només la seva Conselleria que paga 
tardo Li posaré un cas, ja que tenim temps, encara. Unes pe
sones que varen anar a fer unes compres per al Museu de 
Mallorca es varen trabar que les varen haver d'advertir que 
si era per a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, el 
preu deis subministres era un altre, evidentment més elevat, 
perque tenen fama de mal pagadors. Hi posin remei, ja que 



1142 DlARI DE SES~JONS / Núm. 31 / 19 de maig del 1988 

en aquesta area tenen competencies i no les hem d'anar a 
reclamar a Madrid. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. 
Sr. Pons, farem tot el possible perque les factures, com 

a maxim, com a maxim siguin tres mesones. 

1.-6) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent registrada amb el n? 
1013/88 sobre sol·licituds per usar l'edifici de la Misericor
dia. Per formular-la té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons 
i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. 
Un dia sí i l'altre també llegim als diaris que s'anuncien 

per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ac
tuacions dins un edifici que no és de la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears, la Misericordia, sinó que és titulari
tat del Consell Insular de Mallorca. Que sapiguem no hi ha -
cap sol·licitud formal, no hi ha cap acord perque aquest edi
fici sigui usat per part de la COBselleria -per part de la Co-. 
munitat Autonoma, en definitiva- i logicament ens pareix 
que és una falta absoluta de serietat anunciar actuacions que 
no vagin protegides pels convenis pertinents. Per tant hem 
formulat aquesta pregunta a veure quines sol·licituds reals 
hi ha d'usar la Misericordia formulades per part de la Co
munitat Autonoma en relació amb el Consell Insular de Ma
llorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar la pregunta te la paraula la Sra. Conselle

ra d'Educació i Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTURA (M~ 
Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr. Pons. Per escrit i amb avís de rebuda, no hi ha 
cap sol· licitud, entre altres coses perque com voste sap form 
part d'aquest Govern, que de qualque manera és AP i té la 
presidencia del Consell Insular de Mallorca, i per tant el que 
sí s'han mantengut són reunions entre el President de la Co
munitat Autonoma, Sr. Gabriel Cañellas, el President del 
Consell Insular, Sr. Verger, el Sr. Alfons Salgado, el Director 
General de Cultura i jo mateixa. En aquestes reunions s'ha 
arribat a un acord per usar la Misericordia, convertir-la en 
aquest gran centre cultural que tots desitjam i poder ubicar
hi el Conservatori de Música i Dansa, a més de la Filmoteca 
i d'altres necessitats que nosaltres tenim, i han dit que sí, que 
plantegéssim l'estudi i que firmaríem el conveni amb poste
rioritat. 

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

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. la Comunitat Autbnoma, a Part d " 

pagadora, pareix que es converteix en una reunió de er.1llal 
. 'd 1" N al' cale de quatre amlCS 1 eo OglCS. os tres crelm que les eotitats . 

senyor- han de ser objecle d'un tractament rigorós q -St) 
'h d t' •• • • Ue es coses s an e ~er per cscnl I regLStrades com és llor 

I 1 d .. '6 . di ' roa a qua sevo a muuSlraCI sen osa e mon, pero constatam l 
, a-

mentablement, que encara no som seriosos. la Misericonf 
pot er un gran centre cultural, pero h.i ha d'haver una Pll~ 
ni ficació , hi ha d haver uns convenis, i aquests convenís ev~
dentmeot 00 es fa n en una reunió de quatre amics de la ma
teixa corda política. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (M." 
Antonia Munar i Riutort): 

Sr. Pons, li expliraré que dimarts dia 19 de gener prap. 
passat ens vam reunir en el que voste diu una reunió de cafe 
i jo diria la reunió d'unes persones prou representatives, com 
són el President de la Comunitat Autonoma, Sr. Gabriel Ca
ñellas, que va convocar la reunió al Consolat de Mar, el Con
seller de Turisme, Sr. J aume Ciad era, el President del Con
sell Insular de Mallorca, Sr. Joan Verger, el President de la 
Cornissió de Cultura, Sr. Salgado, el Director General de Cul
tura, Sr. Martorell, i jo mateixa. El motiu de la reunió, que 
comptava amb.la presencia del President d'aquesta Comuni
tat, era tractar entre dos departaments del Govern i el Con
sen Insular de Mallorca la possible cooperació en programes 
d'activitats conjuntes. Un dels punts tractats fou la petició, 
per part d'aquesta Conselleria al President del Consell Insu
lar de Mallorca, de fer possible l'acondicionament d'una part 
de l'edifici de la Misericordia per destinar-la a instal·lacions 
del Conservatori, la Filmoteca i el Centre Dramatic. Es va 
considerar la necessitat d'elaborar un projecte tecnic que re
conís les reformes i les parts de l'edifici que quedarien afee
tades pel programa d'aprofitament que propugna la Conse
lleria de Cultura, Educació i Esports. La redacció d'aquest 
avantprojecte s'ha encomanat, per part del Servei d'Arqui
tectura de la Presidencia del Govern, a l'arquitecte Sr. Rafe! 
Vidal. Un cop redactat el projecte sera presentat al Consell 
Insular perque l'estudiln els governs d'aquesta institució per 
tal d'arribar, si és possible, a la signatura d'un conveni d'apro
fitament per part de la Comunitat Autonoma que possibiliti 
convertir la Misericordia en aquest gran centre cultural que 
tots desitjam. 

Sr. Pons, n9 es tracta, crec jo, de fer molts escrits i molts 
avisos de rebuda, sinó de fer les coses ben fetes, que és el 
que nosaltres pretenem. 

1.-7) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sí, el Sr. Vice-president demana la paraula. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (loan Huguet i Rotger): 
Gracies, Sr. President. 
Només per anunciar, abans que es formulin les pregun~ 

tes n? 7 i n? 9, que sigui n posposades per al proper Plenan 
ates que els Consellers no són a Palma sinó que són fora 
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de;la ciutat i per tant no poden donar contestació a aquestes 

pregunt~ . 
. ;·d~ " 

EI.tBR . . PRESIDENT:.. . .. 
. 'Moltes gracies, Sr. VICe-presldent. Prernm nota 1 amran 

a.la proxima Sessió Plenaria. 

1.-8) 
Passam, ido, a la pregunta següent, que és la registrada 

amb el n? 1030/ 88, sobre tutela deis drets democratics a 
l'Ajuntament d'Alaior. Per formular la pregunta té la parau
la el Diputat loan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Honorable Sr. Conseller Adjunt a la Presidencia, voste 

no deu coneixer segurament que a l'Ajuntament d'Alaior, a 
Menorca, no s'autoritzen fotocopies de plé'mols i informes al 
Regidors del CDS, del PSOE i de l'EEM. Fins i tot s'ha qua
Iíficat de situació Iímit i s'ha contrastat aquesta situació dis
criminatoria amb altres ajuntaments del mateix color polític 
que el que governa i'Ajuntament d'Alaior. Nosaltres sabem 
que la Consel!eria Adjunta a la Presidencia té competencies 
molt reduldes en materia d'Administració Local. Tanmateix 
ha manifestat sovint i no només de paraula sinó també per 
escrit voluntat de tutelar, de dialogar, de comunicar-se amb 
els ajuntaments i de coordinar-los, i per ac,:o li demanam molt 
respectuosament si pensa exercir una tutela sobre els drets 
democratics a I'Ajuntament d'Alaior, agredits per les restric- . 
cions a que es veu sotmes el. seu exercici per part de l'actual 
alcalde. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar la pregunta, té la paraula el Sr. Conseller 

Adjunt a Presidencia. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. 
Sr. López Casas novas, el plantejament que voste em fa 

ja es va reiterar, em pareix que en Comissio, per part d'un 
representant del Partit Socialista referent a un ajuntament 
d'una altra iila i la meva resposta va ser exactament la ma
teixa. Les competencies de la Conselleria Adjunta a Presi
dencia en el tema municipal d'ajuntarnents i corporacions 10-
cals és purament i simplement una, la vigilancia de la legalitat 
deIs acord~ presos a les corporacions locals. Si I'acord fa re
ferencia a una competencia de la Comunitat Autonoma, es 
pot produir un requeriment demanant o sol·licitant que 
s'anul ·li aquest acord per no ser ajustat a dret; si el tema 
no és competencia de la Comunitat Autonoma, l'hem de tras
lladar al Delegat del Govern. Aleshores, les situacions o els 
rets que voste planteja no es troben dins el nostre ambit de 
competencies i lamentablement -o no lamentablement- no 
podem actuar en aquest cas, ja que es tracta de defensa de 
drets personals deis mateixos Regidors. Aleshores la tutela 
d'aquests drets correspon a una altra jurisdicció, la jurisdic
ció ordinaria o la que sigui, és a dir, als Tribunals de lustÍ
cia, és alla on hauran d'acudir aquests -o els altres si així 
ho consideren- vulnerats en els seus drets democratics. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. Conseller, temÍem que contestaria d'aquesta manera . 

Tanmateix li volem recordar que voste mateix, a la revista 
Vida Municipal, al n? O, parla de la voluntad d'establir in
formació, comunicació i diaJeg amb els ajuntaments i crec 
que ac,:o és una qüestió que escapa fins i tot al tema de les 
competencies. Miri per on, la mateixa situació de conflicte 
entre oposició i govern municipal al mateix Ajuntament 
d'Alaior, a l'anterior mandat va acabar en un Contenciós Ad
ministratiu que va donar raó als regidors de I'Oposició i per 
tant l'Ajuntament d'Alaior va haver de pagar una cacicada 
que li va costar 400.000 pessetes. Nosaltres demanfiVem si no 
seria possible, per via de recomanació amigable i a més es
sent del mate ix color polític, si no podríen fer possible que 
la reglamentació prevista al ROF i a la L/ei de funcionament 
de les corporacions locals, L/ei de Regim Local, que diu que 
tots els ciutadans ten en dret a obtenir copies i certifitacions 
acreditatives deis acords de les corporacions i els seus ante
cedents, així com a consultar arxius i registres, article 70, 
apartat 3, o el 69, apartat 1, que diu que totes les corpora
cions locals facilitaran la més amplia informació sobre la seva 
activitat i la participació de tots els ciutadans a la vida pú
blica, etc. Podríem citar també el ROF, el Reglament d'Or
ganització i Funcionament de les Corporacions Locals, a l'ar
ticle 84, que diu que qualsevol membre de la corporació, no 
ja només un ciutada, podra en conseqüencia examinar o fins 
i tot obtenir copies de documents concrets que I'integrin, pero 
en definitiva demanam si aquestes actuacions, que nosaltres 
qualificam clarament d'antidemocratiques, han d'anar for~o
sament a la via del contenciós administratiu o hi podria ha
ver una fórmula de bona gestió, de tutela, de dialeg, per tal 
que no es tornin produir situacions. vexatories que no afec
ten només els regidors del CDS, de l'EEM o del PSOE, afec
ten senzillament el funcionament i la credibilitat de les insti
tucions democré'itiques en el nivel! més bé'isic, en el nivel! local. 

Gracies. 

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

EL SR. CONSELLER DE PRESIDENCIA (Francesc Gilet 
Girart): 

Gracies, Sr. President. 
Miri Sr. López, jo he de tornar a insistir en el que he 

dit abans. Ara bé, la situació que voste em planteja, referida 
a aquest cas a l'Ajuntament d'Alaior, s'ha prodult a altres 
ajuntaments amb un signe o amb un color d'equip de go
vern absolutament diferent o diferent al cas d'Alaior. Tot el 
que voste m'ha llegit jo no li nec que efectivament sigui així, 
són uns drets que tenen els regidors o els ciutadans normals 
i corrents, ara el que jo lí he de negar en aquest cas és el 
nivel! de competencia que té la Conselleria i el mateix Go
vern en totes aquestes circumstancies, i la tutela deIs drets 
deIs ciutadans i la tutela deis drets deis regidors és als Tribu
nals de lustícia, com voste mateix ha manifestat, en un con
tenciós administratiu. Tengui en compte que la situació refe
rent a l'antic regim anterior al 75 és absolutament diferent; 
el 75 els Delegats del Govern o els Governadors Civils sí que 
podien intervenir en aquests casos, pero en aquest moment, 
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perque som un Estat democratic, no ho podem fer, l'Execu
tiu, en aquest caso 

Gracies. 

1.-9) 
(Posposada) 

1.-10) 
EL SR. PRESIDENT. 

Passam a la darrera pregunta d'avui registrada amb el 
n? 1032/88, sobre sol· licitud a la Comunitat Economica Euro
pea d'ajut economic, té la paraula per formular-la el Diputat 
Sr. loan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Presideent. 
Honorable Sra. Consellera, voste sap que en Comissió 

de Cultura vam aprovar una resolució, una moció, una Pro
posició no de Llei que deia d'instar el Govern de les IlIes 
i el Govern de I'Estat que sol·licitin del Parlament Europeu 
el reconeixement de la !lengua catalana com a !lengua ofi
cial a tots els efectes i admetre el seu ús com a tal idioma 
oficial a les institucions europees. Voste no deu ignorar que 
la Comunitat Economica Europea té uns programes d'ajut 
per tal de fer possible que les !lengües que són en procés 
de minorització puguin gaudir d'ajuts per part de la Comu
nitat Economica Europea i en conseqüencia li demanam si 
pensa acollir-se a aquestes propostes. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA (M~ 
Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr. López Casasnovas, manifestar-li que no hem sol·li
citat cap tipus d'ajuda i que, a més, no coneixem en aquest 
moment cap tipus de normativa de la Comunitat Económi
ca Europea que reguli aquests ajuts económics per a les Ilen
gües minoritzades. No obstant aixó, li agrairia que si voste 
en té coneixement ens informas perque molt gustosament de
manaríem aquest ajut. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí Sr. Diputat. Té la paraula. 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Acabaré formulant una segona pregunta i en conseqüen

cia respondré també a la informació que se m'acaba de re
querir. Efectivament, els Portaveus deis Grups Polítics del Par
lament Europeu han acordat introduir molt recentment, ara, 
en el debat deIs Pressuposts, una partida d'un milió d'equus, 
137 milions de pessetes, per ajudar les llengues minoritaries, 
esmena que s'ha produit a petició del Grup Socialista. loan 
Colom ho ha anunciat i en conseqüencia diu també que s'han 
de dirigir a la Comissió Europea o a les oficines de LIen
gües més Difoses, amb seu a Dublin. La normativa, obvia
ment, dependra del que roo la Comissió Europea i en conse
qüencia el que cal incontrovertiblement és presentar un pla 
com el que ahir vam demanar que es formulas en aquest 
Parlament. 10 crec que la pregunta que formul, Sr. Presi
dent, és si pensen realment elaborar aquest pla per tal de 
presentar-lo a Dublin o a Estrasburg, és igual. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA (Ma 
Antonia Munar i Riutort): . 

Sí, en primer lloc donar l'enhorabona al SI. López e _ 
sasnovas que esta més informal que la Direcció General : 
Política Lingüística de la Gcneralitat de Catalunya, que le 
Secretaria de Política Lingüística del Govem Base, que el Ce ~ 
tre de Documentació Europeu de les Illes Balears, que el ~_ 
lament Europeu a Madrid, que I'Oficina d'Informació de l 
Comunitats Europees a Madrid, que el Patronat Catala pr: 
Europa i que la Comissió per a la Comunitat Económica 
Europea a Brussel·les; crec que tots nosaltres el votarem pro
perament per a les proximes Eleccions Generals en aquesta 
capital. 

Dir-li que no quedara ni per l'elaboració d'un pla ni per 
la sol· licitud i que si realment hi ha 137 milions de pessetes 
per a aquest tema, no dubti, Sr. López i Casasnovas que fa
rem el possible perque alguns arribin a les nostres iIIes. 

Moltíssimes gracies. 

Il.-I) 
EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el primer punt, passam al segon referit a Mo
cions. Passam a debatre la registrada amb el n? 971/88 pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Po
lítica de Museus del Govern de la Comunitat Autónoma, 
derivada de la Interpel·lació n? 507. Per defensar aquesta Mo
ció té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, el Diputat Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears acorda: 
l.-En el termini de sis mesos, el Govern de la Comuni

tat Autónoma presentara al Parlament el Projecte de L1ei de 
Museus de les Illes Balears. 

2.-Transcorregut I'esmentat termini sense que fos pre
sentat a la Cambra el referit Projecte de Llei, es constituira, 
amb participació de tots els Grups Parlamentaris, una Po
nencia que elaborara una Proposició de Llei de Museus de 
les IlIes Balears». 

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

EL SR. PONS 1 PONS (Darnia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
I..:altre dia, en el transcurs del debat de la Intei'pel·lació 

sobre museus, sobre la política de museus a les IlIes Balears, 
crec que hi va haver una impressió unanime que un passat 
no gaire florent ni a nivell polític, ni a nive!l cultural, ni a 
nivell economic, ens havia dut -no podia ser d'altra 
manera- a una situació dramatica deis museus, que són, com 
vostes saben, dins qualsevol societat moderna, una pe<;a fo
namental de la protecció, divulgació i investigació del patri
moni cultural d'un país. 

Pero a l'hora de marcar possibles actuacions a un Go
vero Autonom de les Illes Balears, a una Comunitat Autó
noma que té unes limitacions pressupostaries evidents, pero 
que té un ampli ventall competencial en materia de cultura, 
cree que hem volgut fer un acte de modestia i de realisme, 

--
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pero no plantejant un tema marginal, sinó plantejant allo 
que els contactes amb la gent que treballa, amb la gent preo
cupada per la política o per la manca de politica -lantes 
vegades ho hem de repetir- d'aquest Govern en materia 
d'una area, en aquest cas museus, hem de marcar quina és 
la prioritat d'acord amb els recursos que temm. Podriem fer 
actuacions puntuals dins els diferents museus, pero és evi
dent que els recursos són molt escassos. Per tant, plantejam 
un tema que practicament no té incidencia economica -
millor dit, no en té cap-, i en canvi té una transcendencia 
política i jurídica realment fonamental, que és el tema de 
la Llei de Museus de les Illes Balears. 

Quin és el marc legal dins el qual es mouen els museus 
avui existents a les Illes Balears? Hi va haver un convem de 
la Conselleria d'Educació i Cultura amb el Mimsteri de Cul
tura, publicat al BOCAIB dia 20 de mar¡;: del 85; després 
es va promulgar una lIei molt important, que és la Llei de 
Patrimoni Historie Espanyol, Llei 16/1985 de 25 de juny, i 
finalment hi ha, i aixo és I'element basic, derivat d'aquesta 
L1ei de Patrimoni, logicament, que és el Reglament de mu
seus de titularitat estatal i del sistema espanyol de museus, 
que és el Real Decret 620/1987 de 10 d'abril. Pero les Comu
nitats Autonomes que han afrontat el tema deIs museus no 
s'han conformat només amb l'existencia d'una legislació de 
caire general a nivell de l'Estat o un simple reglament de mu
seus de recent publicació. Han agafat el tema i han plante
jat, d'acord amb la seva tradició cultural, amb la realitat del 
territori i amb la reaJitat del!> museus, una legislació propia 
que afrontas un proble~a que tal vegada per a· un executiu 
no excessivament preocupat per la cultura pot ser no li hagi 
llevat la son, pero que d'altres executius, també conservadors, 
com és el cas de Catalunya, han afrontat amb tota la pro
funditat que correspon. 

Per que necessitam una Llei de Museus? Es un acte pu
rament formal? Es una obsessió legislativa d'aquest Parla
ment? Evidentment, no. Com que no tenim un marc legal, 
l'actuació museística es mou practicament en el buit. Vivim, 
no diré dins la il·legalitat, pero sí dins I'al·legalitat. Si algú, 
particular o entitat, vol crear un museu, quina es la norma
tiva a la qual s'ha d'ajustar? Com ho ha de fer? Té resposta, 
el Govero de la Comunitat Autonoma, la Conselleria de Cul
tura, davant aquest problema? Evidentment, no, i per aixo 
altres Comunitats Autonomes més sensibles, més avan¡;:ades 
que la nostra, hi han donat resposta puntual: el cas de Cata
lunya, el cas d'Andalusia, el cas d'Aragó. 

Que passa, ido, dins aquesta manca d'ordenament le
gal? que hi ha unes situacions de fet que no es corresponen 
en absolut amb el que són els museus moderos i que conti
nuen vivint en la inercia i en una situació de fet, pero que 
vulnera clarament el que ha de ser I'ordenament deis museus 
en una societat moderna. Només els tres museus de titulari
tat estatal gestionats per la Comunitat Autonoma, que són 
els de Mallorca, Menorca i Eivissa, es mouen plenament dins 
l'orbita legal. N'hi ha un altre, úniCo mostra evident que si 
és úniCo tota la resta es mou practicament fora de la Ilei; és 
el Museu Municipal de Pollen¡;:a. Tots els altres museus, si
guin de societats, siguin eclesiastics, siguin privats, es troben 
en aquest moment practicament fora de la lIei, i aquesta si
tuació és la que creu el Grup SOCIALISTA que no ha de 
Continuar, que aixo s'ha d'acabar, i és evident que la primera 
norma del qui vol governar bé és temr una bona llei. Aques
ta bona lIei es mou dins els límits competencials que té la 

-----

Comumtat Autonoma, temm plena competencia per dur-Ia 
endavant, i es mou evidentment dins els Iimits pressuposta
ris, perque -i ho diu un Diputat que ha participat en la 
redacció de bastants lIeis -fer lIeis, per a un executiu efica<;; 
no incideix en absolut dins un pressupost. 

Facem una petita reflexió davant una lIei que jo crec 
exemplar, pero no traslladable, talment a les nostres illes, la 
Llei de Museus de Catalunya, una llei feta per un Govern 
conservador i a més de conservador, nacionalista, que afronta 
una problematica d'un territori, d'una nacionalitat amb una 
gran tradició cultural -Catalunya ha anat sempre molt per 
davant nosaltres en materia de Cultura- i ho fa fins i tot 
des d'un caire no públiCo perque l'Exposició de Motius de 
la Llei de Museus de Catalunya deixa ben clar que la Llei 
de Museus no té en absolut cap voluntat d'incidir dins la 
propietat privada del tema de determinats museus; el que sí 
deixa molt clar és la voluntat, que ens pareix positiva, de 
reconeixer que els museus són part d'un patrimom, en aquest 
cas de la nacionalitat catalana, i per tant té un criteri clara
ment intervenciomsta en el sentit d'ordenar els museus, 
marcar-los una normativa, procurar que siguin no només cen
tre de momies, sinó centre d'activitat i centre de divulgació 
i d'investigació. Marca una diferencia molt clara que a les 
IlIes Balears encara no tenim, que és un museu i que és una 
col·lecció, que és el que en definitiva aquí, amb ¡'etiqueta 
de museu, mol tes vegades s'exhibeix de forma indeguda i im
procedent al público Es fan unes previsions importants, els 
museus han de ser atesos i controlats per un personal degu
dament titulat, és evident que dins un Estat modern, la titu
lació és fonamental per reglamentar les diverses arees d'ac
tuació -qui no és arquitecte no pot fer cases i qui no és 
metge no pot exercir certament la medicina- per tant és ne
cessari una titulació adient per dur endavant una responsa
bilitat dins l'area de museus. 

Preveu com s'ha de fer la creació de nous museus i s'atri
bueix, logicament, unes facultats d'inspecció; es regulen les 
visites als museus, els distingeixen clarament de la col·lecció, 
exigeix que els fons deIs museus sigui n degudament inventa
ríats i acompanyats de la documentació pertinent i estableix, 
finalment, un sistema adient de museus a la realitat de Ca
talunya, uns anomenats museus nacionals, que són de gaire 
tot el territori catala, uns museus comarcals, adients amb la 
divisió comarcal que s'ha establert a Catalunya, uns museus 
locals i uns museus monografics o sectorials. Tot aixo, en 
definitiva, configura una xarxa de museus perfectament re
glada i coordinada per una Junta de Museus. 

Logicament, a les IlIes Balears, l'exemple de Catalunya 
és bo, pero evidentment no és traslladable. Aquí no tenim 
propiament comarques, tenim illes, i és evident que hem 
d'afrontar una realitat que és una, som una Comunitat Auto
noma, no tres ni quatre, som també unes illes amb uns Con
sells Insulars que tenen també molt a dir i molt a fer en ma
teria de museus, amb una vida municipal intensa -molts 
de museus són municipals-, amb unes persones que tenen 
museus practicament privats, que tenen oberts avui indegu
dament al públiCo i que tot aixo nosaltres ho hem de confi
gurar dins un marc legal adient. 

Per tot aixo creim que la necessitat d'aquesta llei fa molt 
necessari que el Parlament insti el Govern a fer una cosa que 
no ha fet i és dur endavant la Llei de Museus, pero fins i 
tot si aixo tan senzill fos d'impossible compliment i el Go
vero no ho dugués endavant és evident que una Comissió 
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d'aquest Parlament s'hauria de posar en marxa, i així ho plan
teja la segona part de la Moció, per dur endavant allo que 
l'Executiu no hagi est~t capa<; de fer: una Llei de Museus 
que reguli, que doni un marc legal adient a les Illes Balears 
i acabi amb una situació d'impresentable tercermundisme dins 
una de les arees més decisives de la cultura a les nostres illes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera d'Educació i Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA (M~ 
Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Pons, voste diu que no vol tenir uns museus que si

guin centres de momies i aixo m'ha recordat les momies i 
els fantasmes de les Rondaies Mallorquines, i jo vull creure 
i pensar i pensar i creure que vos te ha lIegit totes aquestes 
lIeis que ha anomenat i per tant m'estranya molt quan diu 
que són unes grans ibones lleis; jo més aviat diria que són 
unes l1eis per complir I'expedient i és de tots conegut, de tots 
els Diputats, que s'ha dit pels passadissos: es pot aprovar, 
perque que té més? es fa una l1ei per omplir l'expedient. 

1 aixo és precisament el que des de la meya Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports no vull fer. Si vostes m'obli
guen que ho faci és una altra cosa, pero jo de motu propi 
no vull fer lleis per solament complir I'expedient. La meya 
Conselleria ha hagut de sotmetre a un proces d'aclariment 
tot aquest conjunt d'actuacions pa,rlamentaries que el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA m'ha presentat relatives a ins
tal·lacions de caire cultural, que vostes ano menen deposits 
culturals, dependents de la meya Conselleria i que vull re
cordar a la Cambra quins són. El desembre del 1987, en el 
debat sobre pressuposts, el Grup Parlamentari SOCIALIS
TA va aconseguir d'introduir les esmenes següents: en pri
mer lloe, un estudi de viabilitat, de localització i avantpro
jecte del Museu de Pintura de les Illes Balears, el Museu de 
la Mar i el Museu de la Ciencia i Tecnologia, amb una dota
ció de 15 milions de pessetes i que aquests dies s'han presen
tat als mitjans de comunicació per al qui I'ha volgut presen
tar; també un estudi sobre infrastructura de deposits culturals, 
amb una dotació també important de 3 milions de pessetes 
i que també s'ha contractat. El dia 27 d'abril del 1988, el 
mateix Grup Parlamentari presenta una Moció la qual, en 
uns termes resurnits, obliga a aquestes actuacions: Ir. La Con
selleria de Cultua, Educació i Esports, amb I'assessorament 
de la Comissió Mixta de la Comunitat Autonoma-Diocesi de 
l'Església Catolica haura de redactar un pla d'actuacions a 
l'Arxiu Diocesa de Mallorca, el qual haura de contemplar 
la seva ubicació en un local adient, la programació del seu 
ordenament, sistemes de protecció, ordenació del seu catalec 
i possible informatització, que li varem afegir nosaltres. El 
dia 4 de maig del 88, a instancies també del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, el Parlament aprova una Moció que re
sumidament obliga al que segueix: La Conselleria de Cultu
ra, Educació i Esports haura d'incloure una partida al 
pressupost de I'any 1989 per dur a terme el pla referit a l'Ar
xiu Diocesa de Mallorca i haura de prestar una atenció pre
ferent als arxius diocesans. El 5 de maig del 1988, a instan
cies del mateix Grup Parlamentari, el Parlament obliga a un 
nou acord: el Govern de la Comunitat Autonoma haura de 
presentar en el termini de sis mesos el Projecte de L1ei de 

Museus de les Illes Balears, amb previsió que sigui redacta 
si no ho fa, per una Comissió Parlamentaria en el ter~ 
esmentat. 

Una resposta automatica a cada una d'aquestes iniciar_ 
ves ens hagués fet caure, jo cree, en les mateixes incohere~_ 
cies que al nostre entendre pateixen, incoherencies que Pas
sam a acusar a continuació per fer una proposta ordenad 
amb un projecte de guiar I'actuació de la Conselleria. En Pri~ 
mer lloe, veim una contradicció entre encomanar estudis g1o
bals referits al conjunt de deposits culturals alhora que s'ins
ta a planificar la creació de nous centres especialitzats, és 
a dir, els tres museus a I'estudi de viabilitat que abans he 
mencionat i alhora de dur accions concretíssimes i molts COs
toses en aquests mateixos centres existents com les que es va
ren disposar a l'Arxiu Diocesa de Mallorca. Si les instal.la
cions de Cultura de la Conselleria, com un conjunt de serveis 
tal com suggereix, creim que encertadament, l'estudi enco: 
manat sobre infrastructura de deposits cultural s perque a la 
vegada s'ordenen actuacions primant centres determinats 
abans d'obtenir la consegüent visió de conjunt, és una inco-
herencia total. . 

Aquesta incoherencia, pareix, al nostre entendre, com 
una mancanva de claredat conceptual quan en el període de 
[er-se un estudi sobre determinats deposits culturals, que és 
el concepte global, es demana una Llei sobre Museus, que 
és un component particular d'aquell concepte global. No val
dria la pena adequar les Beis als estudis que les han d'inspi
rar i de fer una llei conjunta sobre deposits culturals o al
manco pensar en un conjunt de Beis que s'han d'afectar a 
cada concepte del conjunt de deposits. En segon lloc, cons
tatam una total confusió relativa a un sistema logic de dur 
endavant el forniment d'un sistema general d'instal·lacions 
de cultura. Al nostre entendre, l'ordenació logica de les fases 
seria: a) Planificació deis deposits cultural s autonomics par
tint de la bas.e de I'analisi deis actuals. b) Forniment de I'apa
reH legag que ha d'ernmarcar I'actuació de I'Administració i 
creació de I'entramat administratiu necessari per dur a terme 
aquella legislació. c) Finalment, dur a terme les actuacions 
que la disponibilitat pressupostaria permeti, sense perjudici 
que les més urgents s'inicün alhora que es posa en practica 
el contengut d'aquest punt anterior. 

La veritat és que les iniciatives proposades pel Grup Par
lamentari SOCIALISTA ordenen a la vegada l'acció i I'estu
di -avantprojecte de crear els museus i estudi d'infrastruc
tura de depósits culturals- i l'acció i I'elaboració alhora de 
la llei: actuacions a l'Arxiu Diocesa de Mallorca i a la vega
da el Projecte de Llei sobre Museus. Anant al resultat de 
la nostra reflexió, hem pensat que no seria incomplir l'espe
rit del manament parlamentari ordenar les actuacions de la 
següent manera: Ir. Dur a ter me la publicació del concurs 
i I'adjudicació de l'estudi sobre els tres museus, el de Pintura 
de les Balears, el de la mar, el de Ciencia i Tecnologia. Els 
merits d'aquesta actuaci6 ja s'han inicial, com ha pogut veure 
voste mateix sobre la premsa. Aquesta eria una actuació fora 
d'ordre logie, accedint a les motivacíon que pensam que el 
Grup Parlamentari SO lALISTA hi deu veure pcr fer-Ja es
menar sen e esperar la planificaci6 general. En 2n Iloe, dur 
a terme el concurs i I'adjudicació de I'estudi d'infrastructura 
de deposits culturals. Aquest estudi hauria de ser realment 
complet i no s'hauria d'escatimar un mes de temps als espe
cialistes que l'e1aborassin; hauria de tenir una estructuració 
que creim podria ser d'aquest estil: primer, l'analisi de les in s-

.. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 31 / 19 de maig del 1988 1147 

tal.1 ciOllS de biblioteques, arxius i museus actualeml ex:is-

ts~ en segon lIoc, una proposta de millora d'aquestes ins-
ten. . . di ult tal.lacioos i de creac¡ó de noves urutats a tenor e s res ta s 
d'ona recerca de les necessitats aClu:us que es van prod.uint 

un terro.ini mitja. La tercera sena, una vegada realitzat 
en . . d I I'estudi i d'aeord amb les seves prevlslons, UT a terme es 
ctuacions més urgen.ts a la vegada que s'encomana a un 
~uiP de tccnics la reda~éió d~ les bas~ d'una .Uei o d'un 
conjun1 de Lleis que reguJm les Lnstal·laclons que Integren els 
depósits culturals en general. 

No tenim cap duble, Sr. Pon, de la necessitat d'acom
plir les demandes formulades pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, pero posant-Ies en la deguda relació unes respecte 
de les altres, en un ordenament. Per aixo s'hauria de pres
cindir de terminis que condueixen a la precipitació i a la ino
perancia; creim que passat el present exercici pressupostari 
el següent, a finals del 1989, el Parlament ens podria reque
rir a retre comptes del grau de compliment de les actuacions 
expressades. Fer complir terminis imposats sense una visió 
del conjunt de la tasca, cree que seria posar entrebanes a 
l'actuació del Govern. No sé si és el que vostes volen, pero 
estic conven¡;:uda que no és el que vol el conjunt d'aquest 
Parlament. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Continuam parlant idiomes diferents. El Grup SOCIA

LISTA és conscient que la cultura pot no formar part de les 
arees prioritaries d'aquest Executiu, pero sí forma part de 
les arees prioritaries deis governs de l'Europa moderna, que 
nosaltres tenim com a meta i com a objectiu. 

Que proposa el Grup SOCIALISTA? El Grup SOCIA
LISTA proposa que facin feina, que facin feina a tots els 
nivells. De vegades tenim la sensació, quan els escoltam, que 
ens recorden molt aquella can¡;:o de «Som un perdut, no vaig 
de feina; som un gandul. sa vagueria em menja», perque cada 
vegada que surten aquí es queixen perque els obliguen a tre
ballar, i es posin d'acord, o escoltam el Sr. Ciad era, avui ab
sent, que diu que cobram dietes per fer feina, o escoltam 
un altre Diputat, el Sr. Capó, em pareix que també absent, 
que diu que aquí venim per no fer feina. El grup SOCIA
LISTA ve afer feina i fara feina tots els anys que facin falta 
peque aixo canvil, partim d'aquí. 

Li demanam una Llei de Museus, aixo no té res a veure 
amb estudis ni amb actuacions concretes, té a veure amb que 
vos tes tenen una possibilitat de dur endavant una facultat 
d'aquest Govern tan important com la d'executar, que és fer 
projectes de llei sobre les arees que hagin de ser regulades. 
A Catalunya, Andalusia, Aragó i altres parts no s'han preo
cupat només de fer grans estudis. 

O creuen que a Catalunya esta tot estudiat, tot planifi
cat? A Aragó? Si a Aragó el nivell museístic esta més enda
rrerit que a les Illes Balears, practicament,amb un patrimo
ni enorme, amb un territori enorme, amb una població 
decreixent i un patrimoni que és quasi impossible de conser
var. El que nosaltres demanam és que s'acabi una situació 
d'al·legalitat i que en definitiva actuem seriosament on ens 
mana l'Estatut. 

-----

Necessitam una Llei de Museus, ho hem explicat, la fa
cin. Que no la volen fer? Deixin que el Parlament la faci, 
perque ja arribam a l'aberració que no fan feina ni en dei
xen fer, i quan feim la feina, i és evident que nosaltres no 
tenim cap pressupost del Govern per fer-la, com és el cas 
de la Premsa Forana, per acabar en una situació d'al·legali
tat també, vostés actuen vedant, impedint fins i tot el debat, 
evitant que el Parlament es manifesti. 

Jo cree que vostes han de deixar de plorar perque no 
tenen competencies, en aquest cas en tenen. El problema és 
que comen¡;:am a demanar-nos, més ben dit, ja no ens ho 
demanam, a veure si ens trobam davant un Executiu noto
riament incompetent. Jo cree, Sra. Consellera, que aquest Go
vern deu pensar que després de quatre anys, a part d'anar 
a encalc;ar vots deu voler fer un balan¡;: davant la societat 
i davant la historia, i jo cree que aquest balan¡;:, per a l'area 
de la qual voste és responsable, cree que vosté és una perso
na sensible, voldra que sigui un balanc; de realitzacions reals, 
executant coses, planificant allo que s'hagi de planificar, es
tudiant el que.s'hagi d'estudiar i impulsant iniciatives legis
latives on facin falta, i creim que en materia de museus en 
fan i molta. Jo esper que no ens deixi una col·lecció de plets, 
com el Sr. Forcades, ni ens deixi alguna frase molt tri sta so
bre la cultura, com el Sr. Cañellas; jo esper que a I'hora del 
balanc; hi haura realitzacions. 

Cregui que el Grup SOCIALISTA lluitara perque la seva 
Conselleria presenti un bon balanc;. Per tant, nosaltres creim 
que aquesta Llei és absolutament necessaria, hem tret el cas 
de Cátalunya perque és una Comunitat que precisament el 
seu Govern no es troba en el mateix aspecte ideologic que 
el Grup SOCIALISTA, pero precisament perque de vegades 
les llic;ons s'han d'aprendre de l'altre camp, del que són a l'al
tra part de la muntanya, i creim que en aquest cas els cata
lans ens han donat exemple. Altres Comunitats Autonomes 
l'han seguit, i nosaltres agrairíem que a nivell de les Illes Ba
lears en dugués endavant un projecte de !lei, una Llei de Mu
seus adaptada a finalitzar una situació que fins avui no tro
ba remei i que fa que nosaltres ens trobem, a nivell Ilegal, 
francament en una situació impresentable. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENP. 
Sí, Sra. Consellera. Un momentet. Té la paraula la Sra. 

Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA 
(M~ Antonia Munar i Riutort): 

Em sembla que el micrOfon no funciona massa bé. No 
obstant aixo, en aquest moroent volia donar tata la raó al 
Sr. Pons. Voste té tota la raó, Sr. Pons, parlam idiomes di
ferents. 

Jo cree que faig feina, que a més deix fer feina al Par
lament i que som una persona competent i logica. Per tant, 
la meva serietat em dicta que no puc dir sí a la Moció que 
avui voste presenta, i no m'expliqui com són les altres lleis 
i no em digui que la Llei catalana és una llei a imitar quan 
voste mateix diu que aquesta Llei és una llei per complir I'ex
pedient. Si jo he de fer una llei per complir I'expedient, que 
a més sé que no és una llei que després es pugui complir 
em pareix il·logic i per tant, com a responsable del Govern 
i de la ConselIeria, li he de dir que en aquest moment no 
puc fer aquesta llei que voste de mana amb logica i amb se-
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rietat. 
Si voste opina el contrari i té el suport d'aquest Parla

ment, jo hauré de contractar un equip de gent perque em 
faci aquesta llei que voste sap que no es podnl complir, pero 
en principi estic en desacord afer lleis per complir l'expedient. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'ha presentat una esmena registrada amb el n? 1177/88, 

del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar aquesta es
mena té la paraula el Portaveu Sr. Joan Francesc López i 
Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
No hem vingut aquí a parlar de lingüística; no és una 

qüestió de Ilengües, Srs. Diputats, Sra. Consellera, és una 
qüestió cultural oportunament plantejada, coincident per cert 
amb el Dia Internacional deis Museus, ahír, i que sens dubte 
ens hauria de fer reflexionar sobre l'estat de conservació del 
nostre patrimoni aquesta vegada no natural, patrimoni cul
tural a les llles Balears. 

Jo, en nom del meu Grup, estic fort;:a preocupat de veu
re com moltes vegades la incomprensió del temes fa que me
sures absolutament necessaries per a les nostres illes, per a 
la cultura de les nostres illes, no es prenguin en funció de 
qui les presenta. Nosaltres pensarn que el Parlament és, ba
sicament, primerament per legislar i si tenim competencies 
exclusives en materia de museus, com en tenim en materia 
de biblioteques i d'altres materies 'culturals, aquestes mate
ries exclusives s'han de regular rnitjant;:ant Beis elaborades, 
aprovades per aquest Parlament. La Llei de Museus és un 
instrument imprescindible per a la nostra Comunitat Auto
noma i no cal fer massa feina, posats a parlar de treball; 
la feina, . d'alguna manera, és ja prefigurada per les pautes 
que altres Parlaments Autonoms han fet en aquesta materia, 
Pero jo, que manta vegades he parlat de veure que fa la Ge
neralitat de Catalunya en materia de cultura, avui els reco
manaria que no ens fixéssim gaire, que no seguíssim alman
co l'exemple de la Generalitat de Catalunya en materia de 
museus, perque des de fa vuit anys el paper de la Generali
tat ha estat quasi nul, com ho demostra el fet que mai no 
ha subvencionat els museus, per exemple, de Barcelona, ca
pital tan important, com tots vostes saben, als PalSOS Cata
lans. I per que s'ha fet així? Perque ha mancat un acord po
lític entre diferents adrninistracions i aquesta manca d'acord 
ha redundat en el mal estat físic deIs museus. 

Cil·lustre Diputat Sr. Darnia Pons ha parlat que als rnu
seus de les Illes potser només hi trobaríem momies i fantas
mes, al pas que anam, i vostes, Srs:.Diputats, Sres. Diputa
des, no deuen ignorar que els museus eren Bocs dedicats a 
les muses i que inicialment eren col·locats dins grutes, dins 
coves obertes a viles gregues i ornades amb pedretes i con
quilles, indrets consagrats a les muses. Seria massa demanar 
que voste, Honorable Consellera, fos la musa inspiradora 
d'aquesta política de museus? 

Pero no parlam ara en un sentit artístiCo parlam d'una 
necessitat cultural basica. Per a¡;o no em referiré més a la 
necessitat de comptar amb una Ilei, només dir que li dona
rem suport, i que si no li donessin suport la majoria d'aquest 
Parlament, el nostre Grup i supos que també el Grup SO
CIAUSfA estaríem disposats a fer-hi feina d'immediat per
que el Parlament tingués una Proposició de Llei presentada 

sobre la materia. 
Di~ 9 d'abril del. 1?86, aques~ Cambra ap.rovava una 

resolucló, una PrOpOS1C¡Ó no de Llei presentada precisament 
pel Grup Popular en aquell moment, que demanava que l'Es
tat, el Govern de la Comunitat Autonoma i el Govern d 
l'Administració Central. establissin gestions oportunes per la~ 
d'estalviar les despeses i les despeses corrents que origi lle 
I'entrada en funcionament de La Biblioteca de Maó, del Mu~ 
seu de Mallorca - supos que era un error era el Museu de 
Menorca situat a Sant Franee c- i del Bastió de la Fonl de 
CiutadeLla. Avui, cree que un deis coral·larís de la [nterpel.la_ 
ció presenLada I'altre dia pel Gru p SOClALISTA, hauria de 
ser entrar a fons en els equipaments mu eíslics. Mirin, I'erari 
púbLic -deixem estar qtúna Administració va ser, en aquesl 
ca va ser la Cenlral- va gastar un bon grapat de milions 
de pes eles per res!aw-ar un boo equipament. Aques! equi
pament, al Hastió de la F ot, de Ciutadella, s'humit.eja d'una 
manera preocupant, d'una manera que potser fara necessari 
una altra inversió molt important d'un grapat de rnilions de 
pessetes per tal que es pugui posar en funcionament. Hao 
passat ja, fixin-se bé, més' de dos anys des del momen! que 
instavem el Govern de la Comunitat a posar en manca un 
programa que prometés I'obertura d'aquest equipament muo 
seístic. Ara sabem, dia 16 de maig d'enguany, que aquest mu
seu no figurava entre els immobles transferits a la Comuni· 
tat Autonoma ja que no era inventariat en el procés de 
transferencies; en conseqüencia, aquest equipament és en 
mans en aquests moments de l'Ajuntament de Ciutadella i, 
en conseqüencia també, no hi ha obstacle jurídic de cap cas
ta perque s'arribi a un acord favorable entre Conselleria de 
Cultura del Govern de les Illes Balears i Ajuntarnent de Ciu
tadella per tal d'arbitrar les mesures d'obertura d'aquest equi
pament. 

Nosaltres pensam que seria una bona cosa d'aquest de
bat sobre museus que almenys recuperéssim un poc de me
moria de les coses que aquí dins ja s'han parlat i que es po
drien obviament haver realitzat i encara estan per realitzar. 
Rellegir les actes del Parlament ófereix fort;:a sorpreses. Jo, 
el que voldria, i acabo aquesta intervenció seria, en primer 
Boc, que el Grup SOCIALISTA 'acceptés aquesta esmena 
d'addició, que cree que no desfa en absolut la proposta d'ela
boració d'una Bei que és necessaria i que d'alguna manera 
col· labora a picar el punt neurrugic de la política de museus, 
que són els equipaments. Ultimament s'ha experimentat a 
l'Estat Espanyol un augment d'un SOlo de visites als museus, 
l'any passat. Aquest augment és degut, entre altres mesures, 
que ¡'entrada és gratuita per a tots els ciutadans de I'Esta! 
EspanyoL Si l'entrada és gratuita, el que hem de maldar és 
que almanco puguem entrar als equipaments, que hi són i 
que tanmateix són tancats a la visita del públiCo El material, 
per cert, d'aquest museu, roman ernmagatzemenat dins cap' 
ses; ens preocupa que quan sigui el moment de rescabalar 
el tresor que hi ha dins aquestes capses no trobem més que 
roveB o deixalles, mornies, com s'ha dit aquí, d'un passat que 
tanmateix és nostre. 

EL SR. PRESlDENT. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Diputat Sr. Bernat Trias. 

lO 
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I EL", SR. TRIAS 1 ARB~S: . 
• Sr. president. Sres. 1 Srs. D1PUtatS. 

«Leges sine moribus vanae» deien els antics i eJs ancjes 
ho sabien bé. Les lleis sense ca twns són vanes. No estie pero 
tampoc molt segur que poguessin veure tata la veritat que 
aquesta expres ió su posa. No es tracta ols que les lIeis no 
sigWn suficients per regir amb justicia i equitat els llome 
si els eus costums no s6n boos, si el nivelJ de Ja moral és 
baÍX, si existeix corrupció o si la societat és desmoralitzada, 
tot aixo és molt cert i obvio Alió que és decisiu és que l'Estat 
i tota l'organització política i administrativa descansa damunt 
la rcaJita! social en el seu enlit e tricte, sobre les vivencies 
social s, és a dir, el repertori d u os, creences, idees, estima
cions col·lectives, projectes compartits que constitueixen una 
societat, aixo que anomenam un poble. Per altra banda, és 
impossible saber on es troba la cultura mundial, I'espanyola, 
la baJear, a un any o a una epoca o a un moment determi
nats, la base i la vigencia de qualsevol tret important van 
més alla deis Iímits d'un any o d'una epoca. Aixo no obs
tant, molts de nosaltres varem tenir la sensació que amb la 
implantació de l'Estat de les Autonomies s'iniciava un canvi 
de postura i d'actitud, una nova manera de mirar les coses, 
una diferent configuració de la política, de la forma de fer 
les coses, és a dir, un canvi generacionaL dones bé, conside
ram nosaltres que la Moció del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA que avui debatem és una nova oportunitat d'aprofun
dir en aquest nou sentiment, d'arribar al fons de les coses 
fins on ens és permes d'arribar-hi. 

~article 10 de l'Estatut, 10.19, dóna competencies exclu
sives a aquesta Comunitat Autonoma en materia d'arxius, 
museus, biblioteques, conservatoris de música i institucions 
semblants que no sigui n de competencia estatal. Per a1tra ban
da, ens trobam que I'Honorable Sra. Consellera d'Educació, 
Cultura i Esports ha exposat uns raonaments de tipus més 
aviat diria jo practiCo que segons ella impedeixen a la Conse
Ileria dur a terme la redacció d'aquest Projecte de Llei i que 
aquest Projecte de Llei que pugui ser remes des de la Conse
Heria, tengui una finalitat positiva. Nosaltres entenem aquesta 
preocupació i, com deiem abans, creim que les lIeis s'han de 
fonamentar en els costums, s'han de fonamentar en els sen
timents, en la practica, en la- realitat social, pero també és 
cert que el fet que en aquest moment s'elaborin uns deterrni
nats estudis que ha mencionat la Sra. Consellera -estudis 
de viabilitats, estudis d'infrastructura de deposits culturals
no veim nosaltres que impedeixi d'una manera seriosa que 
es redacti una lIei, una bona Uei de museus. 

Ja s'ha fet aquÍ referencia a altres Comunitats Autono
mes que han exercit aquesta competencia i han redactat les 
seves lIeis de museus. Les hem lIegit i de veritat no creim 
que aquestes lIeis per elles mateixes siguin lleis que imposin 
unes obligacions irnmediates als respectius governs, sinó que 
ens ha fet la impressió que són unes lleisx com a grans mares 
legal s adients per ordenar un sector, si el podem anomenar 
aixi, que necessita molta atenció per part deis poders púbtics. 

Davant tot aixo i davant els raonaments de la Sra, Con
sellera de Cultura podem entendre que el termini que fixa 
el punt primer de la Moció del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA pugui ser curt per dur a terme l'elaboració d'aquest 
Projecte de Llei tenint en compte les prescripcions o resul
tats d'aquests treballs que s'elaboren per part de la Conselle
ria. Aleshores nosaltres veuríem bé donar suport al punt pri
mer de la Moció del Grup Parlamentari SOCIALISTA si el 

termini que fixa de sis mesos fos allargat i alla on diu «en 
el terrnini de sis mesos» digués «dins el primer Perlo de de 
Sessiones de l'any 1989». 

Quant al segon punt de la Moció, jo voldria dir que 
el nostre Grup s'abstendra davant aquest punt i s'abstendra 
per una raó molt simple, perque creim que realment és el 
Govern que ha de fer el Projecte de Llei i si ti allargam el 
termini que considerarn insuficient, és el Govem que l'ha d'en
viar. Si el Govem no compleix amb aquesta prescripció, amb 
la resoludó que adopti aquest Parlament, aquest mateix Par
lament té mesures escaients per fer complir el que ha resolt. 
Aleshores, anunciar el vot favorable al punt primer de la Mo
ció del Grup Parlamentari SOCIALISTA si admeten aques
ta transacció d'allargar el terrnini i l'abstenció al segon punto 

I per acabar, dir-li, Sra. Consellera, que entenem nosal
tres que la nostra cultura s'ha de guanyar el pa dia a dia, 
enmig del desintares o de la indiferencia, de l'hostilitat o fins 
i tot de la persecució, Tot el que facem des de les institu
cions, des d'aquest Parlament, en defensa de la nostra cultu
ra i en el cas particular, en el tema deIs museus que avui 
debatem, creim nosaltres que haurem fet un· bon servei als 
ciutadans d'aquestes illes, 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Jaén Palacios. 

EL SR. JAEN 1 PALACIOS: 
Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Decíamos en la Interpelación que existía un mandato 

constitucional contenido en el artículo 46 que obligaba a los 
poderes públicos, a todos los poderes públicos, a garantizar 
la promoción, la conservación y el enriquecimiento del pa
trimonio historico, artístico y cultural, y que esta obligato
riedad también era recogida por nuestro Estatuto, como aquí 
se ha hecho ya referencia, puesto que s~ nos atribuye la com
petencia exclusiva no solamente en materia de museos sino 
también, como saben sus señorías, en archivos y bibliotecas, 
salvo, claro está, también se cita en el ~statuto y en la Cons
titución, de aquellos que sean de titularidad estatal porque 
pueden gestionarse por la Comunidad Autónoma previo el 
convenio oportuno a que hace referencia o a los que hacía 
referencia el Diputado Portavoz del Grupo Parlamentario SO
CIALISTA. Para los fines anteriormente dichos -proteger, 
conservar y enriquecer el patrimonio-, los museos, junto con 
otros centros culturales, porque la política de museos tiene 
que ir engarzada con otros centros difusores de cultura, cons
tituyen un instrumento esencial porque es a través de ellos 
como se estudia y preserva y difunde el legado cultural de 
los pueblos. 

y hecha esta pequeña introducción al tema, cuyo con
tenido yo creo que en líneas generales todos los Grupos po
demos compartir, conviene abordar ahora, en principio, y an
tes de hacerlo con las propuestas de resolución, algunas 
cuestiones previas. De entre ellas, yo entresacaría algunas. En 
primer lugar convendría reflexionar sobre si es necesaria una 
Ley de Museos, yo creo que esta pregunta tenemos que ha
cerla, sobre si es urgente acometer tal regulación. Por otra 
parte, efectivamente habría que ver qué soluciones han adop
tado otras Comunidades Autónomas, qué medidas legislati
vas ad hoc se han promulgado a nivel del Estado. Yo creo 
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que esto es, en primer lugar, lo que había que plantearse. 
Comencemos por estas últimas preguntas y refirámonos 

en primer lugar, como ha hecho también el Portavoz Socia
lista, a la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, nor
mativa que aborda tímidamente, el sistema español de mu
seos, porque solamente dedica a archivos, museos y 
bibliotecas, 7 artículos, creo recordar, y que se concreta tam
bién, como se ha dicho aquí, con un Real Decreto. el 620/87 
de 10 de abril, disposición reglamentaria que consagra un nue
vo -sobre todo a mi juicio-interesante modelo de museo 
al recoger e incorporar les experiencias de otros paises y las 
recomendaciones que los organismos internacionales compe
tentes en esta materia han hecho a lo largo del tiempo. 

Quiero dejar patente, en primer lugar que se carece de 
una normativa básica estatal que regule específicamente y con 
rango de ley el tema de los museos, primer punto. El Go
bierno Socialista durante cinco años no ha considerado opor
tuno, por las circunstancias que sean, a nivel estatal regular 
los museos, no sabemos por qué. En cuanto a las medidas 
aplicadas en otras Comunidades Autónomas, examinando la 
legislación vigente observamos que de las 17 Autonomias sólo 
dos, señorías, sólo dos, Andalucía y Aragón, tienen ley de 
museos. Hoy hablan de momias y han han resucitado una 
momia, que es la momia de la ley de Catalunya, que no ha 
nacido. La momia museística de Catalunya del año 83 mu
rió en el año 84 por los problemas que el Sr. López decía 
entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, y del 
año 83 se pasa al año 87, que es el nuevo proyecto del 81, 
Diario de Sesiones del 9 de marzo, Diario del 7 de marzo, 
etc., etc., y bueno, Catalunya no tiene Ley de Museos, uste
des deben hablar de otra Catalunya, la Catalunya que noso
tros conocemos no tiene Ley de Museos. 

Por tanto, dos Comunidades Autónomas de 17, es de
cir, que por esa vía, por la vía de la Ley, han optado dos, 
mientras que otras, con otro criterio, han optado por la vía 
del Decreto, como han sido, por ejemplo, que yo recuerde 
en este momento, Galicia, Asturias y Catalunya, justamente 
Catalunya ha regulado un sistema de museos vía Decreto, 
que después tendré el gusto de entrar en el detalle, si sus se
ñorías veo que apuntan con mucho cuidado, pero después 
entraremos en el detalle. En resumidas cuentas, que sólo un 
11070 de Comunidades Autonomas son las que han ido por 
la vía de la legislación, 2 de 17, como antes decía. 

Esto obviamente no significa que el Gobierno, que este 
Gobierno, que este Ejecutivo deba necesariamente seguir por 
la vía reglamentaria; este Gobierno tomará la decisión que 
considere oportuna, regular los museos por Decreto, enviar 
a este Parlamento un Proyecto de Ley, hacer una cosa, hacer 
otra o no hacer ninguna de las dos cosas, porque el Gobier
no tomará la decisión oportuna cuando así lo crea. Tampo
co significa ello que si el Gobierno no toma esta decisión 
los Grupos Parlamentarios, al amparo de lo que marca ei 
Reglamento, decidan tomar una iniciativa legislativa y pre
senten aquí una Proposición de Ley de Museos que seguirá 
el trámite parlamentario correspondiente y sobre la cual nos 
pronunciaremos si es que se da la ocasión. 

y pasemos ya sin más dilación a las resoluciones que 
se contienen en la Moción. En la primera, ya se ha hecho 
referencia, se marca un plazo de seis meses para que el Go
bierno de la Comunidad Autónoma presente aquí un Pro
yecto de Ley de Museos. Creo que asentía el Portavoz socia
lista cuando el plazo se intentaba ampliar; nosotros, la verdad 

es que nos preguntamos que por qué seis meses y no tn:s 
por ejemplo, o nueve, y por qué un Proyecto de Ley, es de~ 
cir que estamos ante un Gobierno que realmente está some
tido, como ha dicho la Consellera, a unos plazos continua_ 
mente, legítimamente entiendo yo, ustedes presentan unas 
incia[ivas e intentan ponerle al Gobierno unos plazos deter
minados. Respecto al segundo punto, lo de la Ponencia par
lamentaria que elabore una Proposición de Ley ¿por qué esta 
medida que coarta las iniciativas de otros Grupos? ¿Por qué 
esta medida de Ponencia? Yo creo que ya hay demasiadas 
Ponencias, y quiero decir y venir aquí al paso de la utiliz.a
ción fuera de contexto de la palabra «reina», d~<anem per 
feina» i no sé que más. Aquí cuando se han dicho estas pa
labras por parte de nuestJo Grupo, de repre entaotes de nues
tro Grupo, lo han dicho en un contexto determinado y no 
se pueden aprovechar esas palabras después para lanzarlas 
contra el Grupo. Efectivamente, nosotros estamos aquí tam
bién por trabajo, pero pór trabajo que corresponda a un tra
bajo político de los Diputados y no por otras cuestiones de 
tiralíneas, reglas, compases y no sé que más; tiralíneas efec
tivamente ya no se utilizan, ya són los «rotrings», pero en 
fin, a eso no venimos aquí, aquí venimos a un trabajo polí
tico y no a un trabajo de tiralíneas. 

Yo creo, con todos los respetos, que hay una cierta ob
sesión legislativa, desde la postura de nuestro Grupo, obse
sión legislativa. Ustedes quieren una sociedad ordenancista, 
regulada, donde la espontaneidad esté liquidada. Me parece 
muy bien, porque Gramsci, Antonio Gramsci ya tiene un ar
tÍCulo contra Rousseau, La espontaneidad roussoniana liqui
dada; ustedes prefieren esas sociedades, nosotros somos más 
partidarios de una sociedad más libre donde no todo esté 
regulado, no todo esté previsto, porque ustedes a este paso 
llegarán a regular hasta el día quese tiene uno que morir. 
Yo creo que en todas esas cosas hay que caer en esa obse
sión legislativa, con todos los respetos yu exagerando la nota, 
porque efectivamente he exagerado la nota, pero hay que ver 
también la otra parte para que vean ustedes que están bus
cando unos caminos que realmente creo que son también exa
gerados por su parte. Por tanto, el ejemplo de Catalunya es 
malo, es malísimo, porque es que no es ejemplo, no existe 
la ley, y con todos los respetos nosotros creemos, y con esto 
ya acabaré, que somos partidarios de regular el tema ése, so
mos partidarios, pero el Gobierno, dentro de sus priorida
des, tiene otras que no son la legislación de los museos, la 
representante del Gobierno ya lo ha expresado aquí. Por tanto, 
y sintiéndolo mucho, votaremos en contra de la Moción que 
presentan. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENl: 
Per ftxar posicions i dir si accepta o no les esmenes pro

posades, té la paraula el Diputat Sr. Darniil Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Darnia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
En primer Uoe, I'esmena del Grup Parlamentari PSM

EEM, es mena que seria I'aplicació practica d'una area d'ac
tuació, museus en aquest caso Hi estam perfectament d'acord, 
nosaltres compartim aquesta sensibilitat, en aquest cas un 
exemple concret de Ciutadella, i quan explicava el perque de 
la presentació d'aquesta es mena m'ha recordat precisament 
la necessitat de comptar amb aquesta Llei de Museus per 
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'cJónar :compliment, per poder satisfer les expectatives d'una 
atea geogrAfica situada a !'altre extrem de les Illes Balears, 
que; és Formentera. El Sr. lsidor 'Ib.rres té interes, coro tot 
l!Ajuntament de Formentera que aquesta illa-municipi, que 
té unes possibilitals d'actuació fins i tot quasi a ruvel1 de Con
seU Insular, compli també amb un museu. Per tant, necessi
tani un vehicle legal no només per al cas de Ciutadella, cas 
éOneret, sinó per acomplir els projectes -fins ara les idees
que hi ha a l'altre cap de les Illes Balears. 

Necessítam una Lleí de Museus, no una lleí per complir 
l'expedient, aixo no ho ha dit aquest Diputat i a aquest Di
putat, Sra. Consellera, no se li poden atribuir paraules que 
no ha pronunciat. Hem parlat del cas de Catalunya, que evi
dentment es va acabar una Legislatura, pero evídentment a 
CataJunya, si no hi ha una Ilei en vigor, hi ha un Govern 
que ha presentat dues vegades un Projecte de Llei de Mu
seus. Es poden fer Decrets, pero els Decrets es mouen a un 
nivell inferior, són fruit d'un executiu, no son fruit d'un de
bat parlamentari, i nosaltres volem que els museus de les Illes 
Balears siguin regulats no per un Govern, que de vegades 
resulta minoritari en aquesta Cambra, sinó que volem una 
!lei elaborada, votada per aquest Parlament i si pot ser per 
completa i total unanirnltat; «nemine discrepante», si em per
meten el llatinisme. 

Que sis mesos són un termini curt? Francament, aquest 
Diputat, en nom del Grup SOCIALISTA pot dir que el Grup 
SOCIALISTA cree en molt manco temps es veuria amb co-

_ ratge de fer bastantes més coses i no té una Conselleria ge
nerosament dotada de pressupost i personal, pero en fi, si 
el termini és tan asfixiant que en sis mesos hagin d'acabar 
¡'ale, podem anar al próxim Periode de Sessions, i quasi quasi 
els diria més: si es comprometen que durant l'any 1989, en
cara que no sigui al primer, que sigui al segon, a dur una 
Llei de Museus amb totes les regles corresponents, és evi
dent que nasal tres estam en favor. El que nosaltres no po
dem admetre és que s'anunci! que no es fa feina, que es fan 
molts d'estudis, pero que aixo de fer una regulació legislati
va deis museus -po es museus, llamentablement- és una fei
na que aclapara la Conselleria. Francament, nosaltres ente
nem que la ConselIeria d'aquest Govern responsable de l'area 
cultural existeix sobretot per sortir al ButIletí Oficial. Es un 
paper gris, és un paper, si volen molt mal de lIegir, amb IIe
tra petita, que sol morir a les biblioteques, que només el so
I,en consultar els afectats i alguns especialistes en Dret, pero 
es, en definitiva, alIo que a I'hora de la historia define ix un 
Govern, aixó és el que defineix un Govern. Sra. ConseIlera, 
darrerament hi surt un poc més, peró hem repassat aquests 
butlletins des que es va crear aquesta Comunitat Autónoma 
i la cultura ocupa un lIoc molt marginal. Llamentablement 
hi ha actuacions que no van dirigides cap al ButIletí Oficial, 
la foto, sortir a la foto, aquesta és l'obsessió, és evident... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Pons, és per fixar posicions que té la paraula, voste. 

~L SR. PONS 1 PONS (Damü1): Volem que passi a la histo
na, al Butlletí Oficial, pero llamentablement veim que apun
ta cap a uns altres butlletins tal vegada més espectaculars. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Aquesta Presidencia demana al Sr. Portaveu del CDS si 

vol fixar el terrnlni que ha dit per saber si el Sr. Darnla 
\ 

/}v 
ti! 

l'accepta. 

EL SR. TRlJiS I ARBOS: 
Sí, Sr. ITresident, el terrnlni que jo he demanat que s'in

clogués al punt primer de la Moció era el primer Periode 
de Sessión de l'any 1989. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Sr. Portaveu del Grup SOCIALISTA, accepta aquesta 

modificació? 
Passam, ido, a la votació d'aquesta Moció. Pel curs del 

debat entén aquesta Presidencia que s'han de votar els dos 
apartats per separat i també l'esmena. 

Per tant, jo deman al Sr. Secretari que procedeixi a lle
gir l'apartat Ir., una volta ha dit «El Parlament de les Illes 
Balears acorda», amb la modificació proposada pel Grup Par
lamentari CDS i acceptada pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«l.-En el primer Període de Sessions del 1989, el Go

vern de la Comunitat Autonoma presentara al Parlament el 
Projecte de Llei de Museus de les Illes Balears». 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets. Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30, Vots en contra, 

27. No hi ha abstencions. Per tant, queda aprovat l'apartat 
Ir. de la Moció que ha estat sotmes a votació. 

Passam a la votació de l'apartat 2n. que el Sr. Secretari 
procedira a llegir, si té l'amabilitatde fer-ho. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: «Transcorregut l'esmentat ter
mini sense que fos presentat a la Cambra el referit Projecte 
de Llei, es constituira, amb participació de tots els Grups 
ParIamentaris, una Ponencia que elaborara una Proposició 
de Llei de Museus de les IlIes Balears». 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con

tra, 28, Abstencions, 4. Queda, dio, rebutjat el punt 2n. que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a la votació de l'esmena d'addició presentada pel 
Grup Parlamentari PSM-EEM, que el Sr. Secretari procedi
n1 a llegir. 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la 

Comunitat Autónoma a arbitrar les mesures adients que pos
sibilitin, d'acord amb l'Ajuntament de CiutadeIla, la promp
ta obertura de I'equipament museístic des Bastió de sa Font 
a Ciutadella de Menorca». 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets. Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

27. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovada l'esmena 
d'addició que acabam de sotmetre a votació. 

11.-2) 
Passam al debat de la següent Moció, que és la registra

da amb el n? 976/88 presentada pel Grup Parlamentari PSM
EEM, relativa a la problematica de la problematica de la dro
ga i derivada de la Interpel·lació n? de Registre 596/88. Per 
fer la defensa d'aquesta Moció i per part del Grup Parla
mentari PSM-EEM, té )a paraula el Diputat Sr. SebasWl 
Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Després del debat lIarg i jo pens que manifestant tots 

els Grups ParIamentaris i també el Govern una intenció cla
ra de Iluitar davant la droga en aquestes illes, entenent que 
és una de les problematiques més seriases més profundes i 
que requereixen més esfon;os institucionals, personals, tec
nics i polítics, és quan el nostre Grup ha presentat una Mo
ció senzilla i, pensam, que molt d'acord amb tot el debat 
que varem mantenir i [ent un esfon;: de síntesi de les distin
tes qüestions que nosaItres volíem plantejar. Per aixo estam 
gairebé segurs que aquesta Moció sera aprovada i, arnés, 
jo diria que ha sera amb un marge i un consens molt gene
ral en aquesta Cambra, perque pensin, Sres. i Srs. Diputats, 
que un problema com el de la droga, si volem Iluitar amb 
eficacia contra eH, necessita un consens parlamentari impor
tant, un consens político No basta només dir coses, fer de
claracions més o menys solemnes, no basta només subven
cionar entitats sense fi de lucre, no basta només becar 
persones que pateixen el problema de la drogo-dependencia; 
no basta, en definitiva, fer gran s discursos, sinó que es trac
ta de treballar conjuntament amb una voluntat política, amb 
uns criteris tecnics molt clars i amb una perspectiva jo diria 
que clarivident. 

Ha deia el ConseHer, es tracta de posar-hi les mans, no 
es tracta només de fer política preventiva, que és un deIs te
mes importants, sinó que es tracta d'anar als ternes de rel 
del problema de la drogo-dependencia; en conseqüencia, anar 
tota la problematica, des de la prevenció fins a la reinserció; 
es tracta, en definitiva, d'abordar aspectes polítics, aspectes 
tecnics, etc. El nostre Grup ParIamentari modest, petit, re
plica a tates les coses que s'han anat dient els darrers anys 
sobre la droga i fa unes propostes, ja die que modestes, po
sitives i que reclamen un eonsens político 

Anem a veure en definitiva quines són les propostes que 
el PSM-EEM du avui en aquest Plenari per tal d'aprovar-la, 
si ho creuen oportú els distints Grups Parlamentaris. Anem 
en primer Iloc a un problema burocratic, un problema buro
crMie, perque nosaltres no diríem un problema político Un 
Decret del Govern de la Comunitat d'aquest any, de dia 24 
de mar~, publicat dia 9 d'abril, ens presenta una vegada més 
el que és l'organigrama de la Comissió Territorial sobre Dro
gues. Nosaltres vérem el Decret amb una certa satisfacció per 

tal que feia onze mesos que no es reunía aquesta COrnis '. 
i era bo que es modificas la seva eomposiciÓ. De fet des SI,O 

de publicar-se el Decret es CODvoca dia 27 d'abril l~ Co~~ 
sió i es reuneix em sembla que dia 5 de maigo Nosaltres d 
vant aquest Decret de Cornissió Territorial sobre Drogues 'co:~ 
sideram que hi ha un excessiu plantejament burocratic qu 
de fet és una practica habitual de les Adrninistracions de l'Es~ 
tat Espanyol, pero no per aixo nosaltres hem de deixar de 
continuar demanant una desburocratització. Nosaltres creim 
que sobren alts carrecs de l'Administració i hi falten perso
nes que treballin directament en la tematica de la droga
addició_ la sabem que emparant-se en els criteris que el Pre
sident de la Comissió pot demanar l'assistencia d'altres per
sones i també, en definitiva, es pot demanar fins i tot a re
presentants d'ajuntaments, d'aquesta manera hi ha hagut 
algunes persones de policia, de fiscalia, que són convidades 
a participar, pero nasal tres pensam que aixo que només exis
teixi un representant de les Associacions d'Ajuda a Toxico
mans és molt magre, és molt poca cosa, i en definitiva pen
sam, en aquest primer punt, que cal donar entrada a persones 
que treballin directament amb els toxicomans en més quan
titaL Si la Comissió pensa que seria massa extensa, nosaltres 
suggeriríem reduir alts carrecs i donar-hi entrada a persones 
de les distintes associacions, de les distintes comunes tera
peutiques deis distints nivells d'actuació directa amb les per
sones que tenen problemes de toxicomaníes. 

El segon punt és un punt, jo pens, de memoria col·lec
tiva. Nosaltres creim que els respons~bles- polítics d'un tema 
tan important com són les toxicomanies és bo que per ini- . 
ciativa propia o perque els ha demanam globalment i amb 
un consens polític, exposin al Parlament com és el problema 
cada període de temps deterrninat. Nosaltres hem fet una pro
posta radical que sigui cada tres mesas, ja sabem que qual
que Grup Parlamentari propasa altres períodes de temps, ja 
ha exposaran en les seves es menes, pero nosaltres ens atreví
ríem a dir, Sr. ConselIer, Sres_ i Srs. Diputats, que aixo hau
ria d'haver estat o hauria de ser normalment iniciativa del 
mateix Govern, i he de dir que en aquesta Legislatura hi ha 
hagut un canvi de tactica política del Govern a mol tes Con
selleries i és, de fet, sol·licitar d'informar directament el Par
lament, a Comissions, a Plenaris fins i tot, de problemati
ques concretes i puntuals, i nosaltres, en definitiva, creim que 
un problema tan greu com el de la droga requereix una in
formació constant en aquest Parlament i en definitiva a tata 
l'opinió pública de l'evolució de la seva problematica. 

El tercer punt és un punt molt senzill que de fet és rei
terar alIo que ja fixa el Butlletí Oficial de l'Estat de dia 9 
de novembre del 85 i és la qüe rió de la Metadona, el tracta
ment amb Metadona que s'ha de fer. El Deeret estatal de '. 
I'any 85 é un decret que fixa claramenl unes respon abili
lal5 de les omunitats Autonomes. Sabem que a les llles Ba
lear el Govern ha actual mínimament respecte de I'article 
4t. en els seus punts 1, 2 i 3 respecte d'aquest tema, pero 
notam a faltar una Comissió de seguiment, notam a faltar 
més informació, notam a faltar una visió del problema del 
tractament amb Metadona molt més amplia i, sobretot, nO' 
1am a faltar que hi hagi menys polemique de le que Iti ha 
hagut emre el cos anüari respecte d'aquesta tematica. No
sal tres no som partidaris, en principi, del tractamenl de Me
tadana com a tractamemde toxicomanía, peró rcspeclsm que 
hi ha 1110lts de ciutadans que necessiten aquest lraclamenl 

j en con eqüencia pensam que és bo que el overo de 111 

---

.. 
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Comunitat es coresponsabilitzi d'acord amb el Decret del no
verobJe del 85 i po ¡ m a I'agulla, com diríem, i en definitiva 

ue institucionalitzí en part aquesl seguiment i aquesta exe
~ució del tractament de Metadona. Pensam que ningú més 
C8pacitat, d'acord amb la Uei, i també d'acord amb la voca
ció autonomica que creim que aquest Parlament ha de tenir, 
que el Covem de la Comumtat Autonoma, per fer el segui
ment del tractament amb Meladona. 

Enlrant al paragra f n? 4 de la nostra Moció, hem de 
dir d'entrada que nosallres hem volgul rugir duna poJemica 
estero de la pass ada Legislatura que hi havia entre el Covem 
de la Comuni'tal i un C rup Parlamentad aquí representat, 
el Orup SOC1ALISTA en aqucst cas: Pla de lluila conlra la 
droga a les Balears, si 'ha presenta l o no s'lla presentar, si 
s'ajusta O no a la normativa estatal, Pla Nacional de la Dro
ga, ete., etc. El nostre Crup ha volgut rugir d'aquesla pole
mica eSleril i senzillament ha volgUL plantejar amb claredal 
i concreció que es presenti a debat en aquest Parlament amb 
una Comunicació previa i amb els estudis que el Govern cre
gui pertinents, el Pla de Lluita contra la Droga a les Balears, 
és a dir, les directrius que aquest Govern té concretes, ciares, 
si més no per aconseguir el suport polític institucional de 
10t5 o de la immensa majoria de Grups Parlamentaris aquí 
representats. 

Entenguin bé el punt n? 4. Pla de Lluita contra la dro
ga no és un tema burocratic, no és un tema d'ajustar-se a 
unes normatives, a unes Beis estatals més rígides o menys rí
gides. Nosaltres creim que ha de ser un pla senzill, un pla 
on tots puguem opinar i en definitiva donaf-li una difusió, 
una publicitat i una línia d'actuació el més coherent pos si
ble. Nosaltres parlam d'un termini de tres mesos, si el Go
vern creu qu'e no li basten tres mesos i en necessita més, com 
qualque Grup Parlamentari proposa, no tenim cap empero 
d'allargar una mica aquest termini, pero creim que és im
portant que aquest Parlament aprovi d'una vegada per totes 
el Pla de L1uita contra la Droga a Balears. 

I el darrer punto En aquesta Comunitat Autanoma hi 
ha cada tres dies polemiques respecte de la problemfitica de 
les toxicomanies; polemiques entre tecnics -recordem pole
miques amb El Patriarca, la passada Legislatura i aquesta
o bé polemiques pseudopolicials-judicials-polítiques, o sen
zillament existeixen polemiques molt més serioses que les an
teriors, com són quan hi ha un mort o unes persones amb 
problemes de tractament de drogo-dependencia. Nosaltres 
creim que el Parlament és sobira i que seria molt bo que 
investigas la problematica de les toxicomanies a Balears. Que 
vol dir investigar? Investigar vol dir analitzar problemes con
crets, demanar informacions, recaptar tot tipus de diagnos
tics que puguin existir en aquestes illes respecte d'aquest pro
blema i, en definitiva, dur a aquest Parlament tota una 
investigació, un estudi profund sobre el problema de la drogo
dependencia. 

Aixo vol dir que hauríem de fer feina, que ens haurÍem 
d'assessorar els distints membres d'aquesta probable comis
sió d'investigació amb tecnics, i vol dir que emprendríem un 
camí de donar una alternativa política a un problema que 
és quotidia, i que és, en definitiva, la polemica permanent 
sobre la problematica de les toxicomanies. El nostre Grup 
no ha volgut presentar, d'acord amb el Reglament d'aquesta 
Cambra, articJes 50 i 51, i sobretot per sortir al pas de mol
tes possibles interpretacions o moltes possibles ambigüitats 
respecte d'aquesta problematica. la sabem que n'hem parlat 

una mica dios la Comissió d'Assumptes Socials d'aquest Par
lament, ja sabem que n'hem parlat una mica als mitjans de 
comunicació social i de fet hem de dir, d'entrada que sabem 
el punt n? 5 que té el suport gairebé majoritari o hegemomc 
d'aquesta Cambra, perque tothom creu o ha dit alguna ve
gada en públic que aquest problema de les toxicomanies cer
tament s'ha d'investigar per poder tenir una bona anaJisi i 
un bon diagnostic. 

En defimtiva, el PSM-EEM ha procurat ser molt sen
zilI, positiu, constructiu i d'entrada, no ser agressiu contra 
cap institució m contra cap col·lectiu dels que de ver tenen 
ganes d'analitzar, treballar en la problematica de la drogo
dependencia i trobar-hi sortides, amb la convicció que es un 
problema real i greu de la nostra societat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'han presentat es menes, la registrada amb el n? 1064/88 

del Grup Parlamentari SOCIALISTA i la registrada amb el 
n? 109l/88 del Grup Parlamentari CDS. Per defensar l'es
mena del Grup ParIamentari SOCIA LISTA té la paraula el 
Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats, Sres. Diputades. 
El tema de la droga s'ha convertit en un tema de con

versació diaria al carrer, a la feina, a la premsa; com acaba 
de dir el Sr. ConselIer, no trobaran vostes cap dia que els 
diaris no facin referencia al tema de les drogues. Per poca 
experiencia que tinguem en el tema, descobriran la facilitat 
amb que es recorre a tapics sense cap tipus de fonament, 
com a esquemes d'invenció, com a.suports d'una improvisa
ció. No existeixen solucions facils per a problemes comple
xos i els tapics no son més que simplificacions tosques. Com
prendre i abordar el tema de la droga no és una feina facil 
i ho hem de reconeixer, requereix un gran esfon;: i voluntat, 
tal vegada per aixo la Comissió Territorial de Drogues ha 
estat més d'un any sense reumr-se. També hem de reconeixer 
que requereix un estudi complex i intersectorial que fins ara 
no s'ha fet, pero de que ens val saber que la interacció de 
factors fisiologics, psicolagics i socials és la causant deis nous 
probIemes de salut, com les drogues, si a I'hora d'actuar es 
deixa de banda o es minimitza algun d'aquests factors que 
desencadenen I'aparició d'aquests fets? Molts deIs problemes 
de salut actuals són els resultats d'una mescJa explosiva, d'una 
banda les r~ccions físiques i conductuals de I'individu i d'al
tra l'entorn social, cultural i economic. Umcament coneguent 
els efectes nocius d'aquests factors i de les situacions de risc 
relacionades amb el comportament huma d'una forma gene
ral amb I'estil de vida i la cultura de cada societat, podrem 
prevenir els seus efectes. 

Ara passarem a comentar cada un deis punts de la Mo
ció que, ha presentat el Grup PSM-EEM. No estam d'acord 
amb el que proposa el primer punl. Aquesta Comissió, ac
tualment, i el Diputat que els parla en forma part, és inte
grada per un col·lectÍu prou significatiu. la ha comentat el 
Sr. Serra que hi ha un representant de Justícia, de Policia, 
d'Associació de Pares de Toxicamans, de centres, hi ha re
presentats polítics del Govern Balear, deIs distints ConselIs, 
de I'Ajuntament de Palma. Per tant, creim que la incorpora
ció de més persones que la Moció no concreta, podria pro
duir una manca d'operativitat que en l'actualitat, i sobretot 



1154 DIARI DE SESSIONS / Núm. 31 / 19 de maig del 1988 

després d'haver acudit a aquesta reunió que hi va haver, és 
prou justa. Per tant, al punt 1 no. estaríem d'acord. On sí 
podríem estar~hi és en I'esmena que fa el CDS, a fi i efecte 
que la Comissió d'Experts que d'aquesta Comissi6 Territo
rial de Drogues ha sortit fes una faina molt més complexa 
i molt més marcada. 

Punt 2: Creim que una compareixen<;a cada tres mesas 
davant Comissió de responsables polítics per expressar I'evo
lució de la situació de les toxicomanies és excessiu, clarament 
excessiu; creim que cada sis mesas seria suficient. Per tant, 
nasaltres hem presentat una es mena. 

Punt 3: Estam completament d'acord, no diríem res més 
en aquest punto 

Al punt 4: Un terrnini de tres mesos per constituir i pre
sentar debat parlamentari al pla de lluita contra la droga és 
massa breu. Una coesa és que el Govern Balear no hagi es
tat capa<; de fer-ho en quatre anys i altra que vulguin que 
·el facin en tres mesos, jo crec que sis mesos seria un temps 
prudent. . 

I punt 5: En aquest punt estam d'acord en crear una 
Comissió no permanent, pero amb matisos. Una Comissió 
no permanent específica del tema de les drogues,. pero no 
una' Comissió d'investigació, cert que és qüestió de matisos. 

.Pe~ tant nosaltres estaríem d'acord amb l'esmena que ha pre
sentat el CDS. 

Per acabar la meva intervenció, voldria recordar al Sr. 
Conseller de Sanitat que únicament la promoció de la salut 
com . a esfor<; per crear sistemes d'assis!f:ncies globals inter
sectorials abandonant el model medicalitzador és l'única via 
per atendre de forma integral qualsevol problema de salut, 
qualsevol, i molt més el de la droga. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar l'esmena presentada pel Grup Parlamenta

~i CDS té la paraula la Diputada Sra. Aleñar i Pujadas. 

LA SRA. ALEÑAR I PUJADAS: 
Sras. i Sres. Diputados. 
CDS ha presentado una enmienda a la Moción presen

tada"por el Grupo Parlamentario PSM-EEM relativa a la pro
blemática de la droga con la intención de que sea aceptada 
en su totalidad por dicho Grupo Parlamenario. Vamos a ex
plica· el porqué. 

La enmienda referida al punto 1 creemos que lo hace 
más operativo, como acaba dedecir el representante del Gru
pO SOCIALISTA; la Comisión Territorial puede quedar como 
está p~esto que los diferentes organismos que allí estan re
presentados tienen la posibilidad de integrar en ella a tecni-
·cos o no, pero entendemos que lo que realmente debe modi
ficarse es el artículo 3 del Decreto 31/88, de 24 de marzo, 
que dice que la Comisión Territorial podrá funcionar en Pleno 
o mediante un Comité técnico. Esa es la modificación que 
'pediríamos nosotros y sería el «podrá» por «deberá funcio
nar» y ~I «o mediante un Comité tecnico» por <0] median
te», d «o» «por» <0] mediante un comité de expertos». Nos 
parece más operativo. La última parte de la enmienda cree
mos que recoge el espíritu de la Moción al decir «através 
de organismos con los que colabora la Administració Auto
nómica», es decir, grupos u organizaciones solventes, como 
por ejemplo, sería gente experta del «Projecte Home». 

Respecto al punto 2, estamos de acuerdo, pero la com-

·parecencia trimestral nos parece menos eficaz quelal'qu' 
. d C e PJ;O,; pugnamos en nuestra enrruen a. reemos que está'ltnáS 

. armonía con el trabajo parlamentario la comparecénciaren 
cada Período de Sesiones. <;-1 , C!Jl. 

Respecto al punto 3, tenemos entendido que la!.CoIl$e, 
lleria ya ha acoptado alguna medida en este sentido,como 
pudiera ser el Decreto de 7 de enero del 86, publicado el 30 
del mismo mes, por lo que nos parece reiterativa, pero no 
por ello nos opondremos. 

En el. punto 4 de la Moción, al igual que hemos dicho 
en el punto 2, pedimos que se modifique el plazo dé tres 
meses por «antes de que finalize el próximo Período de Se. 
siones». Creo que los argumentos esgrimidos en el punto 2 
~on igualmente válidos y además creemos que el Parlamento 
tendría un mejor documento de trabajo que si sólo le da. 
rnos en verano para realizarlo. 

Por último, presentamos una enmienda al punto 5 de 
la Moción en el sentido de que se modifique, si es admitida 
por· el Grupo Parlamentario PSM, la denominación de la Co
misión no permanente que se pretende cear y que se modifi. 
que el término dé' «investigación» por el de «estudio sobre 
la problemática de las toxicomanías en las Islas Baleares», 
puesto que entendemos que una Comisión de Investigación 
tiene un contexto muy determinado y creemos que sería más 
claro y ~plícito el de estudio o, si no quisieran suprimir una 
cosa por otra, en último caso «de estudio e investigaciófi» 
del problema, en el bien entendido que no es investigación 
personal ni política de nadie, sino estudio de investigación 
del problema, nada más. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que valen intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Només per fixar la posició del nostre Grup. Comen<;a

rem per .la darrera Proposta de Resolució, la n~ 5, que fa 
referencia a la creació d'una Comissió no permanent d'ln
vestigació; anunciam que ti donarem uport, En embla que 
la magnitud del problema justifica que es faci una investiga· 
ció. Consideram que I'estudi és una cosa que no és uficient 
en aquest cas; investigació vol dir estudi i qualque ca a més. 
Respecte de les altres, les dividirem en dos blocs. En primer 
Uoc hem de die que la n? 1 referent a la modifica ió de la 
composició de la Comissió Territorial sobre Drogues, ens sem
bla correcta si s'admet l'esmena del CDS perque efectivament, 
com ja s'ha dit aquí, és molt més correcte que els experts 
puguin fer feina en un comite més reduit i que puguin asses
sorar després el Pie i no augmentar el tamany. Respecte de 
lá n~ 4, també ti donaríem uport si s'admetessin les esme
nes del Grup CDS, en el sentil que ja hi ha un pla de lIuita 
contra' la droga i per tant eria una actualització d'aquest pla, 
que ev:identrnent hauria d'anar coordj nat amb el pla a nivell 
estatal contra la droga. 

Respecte a les n~ 2 i n~ 3, no podem votar a favor la 
primera perque nosaltres consideram, primer que el Conse
Her de Sanitat ja ha vengut aquí diverses vegades, que cada 
vegada que vulgui pot venir, que eH té iniciativa propia per 
venir i fer-lo venir periodicament ens sembla que no és una 
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anera habitual de funcionar el Parlament; es podrien fer 
~enir cada tres meso.s, O cada sis o cada quatre o ~ada de et~ 
t · ts els Conse1Jers 1 pensam Que a vegades els filme aqul 
~ tenen per que er tan periodics, sinó que és quan hi ha 

:Da necessitat i a més saben que h1 ha mecanismes per fer 
coropareixer els ConseUers tantes vegades coro vulguin. Res
pecte .de I apartat, votarem que no, i a La o? 3 lambé vota
rem .que no, perque efectivamenl com ha cUt la Sra. AJeñar, 
ja s'han fel coses, i aixo és una reiteració del que s'ha [el. 

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

el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I FERRER: 
Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. 
Intentaré anar punt per punt i així continuarem el rit

me que hem dut quant a efectivitat de resolució d'aquesta 
Moció. 

Quant al primer punt, consider que les funcions que són 
encomanades _ a la ComissÍó de Coordinació del Pla Territo
rial sobre Droga de la Comunitat Autonoma, es poden com
plir perfectament amb la seva actual composició. Pens que 
existeix una amplia representació i un Comite tecnic que as
sessora la Comissió, aquest és en definitiva el camí d'aques
ta Comissió. Els problemes que es puguin plant~jar i que tal 
volta es plantegin no els resoldra més ni menys un nombre 
major o menor de representants d'aquesta Comissió. 

r..;esmena del CDS du al Parlament realment el que pas
sa a la practica, per aquesta raó li donarem suport si el PSM
EEM I'accepta. 

Al punt 2 votarem que no, és a dir, les vegades que el 
tema de la dorga s'ha tractat en aquest Parlament consider 
que és prou garantia perque no s'exigeixi aquesta freqüencia 
de debat. El Reglament del Parlament, per altra part, ens 
proporciona prou mitjans de compareixenc;:a perque ara ha
gim de fIxar un rnínim; arnés, estam tots d'acord que hi unes 
repercussions socials, unes repercussions de tot tipus que ja 
varem es mentar ¡'a1tra vegada i que consider que és una obli
gació i una voluntat per part del Govern acceptar aquest fet, 
aquesta problematica com l'aborda. Sobre aquest punt, no 
pens que s'hagi de fixar, com he dit, un mÍnim de comparei
xences perque de fet ja les fa d'una o d'altra manera. 

Quant al punt 3, ens trobam una altra vegada davant 
una repetició del que es fa a la practica. Per tant, per l'evi
dencia i per considerar que la Conselleria de Sanitat ja com
pleix amb el que s'estableix a I'Ordre Ministerial, votarem que 
no. 

Punt 4. El pla territorial es va adaptar als criteris del 
Pla Nacional i ja es desenrotlla, pero és evident que hi ha 
una multiplicitat de competencies que es mesclen en el tema. 
Per tant, si el que es pretén és un debat parlamentari, consi
der que I'esmena del CDS és més ajustada a la realitat i per 
aixo Ji donaré suport, si cal. 

Quant al n? 5, pens que la creació d'una Comissió no 
permanent d'Investigació planteja una altra vegada l'assumpte 
de les Comissions creades avui en dia. En aquest cas és una 
Comissió que vol abordar la problematica de les drogues. No 
fa falta esmentar, perque pens que tots els qui hem interven
gut en aquest tema sabem que e/s consells, els comites, les 
cornissions que hi ha sobre aquest tema. Vns són dirigits per 
poIítics i tecnics, uns altres per tecnics, i ara demanam una 

a1tra Comissió d'Investigació. Jo pens que una Cornissió cons
tituida per Diputats no crec que solucioni una cosa que una 
Comissió constituIda per tecnics no pugui solucionar com 
ha fet fins ara. De totes maneres, tampoc no vull que s'acusi 
el Grup Parlamentari que represent ara mateix que intentam 
bloquejar qualsevol expectativa o qualsevol iniciativa d'ana
lisi del tema de la droga; per tant, a desgrat del que he dit, 
donarem suport al punt 5 de la Moció del PSM-EEM. 

Amb aixo hagués acabat si en la meya intervenció de 
la darrera vegada no hagués tengut una al·lusió, per part del 
-Sr. Serra, quant al tema de I'extasi, i si en la meYa anterior 
intervenció no vaig fer referencia explícita a I'extasi va ser 
pel temps que m'assigna aquesta Cambra de cinc minuts, no 
vai~ voler ficar dins un paquet el tema de la problematica 
de l'alcohol i de I'heroina junt amb el tema, per exemple, 
de I'extasi, o el tema del porret o el tema del «popper». Po
dríem tractar-ho, cinc rninuts, no? 

Per altra part, el tema de I'extasi no es tracta d'una de
pendencia. A part deIs efectes que voste va descriure tan bé, 
eh?, n'existeixen uns altres caracteritzats per una intoxicació 
aglJda i uns efectes i una presentació aparatosa que sol dur, 
no als centres de dependencia, sinó als centres hospitalaris, 
no per ser tractat com una drogo-dependencia, sinó com un 
problema més. Aquests són uns raonaments que Ji havia de 
fer a causa de la seva al·lusió que no havia parlat del tema 
de I'extasi, pero és que per altra part, si voste ho recorda, 
sí vaig parlar del tema de les amfetamines i voldria recordar
ti que la composició de l'extasi és el metil-dioxid-amfetarnina, 
és a dir, una amfetamina. 

EL SR. PRESIDENT: 
Dél decurs del debat, aquesta Presidencia creu necessari 

fe!;' un descanso perque es posin d'acord, ates hi ha es menes 
sem1;Jlants, per exemple «sis mesos» i «el proxim PerÍode de 
Sessions», i amb qualcuna de les dues haurem d'arribar a 
qu'a1que solució. Per tant, aquesta Presidencia decreta un des
cans de quinze minuts perque puguin intentar arribar a un 
acord en t'acceptaeió de les esmenes. Se suspen la Sessió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomenc;:a la Sessió. 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM

EEM, per tal de fixar la posició i assenyalar les esmenes ac
ceptades, el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQVETS: 
Gracies, Sr. President. 
Pensam que ha estat fructuós aquest tractaihent de la 

; Moció presentada pel PSM-EEM i que hem pogut, els dis
tints Grups Parlamentaris, de més bon o no tan bon grat, 
ac~eptar i fer una serie de transaccions. En conseqüencia, la 
nostra satisfacció global és que pensam que amb aquestes 
cinc mesures que votarem en cas d'aprovar-se, resultaría per 
una banda que podríem treballar, tant el Govern en el seu 
ambit com els distints Grups Parlamentaris i aquest Parla
menten conjunt, i pensam que es poden treure tal vegada uns 
fruits i uns resultats concrets en aquest terreny. 

Demanaríem, Sr. President, que el Secretari llegís els tex
tos transaccionats per veure si són aquests els que hem tran
saccionat amb tota correcció, abans de votar. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Vol que els llegeixin tots o anam a llegir i votar? 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Jo crec que es podrien anar llegint i votant un per un, 

. perque com que de fet s'ha transaccionat globalment, pens 
que seria positiu. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord. Abans de votar jo mirare si hi ha qualque Por

taveu queposi objeccions i repassaríem els texts proposats. 
De manera que, Sr. Secretari, vol procedir a fer lectura 

del primer punt de la Moció transaccionada? Em pareix que 
totes ho són. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba

lears modificara el Decret 31/88 de dia 24 de man; del 88, 
publicat al BOCAIB n? 43 de 9 d'abril, de la Conselleria 
de Sanitat i Seguretat Social sobre la composició de la Co
missió Territorial sobre Drogues, per tal que funcioni en PIe 
i mitjancant un Comite d'experts on es doni entrada a per
sones que treballin directament amb els toxicómans a través 
d'organitzacions amb les quals col· labora l'Administració 
Autonómica». 

EL SR. PRESIDENl: 
Sres. ¡Srs. Diputats que votio a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat. 
Passam al punt segon o a la Moció n? 2 i té la paraula 

el Sr. Secretari per fer lectura de la proposta. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Que els responsables polítics de la problematica de les 

toxicomanies a les IlIes Balears de l'Administració Autonó
mica compareixin almenys una vegada en cada Període de 
Sessions davant la Comissió d'Assumptes Socials del Parla
ment per tal d'expressar l'evolució de la situació de la pro
blemittica de toxicomanies i drogo-dependencia a les Illes 
Balears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? '. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

27. Abstencions, no n'hi ha. Queda, idó, aprovat també el 
punt n? 2 que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam al punt n? 3, que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«La Conselleria de Sanitat de la Comunitat Autónoma 

de les Illes Balears es responsabilitzara de l'execució i segui
ment del tractament amb Metadona d'acord amb el que pre
veu l'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 31 d'Octu
bre del 1985, Butlletí Oficial de l'Estat 9-11-85». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po 

drets? Gracies. sar 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen posar 

drets? . 
. Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

27. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovat el punt tercer 
de la Moció presentada, sotmes a votació. 

Passarn al punt assenyalat amb el n? 4. Sr. Secretario 
Vol procedir a fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Que abans de finalitzar l'any en curs, el Govern de la 

Comunitat Autónoma de les Illes Balears presenti a debat 
parlamentarí, mitjancant una Comunicació previa i els estu
dis pertinents, l'actualització del Pla de Lluita contra la Droga 
a les llles Balears com a adaptació del Pla Nacional de 
Droga». 

EL SR. PRESIDENl: 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es vol en posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda arpovat el punt n? 4 que acabam de sotmetre 

a votació per unanimitat de la Cambra. 
I passam al n? 5, que di u, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«D'acord amb el que preveuen els articles 50 i 51 del 

Reglament del Parlament de les Illes Balears, es crea una Co
missió no permanent d'investigació i estudi sobre la proble
matica de les toxicomanies a les Illes Balears, i que en el ter
mini d'un any com a maxim haura acabat el seu trebaIl 
d'analisi i diagnóstic deIs problemes de drogo-dependéncia». 

EL SR. PRESIDENT. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat el punt 5 que acabam de 

sotmetre a votació. 

II.-3) 
Passam al debat de la Moció registrada amb el n? 975/88 

subscrita pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, derivada de 
la Interpel·lació n? 508/88 sobre la política d'Ensenyament 
Musical del Govern de la Comunitat Autónoma. Per defen
sar aquesta Moció i per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons i Pons. 

Sr. Secretari, vol procedir a fer-ne lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears acorda: La Conselle-

ría d'Educació i Cultura presentara al Parlament per a estu
di i debat a la Comissió de Cultura i Educació un pla d'ac
tuacions a l'ensenyament musical de les Illes Balears que 
haura de contemplar. 

l.-El pla de necessitat d'ensenyament musical a les Illes 
Balears i consegüent projecte d'actuacions d'acord amb el que 
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reveu l'Ordre de 9 de juny del 1986, que regula el mecanis
P d'jntegració en la xarxa de les Escoles Elemental ' de Mú-
roe .)., 
'ca' de la Comumtat AlIlunoma. 

SI 2.- El programa d'actuacions reIaliu al Conservatori Pro
fessional de Música de les IlIes Balears a les seves seccions 
de Mallorca, Menorca i Eivissa. S'hi contemplara les gestions 
a rea!itzar per tal de convertir-lo en conservatori superior, 
dcitació de personal, ubicació definitiva a cada illa i sistema 
de finanC;ament. 

3.-Un programa de beques d'ampliació d'estudis de mú
sica per tal de contribuir a la formació deis alumnes més 
rellevants del Conservatori Professional de Música de les IlIes 
Balears. 

4.-Un pla de foment de la musicologia a les Illes Ba-
lears destinat a revitalitzar la tradició deis estudis de la mú
sica com a fet de cultura que ha donat figures rellevants a 
les IIles. Aquest pla haura de preveure per al 1989 I'inici d'ac
tuacions destinad es a fomentar investigacions musicologiques, 
recerca d'arxius de música, edicions musicologiques, ete., tot 
aixó amb la finalitat de posar a I'abast deis estudiants de 
música a les lIIes Balears la tradició musical autóctona». 

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

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Dia 27 de novembre de I'any 1986, aquesta Cambra va 

debatre una Moció també del Grup SOCIALISTA relativa 
al tema de l'ensenyament musical a les IIles Balears. Precisa
ment al punt primer d'aquella Moció, va ser aprovaL per una
nimitat de la Cambra que en un termini de dos mesos la 
Conselleria d'Educació i Cultura, aleshores dirigida pel Sr. 
Francesc Gilet, havia de presentar al Parlament per a estudi 
i debat el Pla de necessitats d'Ensenyament Musical. Aquest 
termini, certament curt, no va ser acomplert, i aqllest Parla
ment no ha tengut fins ara I'avinentesa de debatre quines són 
les necessitats reals i objectives de I'ensenyament musical. Hi 
va haver, per tant, una unanimitat, pero també hi va haver 
per part del Govern, per part de la Conselleria que dirigia 
el Sr. Gilet, un incompliment manifest d'un mandat parla
mentari. 

Avui, després del debat que es va produir amb moliu 
de la Interpe! ·lació del Grup SOCIALISTA relativa a l'En
,senyament Musical a les Illes Balears, on varem constatar cer
tament greus deficiencies, tambe varem constatar, i no ens 
dol dir-ho, que la Conselleria de Cultura ha incrementat el 
personal que treballa en els conservatoris, aíxo és positiu, i 

'que s'anuncien també, a través de! nou Director d'Educació, 
al qual, logicament correspon aquesta area, actuacions en ma
teria musical. Tot aixo és positiu, peró creim que hi ha uns 
elements puntuals, uns elements de planificació que és ne
cessari afrontar amb rigor, no per cap finalitat o cap obsses
sió reglamentista i ordenancista del Grup SOCIALISTA, sinó 
perque creim que totes les coses requereixen, totes les coses 
demanen per dur-se endavant amb rigor una planificació que 
analitzi el que hi ha, que analitzi quin és I'objectiu ideal i 
quin és el camí per anar avanc;ant d'acord amb les arees prio
ritaries que trobem. 

El Pla de necessitats d'ensenyaments musicals, per tant, 
és un element practicament ja acordat, o més ben dit, acor
dat sense més preambuls per aquest Parlament, el Govern 

l'havia de presentar, e! Sr. Gilet va dir que e! presentaria, pero 
mai no es va complir aquest mandat parlamentario Per tant, 
el punt primer -ho vull recordar- és un simple recordato
ri; al seu moment va obtenir la unanirnitat de practicament 
tots els Grups: el Sr. López Casasnovas, el Grup Parlamen
tari PSM-Esquerra Nacionalista, la Sra. Munar i Riutort, que 
va actuar com a Portaveu, també e! Sr. Jaén i també el Con
seller Sr. Gilet. Esperam, per tant, que aquesta unanimitat 
es mantengui avui. 

El punt segon, programa d'actuacions referent al con
servatori. Varem pintar un quadre que si no fos que fa plo
rera, realment hi hauria per riure, perque de la quantitat 
d'irregularitats que s'han produi't al Conservatori els diaris 
n'han anat plens, hi ha hagut polerniques, hi ha hagut de
bats parlamentaris, pero per raons de poders factics -n'hi 
ha qui comanden més sense seure a una cadira de Conse\ler 
que eIs qui són en aquest Govern- no s'ha pogut resoldre. 
Hi va haver i hi ha un obstac1e, la Sra. Consellera va dir 
que amb el Director del Conservatori no havia tengut cap 
problema, jo celebro que no ho hagi intentat. Si hagués in
tentat posar ordre, amb el Director que hi ha avui en dia 
certament hauria tengut problemes i greus, pero creim que 
aquest programa d'actuacions no tracta de desbancar una fi
gura d'un director, no tracta de jutjar, d'obrir una comissió 
d'investigació, sinó de deixar aquesta qüestió al marge, si és 
que s'hi pot deixar, fer un plantejament a veure com el con
vertim en un conservatori superior, quina és la necessitat de 
personal que aixo generaria, quina és la ubicació de cada 
illa, avui hem parlat de la Misericordia i curiosament aquest 
conservatori que es troba dins la Misericordia ha de ser un 
deis elements d'aquest conveni, Sra. Consellera, que jo li prec 
que com més prest millor enllesteixi amb el Consell Insular 
de Mallorca per acabar amb __ una situació absolutament im
presentable. Quin efecte ens faria que l'Administració Cen
tral ocupas una area propia del Govern de la Comunitat 
Autónoma i anas anunciant als diaris ocupacions i actua
cions dins un edifici d'aquesta Comunitat Autonoma? 

Programa de beques. Realment la situació deIs estudis 
mllsicals d'aquest país no és gaire brillant, no podia ser d'al
tra manera. Un conservatori que va perdre el nivell que es 
va degradar fins a un extrem practicament d'ineficacia total 
no pot no haver donat gaire fruits, pero hi ha avui un inte
res per la música, hi ha un interes massiu, fins i tot el Con
servatori ha tengut molts de problemes a causa d'aquesta 
afluencia massiva, perque ve a ser una paradoxa estranya. 
El Conservatori, si em permeten un petit exemple, hauria d'ac
tuar quasi a un nivell semblant a la Universitat de les Illes 
Balears, pero resulta que aquesta Universitat, en e! cas del 
Conservatori -avui la cosa es va pal·liant a través de I'en
senyament musical que es comenc;a a fer en els diferents po
bIes a través de les escoles de música-, aquesta universitat 
es trobava amb la paradoxa que en \loc de fer estudis de ni
vel! no superior, sinó de nivel! mitja, es veia obligada a en
senyar I'abecedari a una massa de gent interessada per la mú
sica, pero que entraven al Conservatori amb un grau 
practicament d'analfabetisme musical. Entre aquests alum
nes hi ha gent destacada, pero que pertany a farrulles que 
tenen uns recursos lirnitats. Es necessari ampliar estudis pre
cisament perque e! nive\l del nostre conservatori és realment 
molt pobre. 

Aquest Conservatori necessita ser complementat, en el 
cas deIs alumnes més destacats i sobretot d'aquells que els 



eus nuclis familiars no tenen possibles per dur endavant aixo, 
amb estudis musicals. Recordi, Sra. Consellera, que concre
lament Barcelona i els seus centres d'estudis musicals han estat 
el Hoc de formació de la immeosa majoría de mú. ics de les 
mes BaJears i concretament de Mallorca. 

Finalment, una altra proposta que crec important, que 
és el foment de la musicologia. La musicologia és, en defini
tiva, l'estudi de la música com un fet cultural en sentit am
pli. No hem d'inventar res, no es preocupin que amb aixo 
no es tracta més que de recobrar i impulsar alhora una l.ra
dició musical, pero una tradició musical centrada un la mú-
ica com a fet d'estudi. No només hem produ"it músics, sinó 

que a les ILLe Balears hi ha hagul figures rellevants que han 
ret de la música objecte deIs seu estudis com a element cul
tural, i certament també aquestes figures s'han inspirat i han 
vengut a ser continuadores d'un moviment de musicologia 
que es va impulsar la segona meitat del segle XIX a Catalu
nya, concretament a través de la figura de Felip Pedrell, pare 
de la musicologia no només de Catalunya, sinó de tots els 
pai'sos de parla catalana. Un Baltasar Samper un Joal1 M~ 
Thomas, un Antoni Noguera, un Antoni Galmés, Gabriel 
Llompart, Rafel Ginard i Bau~a, un l) eado Mercadal a Me
norca i d'altres figure formen pan, en definitiva, de la tra
dició musicológica de les IHes Balear. Recemmem, a les aca
balle.') del franquisme, l'lnstitut d'EslUdis Calalans, I'any 73 
es va formar la Socictat atalana de Musicologia. Hi ha, per 
tant, un marc; hi ha, pero tanl una tradició i hi ha, en defi 
nitiva, una necesital de l'er de la música no nomé un obje<:
te d'e (Udi per practicar-la, inó també convertir-la en un ele
ment de la nostra cultura. 

Que sabem del ·nostrés músics? Avui s'han comencal 
a publicar obres, és el cas de l'obra de Joan Company referi
da a l'epoca del noucentisme, on ja parlam, al any 20, d'ull 
nacionalisme musical a Mallorca, correlatiu amb un nacio
nalisme polític i un nacionalisme cultural; també hi ha un 
Diccionari de Músics que és una primera recerca. és en defi
nitiva un petit inventari, peró aixó són nomé primere pas
ses. La qüestió deIs arxius de músics es troba realment en 
un estat llamentable, edicion mu icologique comcnca a 
haver-n'hi d'importants, peró és neces ari que trobin el su
porl puntual d'aquesta ConseIleria. Els posare un exemple 
perque vegin la neces itat d'impulsar aquest campo No fa moll 
vaig tenir oca ió de rebre un peLiL arxiu d'un músic Olallor
quí, loan Bisquerra, del segle XX, figura en aquest Diccio
nari, unes obres que jo considerava ja perdudes i destruldes, 
i a una casa particular les varen trobar i me les varen dur 
perque les deposilils a un arxiu. A quin arxiu? Hi ha cap 
arxiu musicológic a les Illes Balears. que ofereixi garanries 
com n oferei en el proLO ols notarlals, posem per cas, que 
es troben a l'Arxiu del Regne de Mallorca ben con erval • 
ben tractat , ben catalogal ? Certamen! la resposta é nega
úva. E llamentable, per tam, que I'eslructura cu ltural de la 
qual és responsable la Conselleria de Cultura, Educació i Es
ports. no esligui en aque t momenlS en condicions de ga
rantir la prOlccció del arxius de la mú ica a les lile Ba
lears. Hi ha un buit. nosaltres no demanam que es resolguin 
tot els problemes en un dia, pero sí que planifiquem unes 
actuacions que han de ser Ilargues i perque han de ser lIar
gues i costo es és nece ari eslablir un programa de prioritats. 

onm, pel" tant, que aquesta Moció trobara el uport 
um\nime de la ambra i el suport de la Conse lleria d'Edu-
cació, Cultura i porls. MolLes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i 

Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA CM~ 
Antónia Munar i Riutort): 

Sr. Pons eDlenem no procedent aquesta Moció del Grup 
Parlamentan SO lALISTA re pecte de la politica d'Ensen_ 
yament Musical per la raó que tot el que es demana és rein
cident i reiteratiu. Efectivamem., com ja es va explicar en 
aquesta ambra, la nostra política d'Ensenyament Musical 
contempla ba icament cinc OPCiOD . La primera és la dota
ció d'infra lructura al Consel"vatori Pr fessional de Palma i 
les exteJ iOlls d' ivi a i Maó; en cgon 1I0c, la homologa
ció i equiparació del personal, a més de contemplar les plan
tilles i aconseguir el maxim de profcssors titulal i un ma
xim de dedjcaci6 al centre; en tercer Uoc, una organílzació 
del conservalori mé adient, eficac i moderna; en quart lIec, 
l'aml liació de la xarxa <.!'escoles elemental, connexió amb 
els niveIl d'e tudi ordinaris - EGB, batxilIeral i formació 
I rafe ional- i in Ulució del diploma universilari de profes-
or espcéialilzals en ensenyamenl mu ical; en cinque Ilec, 

el desenvolupament d'aclivitats mu -¡cal i re erca. 
De tot aixo ja s'ha informat puntualment aquest ParIa

ment i és realment sorprenent que el Grup SOCIALISTA no 
s'hagi assabentat del que vam explicar ¡que precisament do
nava res posta exacta al que ara tornen a preguntar d'una ma
nera reiterativa. Efectivament, 1a hem recollit un primer pla 
de necessitats, de manera que a la xarxa de les escoles ele
mentals que ara tenim és previ l afegir-hi 12 e coles més que 
ja ho han ol·licitaL D'allra banda, pensam ampliar aq-uest 
pla de necessitats i coaneclar-lo amb l'ensenyamenl escolar 
ordinari, Lractant de promocionar una forma.ció musical que 
dissortadament no dóna el Ministeri d'Educaci6 i Ciencia en 
el centres escolars. Dins aquest pla contemplam la po sibi
lila[ de fer. juntament amb la Univcrsitat, dos curso d'espe
cia lilzació de post-grau per als professor que ho desitgin, 
i tol aÍXó ho farem encara que voste no ho tenguin previst 
en el seu programa ni ens ho demanin en aque t Parlamenl. 

També varem dir que la nostra intenció era convertir el 
Conservatori Professional de Palma en conservatori superior 
lligat a l'Orquestra Simfonica de les Illes Balears. En aquest 
punt vull anunciar la proxima creació també d'una catedra 
internacional de piano, la Frederic Chapín, amb motiu del 
150 aniversari de la seva vinguda a Mallorca. També tenim 
previst transformar les extensions de Maó i Eivissa en con
servatoris professionals; ampliar, municipalitzar i connectar 
amb els centres ordinaris de les nostres escoles elementals de 
música. Tot aixo requereix retlexió, acabar de reestructurar 
l'organització i la infrastructura del nostre conservatori i sa
ber exactament costos i possibilitats legals. Fer-ho precipita
dament seria contraproduent i significaria caure una altra ve
gada en el caos i la desorganització de que tant voste parla 
quan es refereix al conservatorio 

Tenim, com ja varem dir, un programa de beques de dos 
tipus, unes per tal d'ajudar els alumnes en el pagament de 
la matrícula ordinaria i d'altres per ampliar els estudis fora 
de les iHes. Quant a la pregunta n? 4 i malgrat ja feim algu
nes activitats de suport a la recerca, com són per exemple 
les activitats amb el grup «Acka», entenem que es podra com
plir eficar;:ment una vegada tinguem la infrastructura i orga
nització de les quals li he parlat, que és la tasca basica que 

1 ... , 

I , 

.. 
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fins ara ens hem proposat. . . " . 
,) , Per tant, entenem que aquesta MOClO seva es reIteratlva 

¡ no procedent, per tant no la votarem a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sra. Consellera, de precipitació, res de res. Tengui en 

campte, si ha .IIegü be - supas que í- la Moció, que preci
sament no ti manca un lermini, li marca que, quan ha cen
gui enlleslil, presentj per e ' ludí j debat un pla d'actuacions 
de I'ensenyament musical en un sentit global. Hi pot baver 
més coses, peró bi ha uns punts que consideram absoluta
ment fonamentals . 

Quines són les necessitats? Voste em diu que fa coses, 
pero quan se'ls demana que planifiquin, que prevegin, que 
estudiln i ha presentin a debat en aquest Parlament, no es 
tracta de fer, com té per costum, una relació de coses que 
han feto Ja ho sabem; sabem que vostes han incrementat el 
personal en els conservatoris, d'acord; que vostes valen inci
dir en el camp de la música, d'acord, pero realment valen 
elaborar aquest pla? El valen elaborar? Perque fíns ara, de 
plans ben estructurats, n'hem vist molt pocs per no dir cap 
ni un. Recordam que a l'epoca passada, també ens ha deia 
el Sr. Gilet que aquest pla era en marxa, i que es feia, i que 
com a conseqüencia d'unes posteriors concessions d'escoles 
elementals de música, etc., etc., és a dir, que la rondalla CLue 
quan se'ls demana que facin una cosa ens diguin, ens repe
teixin reiteradament que ja la fan, ve de molt enrera, i ve 
de tan enrera que cóm que veim el resultat que varen donar 
les promeses i els anuncis del pla del Sr. Gilet, que va ser 
absolutament 0, no podem donar credit a la idea que el pla 
realment es realitzi. Es fan coses, planificació, creim que molt 
poca. 

Conservatori de Música? Jo crec que ens haurien d'ex
plicar com pensen fer-ho. Com pensen fer-ho? Perque en la 
materia més conflictiva, polemica, virulenta, desagradable, on 
se citaven filosofs francesas atribuint-Ios a l'epoca classica, 
aixo, a part d'aquest pintoresquisme que forma part de la 
trista realitat actual i vigent dins aquest Conservatori, aquests 
senyors que confonien Descartes amb el tercer mosof de Gre
cia continuen fent cIasses, i quin pla hi ha per al professo
rat? Que farem? Continuarem fent oposicions manipulades 
escandalosament i denunciades al diari, per part del Sr. Di
rector del Conservatori? No continua exercint? Com pensen 
torejar aquest bou, vostes? Aixo convé que ens ha expliquin, 
el Parlament és per c6ntrolar l'Executiu i les seves actuacions 
o les seves no actuacions, articIe 19 de l'Estatut. " 

Programa de beques. Programa seriós. Quins criteris? 
Quines quanties? Qui s'hi pot acollir? On s'han publicat, 
aquestes beques? On? Jo, fa un moment, li he mostrat dues 
revistes; a la revista en blanc i negre no n'hi havia cap de 
beca, a la revista en colors supos que tampoco No hi ha pro
grama de beques, vostes no en valen fer de programes, vos
tes valen continuar practiq¡.nt I'arbitrarietat a tots els nivells, 
fins i tot als més irrisoris, per tenir, logicament, content els 
amics. 

Pla de foment de la musicologia a les IlIes Balears. Li 
he pos al un cas, si aquest Diputat li du a la Conselleria aquest 
modest arxiu d'un modest músic mallorquí del segle XX -

modest pero estimable, és al diccionari-, on el guardaran? 
Qui el podra consultar? Hi ha cap garantia que aixo no s'ex
travi¡ o no es podreixi, com passa amb aquell llegat cultrual 
que ens deia el Sr. López que es podreix, que treu floridura 
dins capses a Ciutadella? On és el pla de foment de musico
logia a les Illes Balears? Aquest concepte es maneja i tot; 
jo crec que moltes vegades, quan treim aquí una paraula re
ferida a una activitat cultural, tenc la sensació que hi ha a1gú 
dins aquesta Cambra que descobreix la Mediterrania, que li 
mostren una cosa que practicament no havia pensat. Per tant, 
nosaltres, el Grup SOCIALISTA, que té molts de defectes 
pero té una sensibilitat cultural, no esta disposat a sentir be
Bes paraules cada vegada que se'ls demanen actuacions i per 
aixo nosaltres creim que la Sra Consellera, tornem al balan<;. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Pons, per favor, és que els Bumets no s'encenen i han 

passat els cinc minuts. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
( ... ) que avisas un poc aban s, de tates maneres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo li agraesc la seva observació, pero m'he adonat ara 

que no s'encenia el llum, quan l'he ences. Té un minut més. 

EL SR. PONS 1 PONS (Darnia): 
Sí, un minut. 
El Sr. Gilet en música no va fer molt, pero va deixar 

una frase, no sé si passara a la historia, ' pero que va provo
car una mica les rialles de la Cambra: un poble sense músi
ca és un poble que és mort. Francament, nosaltres, de músi
ca, encara no en sentim sonar. 

Moltes gracies. 

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

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Ha farem des de l'escó perque entenem que la Moció 

subsegüent que presenta el Grup SOCIALISTA és una qües
tió obvia dins un funcionament democratic d'una Cambra 
parlamentaria, la necessitat de comptar amb una planifica
ció coneguda pels Grups Parlamentaris que pugui ser ava
luada i que pugui ser seguida. En conseqüencia, nosaltres 
entenem que més que entrar a discutir ara si al Conservatori 
es compleix o no el Reglament. Jo crec que no es compleix, 
perque som personalment membre del Consell Rector del 
Conservatori i no m'han convocat ni a la sessió aprovatoria 
de pressuposts d'enguany ni a la sesió liquidadora dels pres
suposts de l'any passat; no sé si és que han canviat el regla
ment, en qualsevol cas no ha sortit publicat a cap BOCAIB, 
i aco és preocupant. D'a1tra banda, aquest Diputat que els 
parla, essent de Menorca, ha de venir a través de I'avió, no 
hi ha altre rnitja de transport, i moltes vegades ens trobam 
a la sala d'espera amb estudiants de música que van a Bar
celona per qüestió d'ampliació deIs seus estudis imanta ve
gada m'han dit que feía falta un ajut, que es trobaven molt 
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desassistits, que no sabieo on acolliI-se, i en conseqüencia 
venien al ConselJ Insular de Menorca per trobar un sistema 
regular d ajuts, de beques. Bis pressuposts d'un Consell in
sular són escassos i en qualscvol cas necessitarien també la 
cojuntura d'aquesl pacte cullural tantes vegades esmentat que 
fes confluir les subvencions, pero sempre regulades mitjan
~ant una normativa coneguda, amb publicitat suficienl, per
que aquí s'ha dit ja i molt ben dit que moJtes vegades I'ami
guisme és una realitat, maLauradament, dins la nostra 
comunhat Autonorna, en la nostra política. 

També vuU as enyalar que I'homologació del personal, 
dins el Conservatod, deLs professionals, és, si s'arriba a rea
Litzar, un exit .i cree que hem de er a les dure i a las madu
res. Sra. Consellcra, si voste é capac;: de fer ac;o mereixera 
el nostre apJaudiment, ja li ho va01 dir a través d'una pre
gunta; esperam que ens escolti i en conscqü¿mcia actul tam
bé en aquest sentit. Sabem que el seu DirecLOr eneral hi 
fa feina pero ens falta sabe rcalmen( quin pla d'actuació 
pensa dur a terme, es importanl aber que es fa a partir de 
la situació trobada. Aquí s'ha dit també per parl del Porta
veu del Grup SOCIALISTA que lü hagut, poques vegades, 
pero qualque vegada un pla pre emat en aque la Cambra a 
través d'una mi sió parlamentaria, per exemple. El pla 
d'edllcació d'aduJts no és un pla excel·lent, pero és un pla 
bo, j així li van valorar a la omissió Parlamentaria. Done, 
per que no pre entar lambé el pla d'actuació en materia d'en-
enyamenl mu ical? rec que tots en eríem core pon ables 

d alguna manera. I.!Oposició, en la me ura que havent c ne
gUl el pla no l'hagi esmenat si era dolent no I'hagi aplau
dit si era bo, també en seria coresponsable;· vo te se sentiria 
mé us~entada per aquest Parlament. 

Obviament el pLa de foment de La musicologia és un a1-
lre tema de sensibilitat, de ensibilital artística. Avui hem par
lat de museu , ara parlarn de música, tal té la mateixa rel, 
són le Arts, les Art que neces itam promocionar a les !lOS

tres illes, coneixer, divulgar, fruir, perque formen part d'una 
política de divu!gació que és la base de qualsevol política cul
tural minímamenl a ceptable. No lu ha pitjor política, Sra. 
Consellera, que la que improvitza, la que dia a dla intenta 
posar pegats a les qüe lion que van sortint, ense prepara
ció, sen e una planificació de futuro Nosaltre pensam que 
a les nosl res illes fa falta, per exemple, promocionar les edi
cion Lnusicologiques, coro es dlu a la Moció. S'ha plamejat 
alguna vegada la Conselleria d'Educació i Cultura establir 
un suporl generic a la indústria cultural discografica? Es una 
possi.bilitat que ja fan 31tres ConseUeries de Comunitats Auto
no mes i que la nostra també por fer en virtut de les seves 
competencies. Es evident que el recursos són escassos; a no
saJtres sempre, en aqucst cas, no en do! reconeixer sltua
cions de fet, pero pensaro que é una qüesúó lambé de vo
luntal política, d'oportunitat política, de prioritats d'establir 
un llistat de qüestions més importants que d'altres,i cregui 
que aixo és ni més ni manco que un pla 

Reperesc: eguiment, coneixement i després l'Oposici6 
poma fer més bé el seu papñer, pero el Govern, ens cap 
dubte, actuara sobre unes pautes, I'opinió pública Ü ho agr.ura 
i hi haura més justicia distributiva a les nostre illes. En ma
ti~ria de cultura ja n'm ha prou de promeses, hj ha massa 
música celestial en el debats i en le declaracions que aquí 
din s han fet. E hora de posar en práctica un pla d'actuació. 

Gracie . 

EL SR. PRESIDENT 
Per part del Grup Parlamentari CDS té la paraula 1 

Diputat Sr. Bernat Tries. e 

EL SR., ~RI~ 1 A~BOS: 
GracIes, Sr: PresIdent. 
El nostre Grup, amb la seva abstenció, va possibilitar 

que AP-PL formas in govern a la Comunital Autonoma de 
les lUes Balears. Aixo no va su posar en cap mornenl que 
atorgassim confian~a al Sr. añelJas, per6 des de la nOSLra 
abstenci6 entenguérem que la for~a política majoritariament 
votada pel poble de les llles Balears havia de governar. Aixo 
no vol dir donar un xec en blanc a nlngú, pero su posa tam
bé a llres coses; suposa, des de la noslra p tura de Grup de 
l' posició fíns i tol de.ixar treballar, su posa fios i tOL no 
col·lapsar en alguns momel1lS deterroinade ConselJeries, so
'I)relol si qüestions que es p)anlegen en aquesl Parlanlent, Com 
ens han dit en reiterades ocasions, qüeslion que ja són Irac
lade i ja en marxa des de les di Lintes ares del Govern. 

Vcim la seva Moció, r. Pons, 'enyors del Grup Parla
mentari OCIA ISTA, amb bona i!itenció, anlb una preo
cupació per un alu'e aspeclc de la no tra cultura, pero una
vegada escoltal els arguments de I'Honorable Sra. Consellera 
en hem d'incljnar, creim no altre , cap a una abstenció res
pectuosa amb la eva Moció j respectuosa també anlb le tas
ques de la Con ell.eria. 

fa bé Sra. Consellera, nosaltres Ii pregam que tOl aBo 
que anuncia voste que ja és en manta lengui d'una vegada 
per totes un final i qu quan aquest final arribi, quan aquests 
trebaLIs s'hagin redactat, es Lrobin enJlestits, iguín posalS a 
I'abast de tots els Grups. Parlamentar.i aquí repre el1la~. 

Moltes gTacies. 

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

el Diputat Sr. Uuís Coll. 

EL SR. COLL 1 AL·LES: 
Gracies, Sr. Pre idenL Sre . i Srs. Diputats. 
A partir de l'Ordre de Presidencia del Govern de la AIB 

de dia 23 de juliol del 87, n~ 6569, d'estructuració orgánica 
de la Conselleria Adjunta a la Presidencia, e va fer nece a
ria I'adequació de I'organigrama de les Conselleries d Educa
ció i Cultura. Aquesta Ordre, a I'article Ir., diu que en la 
competencia i funcions de la Conselleria i pel que es refereix 
a ClI!~ura, a més d'anomenar moltes altres coses fara la pro
tecció i la difusió de la música. Entre les funcions corre po
nents al Director General de Cultura h.i figuren especifica
ment, referent a la mú ica, al punl 2 de l'arlicle 4, la cura, 
dotació foment i assessorament de la mú ica. El pUOl 3r del 
mateix article 4 diu també que haun\ de fer la conservació, 
promoció i difus ió de la creació i de les activilats re1atives 
a qualsevol manifestació de la música. També al punt 16 de 
l'article 5, de les funcions del nomenat Director General i 
sota la superior direcci6 de la ConseUera, hi figura «sera taSca 
propia l'impuls de la música, dansa, art dramátic, en I'ambit 
educatiu». 

Ac;o és el que nosaltres creirn que fa la onselleria. Ido 
bé, la mateixa Consellera i en compareixenc;a prom guda per 
una il1lerpel· lació formulada pel Partit ocialista en aques( 
ParLament, va fer explicació exhaustiva del programa pel que 
fa referencia a la 'música, que peI cert crec particu larmenl 

--
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" .. __ ._-,. no esperaven que fos ni del molt ni tan complet ni tan 

... , 

" ia.ihD,icJ()S i de progrés. La Moció ara presentada no fa més 
igúe repetir i quasi copiar lite~ent mo.lts deIs aspectes ja 
~licats a l'esmentada p~esentaclO. C.onslderam for~ d~ lloc 
. .le després d'uns pocs dles es demam, encara que SIgUI sen
'le data determinada, la presentació d'aquest programa pe! 
~u estudi i debat a la Cornissió de Cultura i Educació. Creim 
que és més correcte deixar fer la Conselleria que fa~i la fei
na que ti corres pon en aquest programa presentat I en cas 
que no se'n tengu~ssin notícies i d~sprés ~'un. tem~s pruden
cial, es faci requenment, es demamn exphcaclOllS I responsa
bilitats. Com també saben i se'ls va dir, es va encarregar a 
dos molt prestigiosos tecnics musical s a nivell nacional, d'una 
explícita per evitar qualsevol suspicacia, com són Antonio 
García Abril i Encarnación López de Arenosa, perque ela-
borassin un programa que servís per a la reforma i impulsi 
el Conservatori de les Illes Balears. Encara no es té aquest 
programa; s'ha fet un avan9 molt considerable, com vostes 
mateixos han reconegut en infrastructura, a les extensions del 
conservatori a Menorca i molt prest també a Eivissa, sense 
voler dir ni de molt que siguin el qli:e tots voldrÍem que fos
sin. Creim que es fa feina, per tant, abans de res deixin fer 
feina. 

No entrarem en la discussió deIs punts de la Moció, to
talment i més ambiciosament contemplats i per tant assu
mits al nostre programa, i no repetiré, per no ser reiteratiu 
i avan9ar temps, totes les iniciatives que ha explicat la Sra. 
Consellera. A90 que vostes proposen creim que és una tacti
ca d'acusament continu al Govern i en aquest cas a la Con
selleria de Cultura, per tant no podem donar suport a aquesta 
Moció. 

1 ara m'agradaria dir al Sr. Darnia i en un to que m'agra
daria qu~ ell acceptas, que quan ha anomenat els músics me-

norquins dins el pla de foment de musicologia ha mehcionat 
una serie de mallorquins que nosaltres també coneixem a Me
norca -Noguera, PoI, Galmés (Antoni), Massot, Ginard, 
Mossen Joan M~ Thomas, Mateu, Company, Estelrich, e!s 
germans Pere i Arnau Reinés, en Peret - ha anomenat De
seado Mercadal, molt respectat i molt conegut per tots no
saltres i apreciat, pero ha oblidat una serie de músics -que 
no ho prengui més que pe! que jo li vull dir- que tenen 
una importancia molt rellevant des de rnitjans del segle XIX 
fins al 36, com poden ser -no en tenim molts a Balears 
de músics bons, no- Siquier, Alaquer, Benet i Damia An
dreu, Mossen Gabriel Salord, Lloren9 Galmés, Bartomeu Ca
rreres i Jaume Calafat, i esper que tot a90 li pugui ser més 
explicat en un estudi que fa un musicoleg menorquí que nom 
Biel Julia. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació i aquesta 

Presidencia, del decurs del mateix debat, entén que la Mo
ció es pot votar tota junta perque pareix que no hi ha vots 
separats. 

Ates que s'ha llegit al comen9ament del debat, aquesta 
Presidencia demana a les Sres. i Srs. Diputats que voten a 
favor si es volen posar drets? Moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de -la votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

27. Abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada la Moció que aca
bam de sotmetre a votació. 

Sres. i Srs. Diputat, s'aixeca la Sessió. Bones tardes. 

'. 
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