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L-) Preguntes: 1) R.GE núm. 1640/88, presentada pel Diputai Sr. ( ,'orles Ricci i Febrer, del Grup Parlamentar; 
Mixt, amb la formulació següent: 
«Referent a la sitUjlció en que es troben els alumnes de la ULB i els que han finalitZl1t eIs seus estudis 
a la mateixa». 
«Quina cJasse d'i'lformació reben aquests alumnes de cara al seu desenvolupament professiona~ sobre cur
seis d'especialitzaci6, co'lferencies, actes cultura/s, etc., no solsament a les lIIes sino també a altres indrets 
de la Pf!nínsu/a o inc/ús a Europa». 

2) RGE núm. 1669/88, presentada pel Diputat Sr. Anton; Gómez i Arbona. del Grup Parlamentari So.
CIALISTA, amb /a formu/ació següent· 
«flensa coordinar d'a/guna manera, '/a Conselleria de Sanitat j Seguretat Socia~ les accions en materia de 
promoció de la so/uf amb els Ajuntamenls i COfi'i:?lIs Insu/ars?» . 
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3) R.C.E. núm. 1670/88, presentada pel Diputat Sr. Valent!' Villenciano i López, del Crup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació següent: 
«En quina si/uació es troba el Pla o estudi sobre productes agroalimentaris, que consumeix preferentmenr 
el sector tun'stic, que elabora el Covern de la CA.LB., juntament amb el sector turlstic?». 

4) R.C.E. núm. 1715/88, presentada pel Diputat Sr. Bernat Trlas i Arbos, del Crup Parlamentari CD.s., 
amb la formulació seguent: 
«Pensa dur a terme la Conselleria de Cultura qualque actuació en el poblat Talaiótic de «Ses PaiSses» d:Arta?». 

5) R.C.E. núm. 1719/88, presentada per la Diputada Sra. Maria A. Aleñar i Pujadas, del Crup Parlamentari 
Cns., amb la formulació següent: 
«Quines mesures ha pres la Conselleria d'Indústria en relació amb l'adulteració de la benzina que s'ha de- .. 
tectat en certes zones de Balears?». 

6) R.C.E. núm. 1734/ 88, presenta! pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Crup Parlamentari SOCIALIS
TA, amb la formulació següen!: 
«Per quina raó la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears 
ha negat el suport als quaderns Matematjrn (de I'J al 8), deis quals són autors Jaume Ordines i Mateu 
Rigo, sol·licitat per l'Editor Miquel Font en escrit de 30-6-88 a l'esmentada Conselleria, a l'empar de l'Ordre 
de 28 de man; del 1988 que regula les «beques, ajuts, subvencions í adquisíció de material didactic per 
tal d'ímpulsar l'ensenyament de la Llengua, la História i la Cultura de les IIIes Balears?». 

7) R.C.E. núm. 1739/88, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del CruP Parlamentarí PSM
EEM, amb la formulació següent: 
«Quines són la mbtivació po/{tica, el termíni d'adquisició i la partida pressupostaria per adquirir aquests 
aparells, no inc/osos en el Pla d:Actuacions en materia d'Extínció d'Incendis Forestals?». 

8) R.C.E. núm. 1642/88, presentada pel Diputat Sr. Caries Ricci i Febrer, del Crup Parlamentari MIXT, 
amb la formulació següent: 
«Quin tipus de subvencions hi ha prevists per tal de facilitar I'accés deis alumnes de la U1B. i deis que 
han finalitzats els seus estudis a la mateixo en e/s cursets d'especialització, conferencies, actes culturals, etc., 
no solsament a les IIIes sinó també aa/tres indrets de la Pen(nsula o inclús a Europa?». 

9) R.G.E. núm. 1671/88, presentada pel Diputat Sr. Valent!' Valenciano i López, del Crup Parlamentar; SO
CIALISTA, amb la formu/ació següent: 
«En el passat Debat Ceneral sobre l:Acció pollliea del Covern de la CA., s'acorda que «el Covern de la 
CA. creara en el termini maxim de sis mesos, un centre pilot d'experimentació de nous reguius, que investi
gui les aplicacions d'aigües depurades i faci el seguiment i el desenrotllament racional deis Plans de Sant 
Jordi, Campos-Ses Salines i Santa Eulillia». 
En quina situació es troba aquest centre pilot ?». 

10) R.C.E. núm. 1691/88, presentada pel Diputat Sr. Antoni Cómez í Arbona, del Crup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació següent: 
«Ha subvencionat la Consellería de Sanitat i Seguretat Social algun tipus de festes populars i amb quin caire?». 

11-) Debat de l'Esmena a la totalitat presentada pel Orup Parlamentarí SOCIALISTA (RO.E núm. 1535/88) 
al Projecte de L/eí R.O.E. núm. 1040/88. 

IJI.-) Proposjdons no de Llej: 1) R.O.E. núm. 1155/88, presentada pe/ Orup Par/amentari UNIÓ MALWRQUI
NA, relativa a professorat i centres escolars de les Illes Balears. 

2) R.O.E. núm. 1352/88, presentada pel Crup Parlamentari CD.S., relativa a la revocació de la dec/aració 
de Sa Canova d:Arta com a centre d'Interes 1Urlstic Nacional. 

IV.-) Debat de Presa en consideració de la Proposició de Lle; R.O.E. núm. 1062/88, PSM-EEM (Cala Mitjana). 
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• SIto pRESIDENT 
BI!i sres. i Srs. Diputats. Bones tardes. 

.;Abans de comen~ar l'Ordre del Dia d'avui procedeix do
coIllpte al Plenari que la Mesa del Parlament, a propos

~'aéfuesta Presidencia i d'acord amb la Junta de Portaveus, 
1.8 st:ssió celebrada el passat dia 11 d'octubre, va acordar que 
~ tres Diputats que han de defensar la Proposició de Llei 
d:-oedaraciÓ de Parc Nacional i Reserva Integral de abre
ra fossin els egüents: U·lustre Sr. Joan Mayol i Serra del Grup 
Parlamentad PSM-EEM, lI·lustre Sr. loan Francesc Triay i 
Uopis del Grup Parlamentari SO !ALISTA i U·lustre Sr. Jo
sep M.a González i Orlea del Grup Parlamentari AP-PL. 

Sí, Sr. Quetgla . 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la parauJa el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Voldría sol·licitar, d'acord amb el que preveu l'artide 68 

del Reglament, una alteració de l'Ordre del Dia, la indusió 
com a primer punt la discussió del Dictamen de la Comissió 
d'Investigació de les activitats públiques i privad es de I'Ho
norable Sr. Conseller Jaume Cladera. Aquesta sol· licitud que 
faig davant el PIe és perque es discuteixi avui el dictamen 
corresponent i els vots particulars fets a aquest dictamen. 

Moltes gnicies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
D'acord amb el que preveu l'artide 68, apartat 3r., aques

ta Presidencia creu que s'han cobert els tramits reglamenta
ris, vol dir que és a punt de debatre's en PIe, per tant, jo 
deman als Srs. Portaveus si volen intervenir abans de proce
dir a la votació d'aquesta proposta del Portaveu del Grup 
Parlamentari CDS. 

Sí, té la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM
EEM, el Portaveu Sr. Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. l.DPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, molt breument, per part del nostre Grup, 

ates que és un assumpte vist i treballat i en condicions d'anar 
a Plenari, no tenim cap inconvenient que hi vagi, si bé pen
savem que aniria al proper. En aquest sentit, nosaltres no 
ens oposarem que es tracti. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY 1 Ll.DPIS: 
Gracies, Sr. President. 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA ja va expressar a 

la darrera J unta de Portaveus el seu desacord amb l'Ordre 
del Dia del Pie d'avui, motiu precisament la no indusió 
d'aquest dictamen de la Comissió d'Investigació, ja que per 
una part s'havia acordat a la Junta de Portaveus anterior que 
tot just s'hagués preparat el dictamen s'indouria en el pri
mer Pie que se celebras, i per una altra part, també com vaig 
expressar aBa, perque els Socialistes ens sentíem realment i 

injustament acusats i especialment el president de la Comis
sió, el Diputat Antoni Costa, d'injustes imputacions d'haver 
obstrult el treball de la Comissió d'Investigació i que real
ment, quan el tema era resolt per anar al PIe, no hi anas 
per motius que no ens explicaven ni compreníem, no ho tro
bavem en absolut adequat. 

Per tant, nosaltres estarem d'acord amb aquesta proposta 
del CDS. 

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

el Diputat Sr. Salgado. 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Es curiós, molt curiós sentir amb paraules del Portaveu 

del Grup SOCIALISTA l'injustament tractat que s'ha trobat 
amb certes imputacions que es va fer a una Comissió que 
se su posa secreta i a la qual no va assistir en cap ocasió el 
Sr. J oan Francesc Tri ay. 

No entrem ara en aquesta historia, sinó en la demostra
ció una vegada mes, amen del filibusterisme -avui m'agra
da, perque puc utilitzar-Ia jo, la paraula filibusterisme- i 
d'oportunisme, naturalment, i de desgraciada copia d'actituds 
d'altres Grups per part del Portaveu del Grup del CDS, que 
malauradament -per a eH, com és natural- va veure rebut
jades les seves propostes subscrites, com és natural, en com
pliment de la seva funció com a Grups d'Oposició per altres 
dos Grups Parlamentaris craquest Parlament. Insolitament, 
des de la constitució d'aquest Parlament hi va havef unes re
solucions que van arribar a la Comissió firmades per tres 
Grups Parlamentaris, si bé tots sabem d'on partien. Partien 
exactament i exclusivament de qui vol sustentar unes tesis que 
sap que se li han esfondrat, perque el que ha succelt amb 
aquesta Comissió és un poc el que deia un general ameridl
que succeia amb els veUs soldats, que no moren, sinó que 
«se desvanecem>. 

EL SR. PRESIDENT 
Sr. Diputat... 

EL SR. SALGADO I GOMILA: 
Sí, Sr. President, vaig a la qüestió; em perdoni per aques

tes digressions. 
Naturalment, no estam d'acord que es vegi avui aquest 

tema. Si han procurat altres Grups -no el nostre, 
precisament- durant vuit mesos retardar el final d'aquesta 
Comissió d'Investigació, avui, que es troba en condicions, tan
mateix es tracta de complir les dates establertes per la Mesa 
del Parlament perque es vegi, com deia el Sr. Lópei'i Casas
novas, precisament, que era el que esperava, perque es vegi 
a la proxima Sessió. Les raons cree que són evidents. 

EL SR. PRESIDENT 
Aquesta Presidencia, després d'escoltar els Srs. Portaveus 

-un moment, Sr. Triay- i alertada pels Srs. Lletrats, haura 
de fer un descans perque d'acord amb els Lletrats el tema 
de que parlam no és en condicions d'anar a PIe, ja que falta 
I'aquiescencia de la Junta de Portaveus per determinar si el 
PIe ha de ser públic o ha de ser secret. 

Sr. Triay, té la paraula. 
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EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Deman la paraula per al ·Iusions. 
S'ha dit que hi havia hagut una sessió secreta a la qual 

jo m'he referit. Li vull dir al Sr. Salgado que vaig assistir 
a aquesta reunió de pIe dret, pero a part d'aixo les imputa
cions d'obstrucció al President de la Comissió no han estat 
secretes en absolut, les hem llegit d'una manera contínua als 
mitjans de comunicació, i a aquestes em referesc jo com a 
injustes i, arnés, com veim avui, com no valides quan real
ment no interessa als Grups de majoria que un tema es vegi 
en el Pie. 

Moltes gracies. 
.. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Té la paraula el Sr. President del Govern. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN. (Gabriel Cafiellas i 
Fons): Gracies, Sr. President. 

Veig que darrerament em toca sempre intervenir com un 
mosqueter tot sol, pero no crec que es pugui prendre una 
decisió d'aquest estil sense sol· licitar almenys obertament als 
grups de l'Oposició que un tema tan important com el del 
resultat de la Comissió d'lnvestigació, en el qual certs grups 
de l'Oposició -tots, perque conjuntament han presentat les 
mateixes resolucions- en presenten una tan important com 
la reprovació d'un Conseller, no es dugui a un PIe per sor
presa, com seria el cas, encara que tenguin tot el dret de fer
ho, cosa que no els nego, sinó que es faci obertament, 
anunciant-lo, a un PIe, perque almenys el reprovat aquell al 
qual volen reprovar en funció d'unes resolucions, tengui el 
dret a venir aquí a defensar-se. 

Crec que és una sol·licitud, jo no sé si reglamentaria, 
supOs que no, perque quan vostes ho han proposat és. per
que tenen tot el dret de fer!ho, pero sí almanco d'una justí
cia moral, que del moment en que una de les resolucions 
sigui de reprovació, li donÍn l'oportunitat a aquell al qual 
volen reprovar a defensar-se a un PIe, que s'ha de discutir 
si és públic o privat. No és perque vulguem recórrer al pri
vat o al secret, sinó que podria ser igualment públic, pero 
aImanco que el presumpte reprovat tengui ia possibilitat de 
defensar -se. 

EL SR. PRESIDEN1: 
El Sr. Quetglas té la paraula. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
A mi m'agradaria que es donas una ex:plicació de per 

que, a judici deIs lletrats, aquest dictamen no es troba a punt 
per venir a PIe. Jo cree que ha complit tots els requisits par
lamentaris, absolutament tots, i aleshores no veig cap obsta
ele i m'agradaria que m'informassin detaIladament de quin 
és l'obstacle que impedeix tractar-ho aquí ara. 

En segon lloc, voldria dir que era dins l'esperit tant de 
la Cooússió com de la Junta de Portaveus i de la Mesa que 
en ares a acabar aquesta Comissió d'Investigació el més aviat 
possible, s'havia de dur al primer PIe on es pogués tractar 
i debatre, i el primer PIe és aquest i va ser ja assenyalat el 
dia adequat i va ser ajomat encara no sabem per que. En 
conseqüencia. justament per sortir al pas a les imputacions 
que, corn molt bé ha dit el Sr. lHay, també han afectat altres 
Grups Parlamentaris i el meu en particular, nosaltres volem 

deixar constancia que som els primers interessat~ a acabar 
aquest assumpte el més aviat i urgentment possible. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia, contestant la petició del Portaveu 

del Grup CDS, diu que, d'acord amb el punt 2n. de l'artiele 
63 del Reglament, que diu: «Quan es debatin propostes, dic
tamens, informes o concIusions elaborad es en el si de la Co
missió de l'Estatut deIs Diputats, quan es debatin les formu
lades per les Comissions d'Investigació, seran a porta tancada, 
excepte que en aquest darrer cas, per acord de la Mesa, ac
ceptat per la Junta de Portaveus -i aquest tramit no ha ten
gut lloc- s'acordas que el PIe fos públic» . 

Aleshores, aquesta Presidencia decreta un descans de 
quinze minuts i convoca la Mesa per tenir reunió en aquest 
moment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per estudiar la situació de si és o no en disposició de 

ser discutida pel PIe la proposta que es demana que s'incIo
gui avui a I'Ordre del Dia, es considera que no és en condi
cions de ser incIosa en aquest PIe per les següents raons: 

A la reunió de dimarts passat, la Mesa va acordar que 
el PIe on es tractassin les concIusions de la Comissió d'In
vestigació que tractam fos públic, i l'articIe 63 diu: «Les Ses
sions del PIe seran públiques amb les excepcions següents: 
Quan es debatin propostes, dictamen s, informes o conclu
sions elaborades en el si de la Comissió de l'Estatut deIs Di
putats. Quan es debatin les formulades per les Comissions 
d'Investigació, excepte que, en aquest darrer cas, per acord 

. de la Mesa, acceptat per la Junta de Portaveus, s'acordas que 
el PIe fos públic». 

La Mesa entén que en l'acord que va prendre dimarts 
ja hi ha-l'acord que sigui públic i falta complir el trarrut de 
l'acceptació per la Junta de Portaveus. Per tant, no es pot 
incloure a l'Ordre del Dia el punt que s'ha sol·licitat. 

1.-1) 
I passam al desenvolupament normal de l'Ordre del Dia 

d'avui, comen¡;ant pel punt I referit a Preguntes. Per formu
lar la registrada amb el n? 1640/88, sobre informació facili
tada als estudiants i graduats de la Universitat de cara al seu 
desenvolupament professional, té la paraula el Diputat Sr. 
CarIes Ricci i Febrer. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
La pregunta, dirigida a la Consellera, diu exactament: 

«Quina classe d'informació reben aquests alumnes de cara 
al seu desenvolupament professional, sobre cursets d'especia
lització, conferencies, actes culturals, ete., no solament a les 
Illes sinó també a altres indrets de la Península i fins i tot 
a Europa?». 

EL SR. PRESIDENT: , 
Per contestar, té la paraula la Consellera de Cultura, Sra¡ 

M~ Antonia Munar. 

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

Sí, Sr.. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Ricci, en aquest moment i en tant que no ens traDSj 
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.' les competencies educatives, inclos l'ensenyarnent uni
~. -Ja gestió i funciona~e~t d.e l~ nostr~ y:niv~rsi~a~ 
éOhiSpon exclusivament al Mmlsten d EducaclO 1 CienCia 1 

;áJS "oltaris rectors d'aquesta. !o~ aixo. fa que la n?~t~a res
~abilitat quedi fortament hmItada 1, per tant, dlflcllment 
j;ádem aplicar fins a les darreres conseqüencies el que seria 
el ostre pla de política universitaria. 

n La informació que es dóna actualment als alumnes i 
póSt_giaduats 'origina í pJanifica des de la mateixa Univer
sidad, des del Vice-rectorat corresponent. Insistim, nosaltres 
nO' tenim legalment possibilílals de participació i de control 
en aquest feto Intentam, aixó sí, mantenir unes relacions sis
tematiques i cordials amb la Universitat; informam sobre to
tes les activitats i accions que organitza la Conselleria. Així, 
els hem informat deIs cursos del reciclatge del professorat 
en llengua catalana, de les exposicions i mostres d'art, algu
na de les quals l'hem fet conjuntament, d'obres pedagogi
ques que nosaltres publicam, cursets i seminaris. 

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

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sra. ConselIera. 
Jo diria que, encara que la competencia en materia de 

formació uIÚversitaria no s'hagi transferit, i té voste tota la 
raó, per pena nostra, a la Comunitat Autonoma, és un deu
re d'aquesta ConselIeria, així ho creím, establir uns serveís 
o una oficina d'informació on puguin acudir els alumnes uni
versitaris, molts deis quals desitgen realitzar cursets d'espe
cialització i assistir a conferencies. La Conselleria ha de re
clamar aquesta informació i oferir-la als estudiants que la 
sol·licitin. Voste realment s'hauria de preocupar del que pas
sa enmig del món que em sembla que esta a casa seva i alla 
s'acaba el món, no s'acaba el món. Hi ha altres coses que 
voste pot fer i ha de fer. 

EIs estudiants que han acudít a aquesta ConselIeria mai 
no han trobat informació adequada als seus objectius. Deu 
ser perque la ConselIeria de la Cultura considera més priori
taris altres temes que. tal vegada ho són, pero és veritat que 
els que jo he sabut que han vengut alIa no han trobat una 
vertadera res posta a les seves apetencies d'informar-se milIor. 
No val dir que no hi ha diners, perque només per informar 
no es necessita muntar un pressupost especial, facilment ho 
podien fer, no és un problema de doblers. 

Per altra banda, la Conselleria no hauria de desistir de 
la petició d'establir conveIÚs amb la UIÚversitat, perque en
cara que voste tengui bones relacions, no basten, en aquest 
cas, hem de ser objectius i practics, i no és prou practic el 
que voste fa, a fi de pal·liar en tot alIo que sigui possible 
el problema de falta de recursos economics i de coordinació. 

Per acabar, també hi ha una cosa que voldria deixar ben 
clara i tal vegada no ho he explicat prou bé: que hem de 
comptar amb l'existencia deIs programes d'Erasmus, que voste 
coneix segurament, no gaire coneguts per altres, els nostres 
extudiants indiscutiblement no els coneixen, malgrat que du
rant el curs 1988-89 la Universitat de Barcelona, que és la 
més preparada, participa amb 35 projectes d'intercanvis de 
professors i estudiants amb els centgres d'estudis superiors 
europeus. Existeixen 1.083 programes inter-universitaris de 
cooperació aprovats per la Comunitat Economica Europea 
amb una invesió de 10 milions d'equus, deis quals 948 com-

porten la movilitat d'estudiants de 2.548 centres. Els estudiants 
de la nostra Universitat no han de veure passar aquestes opor
tunitats senzillament perque no tenim doblers o perque no 
tenim transferencies, sense ni tan sois coneixer l'existencia 
d'aquests projectes, i és labor d'aquesta Conselleria i de vos
te, Sra. Consellera, en particular, vetllar perque aixo no suc
ceeixi, com va passar a la Universitat d'Estiu Menéndez y 
Pelayo, enguany, amb una assistencia quasi nul·la per part 
de la nostra gent, per falta d'informació. Amb tota seguretat 
fa falta coordinació de les institucions públiques, que la Con
selleria hauria de denunciar, cosa que no fa tal vegada per
que considera ,que al tres temes són prioritaris, que el tema 
de. la Universitat, a la qual tenen accés cada vegada més es
tudiants, és la base del futur de tot el nostre poble. Sense 
aquest futur, no tenim futur de poble. 

Gracies, Sr. President. 

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

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (M.a 

Antonia Munar i Riutort): 
Sí, Sr. Ricci. Crec que té raó, vull dir que la informació 

sempre és bona i positiva, tant soIs que crec que l'orientació 
a través de la ConselIeria de Cultura, pel moti u que després 
li explicaré, no és la més adequada. Dintre del nostre pla 
d'actuació, quan disposem de competencies, tenim prevista 
la coordinació del món de la ciencia i de l'eml2resariat mit
janc;:ant el Consell Regional de Ciencia i Tecnologia que ja 
s'ha creat en aquest moment; després la iniciació d'una polí
tica propia en investigació, infrastructura, recursos i prepa
ració del personal investigador, que creim que és molt im
portant en materia universitaria; també l'edició de fullets 
d'informació sobre les distintes opcions i alternatives pro fes
sionals deIs nostr\!s estudiants i el repertori de possibilitats 
per' ampliar els estudis superiors, la participació en la crea
ció de cursets de post-graduats, la realització d'un Congrés 
de Mass-media i Educació ja anunciat per a I'any 91, la crea
ció d'una oficina d'informació i documentació a Brussel·les 
per tal d'orientar els esfon;os cap a programes europeus, com 
per exempJ.e -i el tenia anotat abans que voste el comentas
el programa Erasmus. Nosaltres tenim ja convenis amb la 
Universitat, en tenim en temes de reciclatge i també en te
nim en temes de concessió de beques per investigar. Per tant, 
el tema el tenim contemplat, si bé no li dedicam una atenció 
prioritaria perque normalment, quan un té unes competen
cies a les quals difícilment pot donar un compliment de grau 
mitja, rarament va atendre aquelIes altres qu~ encara no són 
competencia seva. 

Pel que fa a la informació que voste diu que hauria de 
donar la Conselleria, fa poc es va crear el Centre d'Informa-. 
ció i Assistencia Ciutadana, que pretén donar informació de 
tot allo que es fa tant a I'Administració periferica com a la 
de la Comunitat i que depen de la Conselleria Adjunta a 
Presidencia. Per tant, crear el mateix servei a Cultura, Edu
cació j Esports seria duplicar esfon;os, i el Govern havia pen
sat que era millor organitzar-ho conjuntament a través 
d'aquest Centre d'Informació i Assistencia Ciutadana. 

L-2) 
EL SR. PRESIDEN'r. 

Passam a la pregunta següent. Per formular la registra-
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da amb el n? 1669/88, sobre la coordinació entre la Conse
lleria de Sanitat, als Ajuntaments i els Consells Insulars en 
materia de Sanitat, té la paraula el Diputat Sr. Antoni Gó
mez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
La pregunta és curta: Pensa coordinar d'alguna manera, 

la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, les accions en 
materia de promoció de la salut amb els Ajuntaments i Con
sells Insulars? 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel OJiver i Capo): 

Gracies, Sr. President. 
Totes les accions en materia de promoció de salut que 

es fan a la Conselleria es coordinen sempre quan el tema 
ho requereix amb els Ajuntaments i--amb els Consells Insu
lars si és necessario Una altra cosa és que les accions en aques
ta materia que es desenrotllen a vegades als ajuntaments es 
coordinin amb les de la Conselleria, ja que qualque vegada, 
perque alguna corporació i fins i tot perque algun organis
me estatal oblida la competencia exclusiva que té la Comu
nitat Autonoma en aquesta materia, la nostra voluntat sem
pre ha estat de coordinar, no és que pensem d'alguna manera 
coordinar aquestes accions amb els ajuntaments i amb els 
Consells, sinó que realment ho hem pensat i ho hem fet en 
totes les ocasions que ha resultat oportú, no dubti que sem
pre que ens ho han sol·licitat hi ha hagut aquesta coordina
ció, pero no sempre, indubtablement la 'iniciativa l'hem de. 
prendre nosaltres. Jo crec que moltes vegades, i de fet així 
ha passat, molts d'ajuntaments i Consells Insulars han pres 
aquesta iniciativa. 

Exemples de coordinació en materia de salut pública n'hi 
ha molts. N'hi puc donar amb l'Ajuntament de Palma, rea
litzacions d'accions amb Higiene Escolar, que funciona fa una 
serie d'anys amb una coordinació total; amb el Consell Insu
lar de Mallorca, es manté una important coordinació en edu
cació i promoció de la salut en general; amb el Consell In
sular d'Eivissa també existeix una col·laboració i una 
coordinació molt intensa; amb tots els Ajuntaments de Ba
lears és evident que les inversions realitzades en centres sani
taris, la principal finalitat deIs quals és sobretot atendre més 
adequadament la salut pública, també ha estat gracies a una 
coordinació amb tots i cada un d'ells, apart s'han programat 
conjuntament amb molts d'ajuntaments -amb Sa Pobla, re
cord, i amb Vilafranca, amb Porreres- cursos de Medicina 
Rural per a metges i per a ATS, tot aixo sense comptar amb 
la necessaria coordinació que ha d'existir, com voste sap, pel 
mateix fet deIs funcionaris de sanitat local que presten ser
veis als ajuntaments i que en certa manera depenen de les 
dues institucions. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. 
Per les paraules del Sr. Conseller, he de reconeixer que 

és veritat que a Mallorca i Eivissa s'ha coordinat, pero ha 
deixat de banda I'illa de Menorca. A vegades sembla que la 
Conselleria oblida aquesta illa i precisament per un fet que 
ha passat a Menorca en un programa d'educació per a la 
salut he fet la pregunta. 

Resulta que la Conselleria, amb molt bon criteri, ha edi
tat una guia de programació per a mestres. Aquest fet, que 
si s'hagués coordinat amb Ajuntaments i Consells hauria es
tat un fet d'alabar, resulta que de la manera com s'ha fet 
ha produit una descoordinació, perque resulta que per falta 
d'iniciativa, com voste mateix ha reconegut, ajuntaments de 
Menorca i el Consell havien iniciat' programes d'educació per 
a la salut. Sense comunicar ni a ajuntaments ni a Consell 
ni a ningú, les escoles reben un programa d'educació quan 
ja els ajuntaments ten en el seu. CIar, aquest fet ha produit 
una descoordinació i un desconcert entre les escoles. 

Jo li voldria dir que si la Conselleria pensa funcionar 
com fins ara, sense una coordinació, almanco pel que es re
fereix a l'illa de Menorca, tengui per segur que nosaltres ho 
denunciarem cada vegada en aquest Parlament. En el cas que 
vulgui cooperar, jo li puc assegurar que tindra el nostre su
port total i que qualsevol iniciativa que vulgui complemen
tar i coordinar amb nosaltres sempre sera ben rebuda. 

Gracies, Sr. President. 

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

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

J a li he dit, efectivament, que la coordinació per part 
- nostra sempre havia existit, pero a vegades, malauradament, 

els ajuntaments obJiden que s'han de posar en contacte amb 
nosaltres per a les seves campanyes de salut pública, perque 
la competencia que tenim segons els nostres estatuts és ex
clusiva i si a nosaltres ens ho comuniquen, si un ajuntament 
deIs 60 que hi ha a les Balears vol fer qualque cosa en salut 
pública, nosaltres Ji donarem suport en tot el que puguem. 
Ara bé, no demani si nosaltres ens volem coordinar amb un 
ajuntament; és al revés, jo crec, eh? A part que l'iIla de Me
norca no és ver que I'hagim deixada de banda, va ser la pri
mera illa on tots els centres sanitaris varen ser acabats. 

Gracies. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1670/88 
sobre consum de productes agroalimenticis pel sector turís
tic, té la paraula el Diputat Sr. Valentí Valenciano i López. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
En el passat Debat General de la Comunitat Autonoma 

el Parlament va resoldre instar el Goven que fes un pla 0, 

un estudi sobre productes agroalimenticis que consumeix p~, 
ferentment el sector turístico Aquest Parlament no ha tengutl 
cap altra notícia, per aixo feim aquesta pregunta al Govern¡¡ 
perque inforrni el Parlament en quina situació es troba aquest 
Pla o aquest estudio ,) 

Gracies. 

< 
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~s¡r PRESIDENT. 
. (lÚa paraula el Conse11er d'Agricultura, Sr. Pere Morey. 

Blt'SF. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Pere 
Ji¡>Morey i Ballester):. .. 
. Gracies, Sr. Presldent. Sres. 1 Srs. Dlputats. 

Vestudi del consum de productes agroalimentaris pel sec
lor turistic a les Balears és en fase d'elaboradó i en aquest 
rnoment s'ordenen i es depuren les dades que hem recollit 
per les distintes cadenes boteleres i el malei:< COFBBA. Es 
pretén coneixer la demand~. del sector turístic de Balear~, s~
paranl els product~s prodtuts a les IIl~s d~l s de proced.encla 
foras tera. Per cobnr aquest darrer 0b)eCIIU, es recu ll tnFor
mació d'origen deIs productes agroalimenticis agro alimenta
ris comercialitzats a Mercapalma. En aquest sentit s'ha dit 
que la col·laboració que tenim amb Mercapalma és molt 
bona, tant és així que nosaltres hem ajudat de manera molt 
directa a canviar els programes d'ordinadors a Mercapalma, 
naturalment amb el seu consentiment, per tal de poder fer 
una cosa que fins ara no s'havia pogut fer, és a dil', separar 
d'all6 que es comercialitza a Mercapalma tot el que és pro
duil a les Illes d'a11o que ve de I'exterior. 

Aquest estudi creim que sera molt valuós per dur a ter
me una planificació de cultius directament vinculada al de
senvolupament de la indústria agroalimentícia i que pugui 
abastir la demanda d'aquest important sector consumidor que 
és, per a nosaltres, el turisme. Igualment aquest estudi servi
ra d'orientació per continuar el pacte intersectorial que hem 
iniciat experimentalment enguany. 

La finalització de l'estudi és prevista per a mitjans del 
proper mes de desembre. 

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

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
No he entes molt bé si ha dit la financ;ació o si la fina

lització tendra lloc el més de desembre. En tot cas, volem 
remarcar que fa quasi un any que es va demanar aquest es
tudí. Les conclusions van tenir 110c, si mal no record dia 6 
de novembre, som a 13 d'octubre, creim que ja seria hora 
que aquest estudi s'hagués acabat, i a més a més, si verita
blement és acabat el mes de desembre, el que també volem 
demanar al Govern és que, ja que ac;:o va ser a instancies 
del Parlament, el fet de de manar aquest estudi, demanaríem 
al Govern que també el remetés al Parlament per al coneixe
ment deis Grups Parlamentaris. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Pere 
1. Morey y Ba11ester): 

Gracies, Sr. President. 
Efectivament és la finalització de l'estudi, el proper mes 

de desembre. Per que ha resultat tan laboriós? Era un camp 
en el qua) no s'havia fet massa feina, ens hem trobat que 
per saber el consum deis hotels i de les cad enes, en primer 
1I0c, amb diferencies molt importants de qualitats i quanti
tats segons fossin hotels familiars, hotel s més grans, cade-

nes, etc. En segon 110c ens trobam que a les dades que vo
luntariament s'han aportat, les unitats no són homogenies 
i per consegüent ha resultat molt difícil depurar totes aques
tes coses. En tercer 110c, ens trobavem que ens faltava aquest 
programa que en aquest moment, voste ho podra compro
var facilment, ja circula per Mercapalma, ens trobavem amb 
la reelaboració de tot el programa d'informatica de Merca
palma per poder separar quantitats, qualitats i productes, se
parar els prodults aquí deis dut de fora. Tot aixo han estat 
entrebancs que hem trobat en la realització practica d'aquest 
estudi que tal vegada l'han allargat més del que pensavem. 
Ara bé, quan tenguem aquest estudi, crec que tendrem una 
eina molt important per poder dur endavant el que nosaltres 
hem denominat el pacte intersectorial. 

1.-4) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1715/88, 
sobre el poblat talaiotic de les Palsses d'Arta, té la paraula 
el Diputat Sr. Bernat Trias i Arbós. 

EL SR. TRIAS I ARBOS: 
Gracies, Sr. President. 
Sra. Conse11era d'Educació, Cultura i Esports: El poblat 

talaiotic de les Palsses d'Arta presenta, igual que d'altres, un 
estat de total abandonament, i és aquest un deIs poblats qua
lificats pels experts com un deis més complets que existeixen 
a l'i11a de Mallorca, a més que el recinte és declarat monu
ment historico-artístic. 

Davant aquesta situació d'ab"andonament, pensa dur a 
terme la Conselleria de Cultura qualque actuació en aquest 
poblat talaiotic? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula la Sra. Consellera de Cultura, Sra. M.a 

Antonia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ES
PORTS (M~ Arltonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. 
Quant a les actuacions previstes en el poblat talaiotic 

de les Palsses d'Arta, manifestar-ti que el jaciment pertany 
a un municipi i que, dintre d'aquest pressupost d'aquest any 
1988, es du a terme el programa de preservació de monu
ments arqueologics. Aquest estudi contemplara, a més de la 
descripció, delimitació i valoració deIs jaciments en funció 
de l'estat de conservació, també les pro postes de les actua
cions més aconsellables i el seu ordre de prioritat. Com a 
conseqüencia, som a l'espera de. les propostes de l'equip re
dactor del programa de preservació de monuments arqueo
lógics per realitzar les actuacions que creurem més conve
nients. 

EL SR. PRESlDENT. 
Té la paraula el Diputat Sr. Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Gracies, Sr. President. 
Sra. Consellera, en part ens satisfa la seva resposta per

que pensavem que, com sempre, adduiria raons pressuposta
ries per no fer res. Aleshores voste ens manifesta que en 
aquests moments part d'aquest pressupost ja s'utilitza a les 
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Pai"sses. També diu que fixaran una serie d'actuacions priori
taries per dur a terme, ara bé, davant la situació en que es 
troba ja actualment el jaciment arqueologic de les Pllisses, 
nosaltres creim que ja existeix una prioritat, que és conser
var el que hi ha excavat en aquests moments. 

1.-5) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1719/88, 
sobre adulteració de benzina a les Balears, té la paraula la 
Diputada Sra. M.a Antorua Aleñar i Pujadas. 

LA SRA. ALEÑAR 1 PUJADAS: 
Sí, gracias Sr. Presidente. 
Sr. ConseIler de Industria, en el mes de septiembre ha 

habido denuncias sobre una supuesta venta de gasolina adul
terada. Quisiéramos saber qué medidas ha adoptado la Con
selleria que usted dirige en relación con esta adulteración de 
gasolina detectada en ciertas zonas de Baleares. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Indústria, Sr. Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo crec primerament, Sra. Aleñar, que no podem parlar 

d'una adulteració de benzina fins que aixo no se sapiga cert, 
una cosa és el que es diu i l'altra el gue realment éso 

Jo he de dir, primerament, que pel que atany a la Con
selleria d'Indústria, les competencies que terum a CAMPSA 
són úrucament i exclusivament sobre el que pertoca a les me
dicions deis sortidors perque dorun la mesura que realment 
marquen, ésa dir, que no hi hagi frau al respecte, peró sí que 
el Govem té competencies en aquest tema que ens ocupa con
cretament, la Direcció General de Consum, perque afecta a 
Defensa del Consumidor. 

Bé, la Direcció General de Consum, després d'haver re
but la denúncia d'una Associació de Vei"ns, va enviar les mos
tres pertinents al laboratori de Madrid perque faci precisa
ment aquests assajos i poder saber les causes per les quals 
s'han deteriorat totes aquestes motos. El que li puc dir és 
el que ha fet al respecte la ConseIleria d'lndústria i ha con
sistit sempre a dur aquest tema de molt prop, conjuntament 
amb CAMPSA, que en tot moment ens ha informat de ta
tes les gestjons que han feto Concretament, CAMPSA va treu
re 20 mostres de gasolina de 92 octans, 11 mostres de mes
cla, 6 de les quals procedents d'estacions, és a dir, de sortidors, 
i 6 procedents també de tallers, a la vegada que ha analitzat 
també 5 pistons fets malbé. Les conclusions de CAMPSA, 
i no terum per que dubtar de la seva paraula -de totes for
mes ha contrastarem quan tenguem els an3.lisis que la Direc
ció de Consum ha enviat a Madrid- diuen que l'octanatge 
de lagasolina éssuperior del 92, que és molt envant el 93, 
i que tampoc no conté gas-oil en absolut. 

Quant a la mescla, s'ha de dir correspon, segons els ana
lisis que s'han fet, al tipus d'oti que diu, l'empresa de les ga
solineres, que conté aquella mesc1a concreta. On pareix que 
hi ha hagut irregularitats és en l'analisi d'aquesta mesc1a que 
s'ha tret deIs motors d'aquestes motos deteriorades i els ana
listes diuen que pensen que la causa és que s'han mesc1at 
distints tipus d'oli, si bé aixo encara no es pot demostrar, ... .,. -

i nosaItres hem suggerit a Cansum que demanin als labora
toris de Madrid que investiguin i demanin a veure si hi ha 
incompatibilitats en la mescIa d'olis. Casualment, en tates les 
motos espatllades, a la mescla hi ha composició de distints 
tipus d'oli. Es una hipotesi, farem feina sobre aquesta hipotesi. 

Gracies. 

1.-6) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1734/88, 
sobre negativa de subvenció a publicació per part de la Con
selleria de Cultura, té la par~ula el Diputat Sr. Damül Pons 
i Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La Llei de Normalització Lingüística, article 31, apartat 

3, diu que el Govern de la Comunitat Autonoma ha de con
tribuir al foment del \libre i d'altres publicacions en llengua 
catalana amb mesures que en potenciln la producció edito
rial i la difusió. 

La política de la Conselleria de Cultura, en materia de 
potenciació de Ilibres en catalil., no es pot dir que sigui afor
tunada, no s'ha gastat tota la partida. Una editorial tan im
portant com l'Editorial Moll, a causa d'unes absurdes incom
patibilitats, no s'hi ha pagut acollir, pero quina ha estat la 
nostra sorpresa quan hem vist que uns quaderns de Mate
matica, deIs quals són autors Jaume Ordines i Mateu Rigo, 
publicats per l'editor Miquel Font, el qual no ha incorregut, 
creim, en incompatibilitats, ha vist denegat l'ajut que es pe
ravetn que hauria obtengut de la Conselleria de Cultura. 

l més encara: quan hem examinat el text d'aquesta de
negació ens ha semblat una aútentica burla a la J-lei ~e Pro
cediment Administratiu. Li han dit, senzilIament, que Ji ha 
denegaven perque no era d'acord amb les bases; no li han 
citat cap tipus d'article, no li han donat cap peu de recurs 
i, curiosament, ti han afegit una especie de pegat final a con
sum deIs amics que diu: «Esperam que es pugui acollir a 
unes proximes convocatories». Aixo és realment meravellós 
ens agradaria seriosament que ens digués per que s'ha dene
gat i per que s'hi ha afegit també aquesta coetaque dóna la 
impressió que aquesta vegada no, pero una altra vegada, sí. 

(El Sr. President s'absenta de la sala i el Sr. Vice-president 
segon presideix el debat)o 

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

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

Amb molt de gust contestarem la seva pregunta, Sr. Pons 
i Pons, encara que em sorprengui realment el seu interes pe~ 
una sola sol·licitud de material i no per totes, que són- mol~ 
tes, acceptades o rebutjades, ates que en una convocatoria
pública va ser moltalagent que va sol· licitar ajut. 

. Quant a I'editor Miquel Font, hem de dir que va fer tres 
sol·licituds i que d'acord ámb I'estudi i l'informe de la-co!t -
missió Tecnica d'Assessorament, segons una acta de '14' d 
juliol del 1988, la Direcció General d'Educaci~ en~ va P~ 
posar l'acceptació de dues propostes del refent editor, am1) 

un total de 875.700 pts. Eren l'Ortografia Programada i QU 
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de[1JS d:Observació Meteorológica Bosiea. Tot aixo su posa un 
~tatge molt elevat amb el total concedit segons l'Ordre 
~ la Conselleria de 28 de mar~ del 1988, que era de 7 mi
Ii~ liS de pessetes. Si no s'ha concedit més subvenció a aquest 
ertor. adquirint e1s Qu~dems de Materna/iea que propasa-

ba estat per les seguents faons: 
va, Jr. El pressupost, desgraciadament, s6n finils, i en 
quest cas, a més s'han de repartir un poco Tingui en comp
~ que la sol·licitud no era de l'autor, sin6 de I'editor i a aquest 
editor ja se li van concedir ajudes a dos llibres. 

2n. S'havia concedit una important quantitat a un ma
teix soHicitant. Efectivament, com he dit abans, no era I'autor 
qui ho va demanar, sinó l'editor, i segons els criteris de la 
Comissió Tecnica d'Assessorament era milIor invertir en les 
dues primeres partides de material per, primer, poder adqui
rir més exemplars i poder-los servir a tots els centres escolars 
sense excepcions; segon, premiant més el material multimo
dular i de suport que els llibres de text o material propi d'una 
assignatura o materia concreta, tol i afavorint la diversitat 
didactica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol repreguntar, Sr. Diputat? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damül): 
Francament, el que ens sorpren és que el que explica 

aquí no s'expliqui a l'interessat d'acord amb la Llei de Pro
cediment Aministratiu, article 79, apartat 2. Creim que tota 
persona que es dirigeix a la Conselleria de Cultura, a qual
sevol organisme públiCo emparant'se en unes bases d'una con
vocatoria, ha de saber exactament per que ti deneguen la seva 
petició. Aix6 que voste diu aquí, l'interessat ho desconeix 
completament; per tant creim que ha d'intentar moure's dins 
un marc estrictament legal. 

En segon lloc, creim que aquests criteris de ja n'hi hem 
donat prou són absolutament ridículs i impresentables. El 
tema és: El material que se sotmet a la consideració de la 
Conselleria de Cultura, mereix ser subvencionat, sí o no? 1 
nosaltres creim que francament aquests Quaderns són una 
mostra didactica de molta qualitat i per tant creim que aques
ta denegació és absolutament injusta. Aqueno es tracta, en
tenem nosaltres, que s'hagin d'escampar les subvencions per
que hi hagi molta gent contenta. Si un editor presenta tres, 
quatre obres, tant si consumeix el lO% com el 50% del su
port al llibre en catala, se li ha de donar. Aixo altre és es
campar petits favors als quatre amics de tom perque tothom 
estigui content. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sra. Consellera? 

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

Sr. Pons, les seves acusacions són molt greus, perque vos
te no parla d'un acte que hagi fet la Consellera d'Educació 
i Cultura. Desgraciadament, la COrnlssió Tecnica d'Assesso
rament en materia d'Ensenyament és integrada pel President 
Sr. Bartomeu Rotger i, com a assistents, els Sr.s Rafel Oliver, 
loan Martorell, Joan Miralles, Antoni Arbós, Jaume Llabrés, 
Gabriel Janer Manila, Bartolomé Puerto i Catalina Martí 
Mut. Totes aquestes persones crec que tenen una solvencia 

provada, i voste les acusa d'una cosa bastant greu, com de 
favoritisme o d'escampar subvencions perque després venguin 
vots. 

Miri, aquesta gent mereix tota la meya confianr;:a i crec 
que quan va decidir donar les subvencions a uns i als altres 
no, tenia unes motivacions, motivacions que jo li he explicat 
i que voste no vol entendre, pero aixo no vol dir que siguin 
injústes. Desgraciadament, encara que aquest !libre de Mate
matica sigui interessant, no vol dir que els que han rebut un 
ajut no ho fossin més, i com es tracta de distribuir el que 
hi ha, normalment s'ha d'escollir, i és impossible que tothom 
que demana una ajuda l'obtingui. Per tant, aquesta Comis
sió, que crec que no podem titlar de partidista ni d'indocu
mentada, va acordar concedir aquests ajuts a uns sí i a un 
no, i jo crec que és logic que s'accepti i s'acabi. 1 perque no 
s'hagi concedit a una determinada persona, per molt amiga 
que sigui, subvenció, no em pareix un motiu suficient per 
atacar d'aquesta manera aquesta Comissió, que en definitiva 
és la que va decidir concedir aquests ajuts. 

1.-7) 
EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. 
Per formular la pregunta n? 1739/88, té la paraula el 

Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons. 

EL SR. ORFILA l PONS: 
Gracies, Sr. President. 
La notícia, divulgada profusament per la premsa de les 

Ules a partir d'unes declatacions fetes per la Direcció Gene
ral d'Estructures Agraries i Medi Ambient de la Conselleria 
d'Agricultura, en el sentit que aquesta Direcció General comp
taria dins poc temps amb dues avionetes esportives Pelican 
per controlar incendis forestals, ens ha sorpres. Ens ha sor
pres perque no coneixíem aquest tema, normalment la Con
selleria d'Agricultura sol ser respectuosa amb el Parlament 
i sol plantejar aquestes qüestions abans de decidir-les, i per
que de qualque manera, quan es va plantejar en el Parla
ment el pla de Huita contra incendis forestals, no es va par
lar, almanco nosaltres devíem estar despistats, no es va 
plantejar aquest tema. 

A part que pugui fer il·lusió a algú que la nostra Co
munitat Autonoma compti amb un inici de forces aeries, no
saltres li hem de demanar quin és el termini d'adquisició, qui
na és la partida pressupostaria amb la qual fara front a 
aquesta despesa i si de ver s'han inclós o no dins el Pla d'ac
tuacions en materia d'extinció d'incendis forestals. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el ConseLler d'Agricultura, Sr. Pere Joan 

Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
1. Morey i Ballester): 

Efectivament, aquest tema de les avionetes no va ser pre
sentat dins la compareixenc;a de la Conselleria en materia d'in
cendis forestals ni es troba dins el Pla d'Incendis Forestals. 
El que passa és que nosaltres estam a I'aguait de tots aquells 
avancos tecnologics que puguin representar una millora de 
la nostra capacitat de prevenció i extinció d'incendis, i en 
aquest sentit, efectivament, varem enviar el Director General 
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d'Estructures i Medi Natural, si em permet la rectificació, 
a Barcelona, per veure quin resultat havia donat I'experien
cia de les avionetes amb motor lleuger, que s'empren alla de 
cara a la vigilancia deIs incendis, dues concretament, i estu
diar costs, tant de compra com de manteniment. A la vista 
de la informació que ens ha arribat, la decisió que hem pres 
en aquesta materia és la següent: 

Punt lr.-És un tema que resultaria interessant si la Co
munitat Autonoma tengués un pressupost semblant al de la 
Conselleria d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, la 
qual cosa, com saben vostes, no és exactament el caso 

2n.-Que existeixen prioritats molt més importants que 
aquesta, encara que aquesta pugui ··resultar molt vistosa, de 
cara a la prevenció i extinció d'incendis. 

Per consegüent, no sois no existeix partida pressuposta
ria el 89 per a aquesta materia, sinó que probablement -jo 
dic probablement i m~lauradament- no podra existir en el 
futur, perque les nostres necessitats són d'altres tipus i molt
més peremptories que aquesta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol repreguntar, Sr. Diputat? Te la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gn'icies, Sr. President. 
Sr. Conseller, nosaltres pensam que és absolutament vi

tal no al<;ar falses expectatives amb declaracions de premsa 
que no ha fet voste, evidentment, pero que si ha fet un Di
rector General de la seva Conselleria i especialment en un 
tema tan important com aquesto 

Voste ho ha dit, el pressupost de la Comunitat Autono
ma és el que és, el de la seva Conselleria també és un deter
minat i no un a!tre, i I'ordre de priotitat segurament n~ per~ 
metra afrontar aquesta adquisició que, així i tot, s'ha explicitat 
i s'ha fet veure a la premsa que es donava per fet que a¡;:o 
era una cosa incontrovertible ja en aquests moments. Ate
rrem, ido -i permeti'm el símil aeronautic- i deixem de 
volar en qüestions com aquesta, perque la gent, si més no 
de qualque manera, arriba a pensar que les declaracions de 
premsa es fan simplement per sortir i no perque hi hagi ex
pectatives d'aconseguir una cosa determinada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
1. Morey i Ballester): 

Sí. Sr. President. 
Sr. Orfila, a vegades dur a debat aquí temes que han 

sortit a la premsa és una miqueta complicat. A mí m'expli
caren una vegada, a l'escola, que quan parlen dues persones 
hi po haver sis motius diferents d'incomunicació. AlIó que 
hom diu, allo que creu dir, allo que creu escoltar, etc., etc., 
etc.; sis variables diferents, i a vegades es produeixen tallacir
cults d'aquest tipus. 

El que li puc assegurar és que la voluntat de la Conse
lleria i mentre el Govern em mantengui la confian<;a, és la 
que jo he expressat. No hi haura avionetes, no hi haura des
pesa per a avionetes, i la prova sera que voste comprovara 
qu~ aquest tema no és ni tans soIs considerat a l'avantpro
jecte de pressuposts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 

1.-8) 
Per formular la pregunta n? 1642/88, té la paraula el 

Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
També a la Consellera de Cultura: Quin tipus de sub

venció hi ha prevists per tal de facilitar I'accés deis alumnes 
de la Universitat de les Illes Balears i deis que hi han finalit
zat els seus estudis a uns cursets d'especialització i conferen
cies, actes cultural s, etc., no solament a les Illes sinó també 
a altres indrets d'Europa? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sra. Consellera, té la paraula. 

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

Gracies, Sr. Ricci, per la pregunta i per poder dir que 
ja ho hem fet. Tot i que no tenim competencies educatives 
i encara menys universitaries, hem concentrat les ajudes i sub
vencions dins aquest ambit en un determinat sector, un sec
tor difícil i gairebé mai no ates, que és el camp de la inves
tigació. 

Així que enguany, dins I'any 1988, hem fet una convo
catoria de beques i som a punt de fer-ne una altra per a tots 
aquells estudiants de la nostra Universitat que havent finalit
zat els seus estudis durant aquests darrers quatre anys, pre
sentin un treball d'investigació sobre: ensenyament de la llen
gua catalana a les Illes Balears i programes educatius en 
cátala, configuració deIs departaments de llengua als centres 
escolars en el context del nostresistema educatiu territorial, 
historia, cultura, dret i medi ambiento El cost d'aquestes be
ques ha estat fins ara de 6.720.000 pessetes, la qual cosa su
posa el 10070 del total del pressupost de la Direcció General 
d'Educació dins enguany. Encara que s'ha fet un gran es
fon;, no cobreix totes les necessitats, de manera que ens agra
daria també poder subvencionar part d'aquests estudis d'es
pecialització, masters i doctorat, especialment quan aquests 
estudis reunissin dues condicions: despla¡;:ament de I'alumne 
a altres Comunitats espanyoles o europees i especial interes 
deis estudis a realitzar pel que fa a l'economia i la cultura 
de les Illes Balears. Tot aixo seria possible si disposessim de 
més pressupost i crec que la nostra política de subvencions, 
en aquest cas, vendria a completar un programa important 
de beques per a Espanya i l'estranger que té el Ministeri 
d'Educació i Ciencia i que es troba a l'abast de tots els inte
ressats en aquest moment a la mateixa Universitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sra. Consellera. 
Vol repreguntar, Sr. Diputat? Té la paraula. 

EL SR: RIC<;::I 1 FEBRER: 
Gracies, Sra. Consellera. . 
A mi m'agrada anar per feina i crec que ara voste parl~' 

de fer feina. A mi em preocupa que l'any passat hi havi~ 
JO milions que no van apareixer en investigaci6 i que es to~-: 
nin a dir coses i que no les facem. M'encantara votar el seU' 
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~upost en aquesl tema d'investigació i, en definitiva, rei
~ novament la importancia d'aquesta ConseUeria quant 
a jnfonnació, per~ue. si tú ha tot ~~O i els aJ.lots quan ha 
n~sjtin no siguJO m~o~~ats, amrem molt malamen.t. 

.. Toro a dic, en deflrutJva, Sra. Consellera, que veun la 
ev.a actuació amb certa falta d'interes. Avui, pel que voste 
~a ex.plicat ara, embla que n'hi ha més, ben arribat sigui, 
i repeteSc una vcgada més que el fUlUr de la nostra joventut 
és el futur de les no tres illes. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
La Sra. Consellera té la paraula. 

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

En primer lloc explicar que l'any 87 va passar que el 
Parlament va aprovar una partida per una deterllÚnada cosa, 
que eren beques d'investigació, i que després, per un proble
ma supos que técnie, aquesta no es va posar al pressupost 
de la Conselleria d'Educació i Cultura. Per tant, no és que 
es perdessin, perque quan es diu que es perden els diners sem
bla que es quemn per a les butaques. No. El tema va consis
tir en que no es va pensar a incloure i per tant aquesta quan
titat econornica no era per a beques. 

Fins a I'any 88 sí que teníem una quantia, em sembla 
que era de 17 milions de pessetes, de la qual s'han gastat 
6.700.000, i com que faltaven dues beques que no es va pre
sentar gent per cobrir-Ies, s'ha tonat a convocar i en aquest 
moment sí que se n'han presentat més de dues, crec que hi 
ha unes quinze persones que volen aquestes beques. 

Per a l'any 89 també hem pressupostat una quantia eco
nomica per a beques. No obstant aixo, m'estranya que no 
s'hagin assabentat els a1umnes, perque ja dic que, si bé a la 
primera convocatoria no es varen cobrir totes, a la segona 
tenim molta més demanda que possibilitats de concedir be
ques i s'han publicat a la majoria de llÚtjans de comunicació. 

No obstant aixó, per a l'any que ve tendrem prevista més 
publicitat, perque sembla que totes les coses que es fan a la 
Conselleria després no arriben a qui han d'arribar. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Gnkies, Sra. Consellera. 

1.-9) 
Per formular la pregunta n? 1671/88, té la paraula el 

Diputat .'sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Al passat Debat General sobre I'Acció Política del Go

vern de la Comunitat Autonoma, s'acorda, entre d'altres re
solucions, que «el Govern de la CA. creara, en el terllÚni 
maxim de sis mesos, un centre pilot d'experimentació de nous 
reguius que investigui les aplicacions d'aigües depurades i faci 
el seguiment i el desenrotllament racionals deIs plans de Sant 
Jordi, Campos-Ses Salines i Santa Eularia». Cree que aquesta 
pregunta és prou clara, per tant donam la paraula al Govern. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Conseller d'Agricultura, Sr. Pere 

Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Pere 
J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. 
Efectivament la pregunta és clara i m'agradaria que tam

bé ho fos la contesta. Ens varem trobar, efectivament, que 
aquest és un tema d'una enorme importancia, en el qual coin
cideixen, amb aquesta valoració d'important, no sois el Go
vern de la Comunitat Autonoma, sinó també el Govern de 
l'Administració Central, que reiteradament ens ha manifestat 
el desig de tenir un coneixement científic i exacte del que passa 
amb la terra que s'ha regat un cert temps amb aigua depura
da. El que va passar va ser que en el temps varen coincidir 
dues coses. Una, l'estudi que ja s'havia posat en marxa i que 
probablement haura lIegit a la premsa la setmana passada, 
per la Conselleria d'Ordenació del Territori en materia de les 
aigües depurades per regar. Nosaltres no varem voler interfe
rir aquest estudi, varem voler que s'acabas, ara s'ha acabat, 
i a I'entrevista que personalment vaig mantenir dilluns d'aques
ta setmana amb el President d'IRYDA ja varem establir els 
punts d'acord que seran signats amb el protocol correspo
nent, per tal que I'institut de Reforma i Industrialització Agra
ria, dins el projecte plurianual d'inversions que hem de sig
nar ara, estableixi, en col·laboració amb nosaltres, aquest 
centre pilot, que nosaltres difícilment podríem financ;ar per 
nos al tres mateixos al llarg del temps. 

Per consegüent, jo li puc dir que almanco s'haura ini
ciat la posada en marxa d'aquest centre en el transcurs d'en
guany i que l'acord amb IRYDA sera signat a Madrid, per
que, com die, és un tema important que tots dos coincidim 
que s'ha de fer. 

Gracies. 

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

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Efeetivament, Sr. Conseller, la res posta no ha estat molt 

clara, perque realment ha concreta! molt poc. Ac;o va ser una 
proposta que vull recordar a aquesta Cambra que va ser apro
vada per unanillÚtat de tots els Grups, no només per una 
serie de Grups, sinó per tots els Grups Polítics, que en el 
termini maxim de sis mesis es crearia un centre piloto 

Per tant, jo demanaria que concretas una llÚca més exac
tament quan creuen que comen~ara a funcionar, de quins 
mitjans tecnies disposara, ete., ete., ete., perqué realment amb 
la contesta que ha donat no ens hem informat de molt. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Té la paraula el Sr. Morey, Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
1. Morey i Ballester): 

Gracies. 
Totes aquestes dades tecniques els hi podré contestar, ja 

sap voste que no tenc cap problema en compareixer volun
tariament quan ho requereixen temes d'interes. En el moment 
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que jo presenti a la Comissió d'Agricultura el programa d'ac
ció comuna amb 1 RYDA, li donaré complida resposta a to
tes les dades a~cniques perque figuraran en aquest protocol 
conjunt IRYDA-Govern de la Comunitat. 

1.-10) 
EL SR. PRESIDENT: 

1 per formular la pregunta registrada amb el n? 1691/88, 
sobre subvencions a festes populars, té la paraula el Diputat 
Sr. Antoni Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
La pregunta és un poc curiosa, podria semblar curiosa: 

Ha subvencionat la Consellería de Sanitat i Seguretat Social 
algun tipus de festes populars i amb quin caire? 

Gracies, Sr. President. 

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

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

, Gracies, Sr. President. 
A pesar que és difícil entendre que entén per festes po

pulars, la denominació és poc concreta, diría jo, o es pot 
entendre de moltes maneres, en la indagació que hem practi
cat dins tots els nostres serveis no hem trobat cap subvenció 
la rmalitat de la qual hagi consistit a subvencionar cap tipus 
de festes populars. Si s'haguéS fet hauría 'estat sense el meu 
coneixement i li puc assegurar que aquest tipus de subvenció 
no entra dins els objectius de la nostra Conselleria. 

Gracies. -

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
D'entrada he de dir que m'ha llevat un pes .de damunt, 

pero li voldria llegir un programa de festes que ha arribat 
a les nostres mans, que per a~o li he dit abans que era una 
pregunta curiosa: «Festes Populars de Can López. Viviendas 
San Antón». Entre d'altres patrocinadors hi posa: Il-lustrís
sim Ajuntament d'Inca, Govem Balear, Consellería d'Obres 
Públiques Thrritoríals, AP i Consellería de Sanitat. D'entra
da, cree el que voste ha dit, certament la Consellería no sub
venciona festes populars. pero, que ha passat aquí? Aquí po
den h~ver passat dueS coses, que hagi subvencionat les festes 
populars qualcú de la Conselleria, i voste no ho hagi sabut, 
i a~o seria greu i no ho vull creure, perque reaIment seria 
molt greu, o que la Conselleria no ho hagi subvencionat, com 
voste ha dit molt bé, i que els organitzadors d'aquestes fes
tes populars, per simpatía cap a vaste, o cap al Govem o 
cap al partít al qual voste pertany, hagin decidit incloure'ls. 
Si fas així, l'hauria de felicitar perque voste tendria un alt 
index de popularitat. 

Gracies 

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

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

Gracies, Sr. GÓmez. En primera, s'ha equivocat de par
tit, el meu partit no figura en aquestes festes, el Partit Libe
ral veig que no hi figura. De totes formes, no sé on és aixü 
de Can López, li ho puc assegurar i ho sent molt. 

Gracies. 

I1,-) 
EL SR. PRESIDENT. 

Acabat el punt I referit a Preguntes, passam a debatre 
el punt II de l'Ordre del Dia que és el Debat de l'Esmena 
a la Totalitat registrada amb el n? 1535/88, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA al Projecte de Llei n? 
1040/88. Per fer la defensa d'aquesta es mena, per part del 
Grup Parlamentarí SOCIALISTA té la paraula el Diputat Sr. 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La Llei de Pressuposts de la Comunitat Autonoma de 

l'any 88 obliga el Govern a presentar un Projecte de Llei que 
reguli les entitats públiques i les empreses també públiques. 
Regulat a la Disposició Addicional, reflecteix aquest artiele 
la voluntat del Parlament de coneixer, seguir i controlar l'ac
tívitat, que creix contínuament, d'un sector molt important, 
i cada vegada ho sera més, de l'economia de la Comunitat 
Autonoma, al sector públic amb unes altres paraules, el Par
lament pretenia, amb aquest Projecte de Llei convertít en Llei, 
clarificar una de les zones més obscures, més inaccessibles 
de l'activitat pública del Govern de la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears. 

Atesos aquests antecedents, pareixia obligat pensar que 
el Govern presentaría un Projecte de Llei que donas compli
da resposta als objectius que, tant en els debats parlamenta
ris com a la mateixa discussió dins Comissió i dins Ponen
cia, s'havien plantejat quan es demanava l'aprovació d'aquesta 
Disposició Addicional. Thsperan~ -vostes ho saben, senyors 
del Govern- ha estat realment frustrant, s'ha frustrat totaI
ment perque el Govern, amb el Projecte de Llei, no fa altra 
cosa que posar altra vegada nous veIs als problemes que rei
teradament s'han exposat en aquesta tribuna parlamentaria. 

Jo voldria, senyors del Govem que sUpOs que han llegit 
el Projecte de LIei, fer-Ios una serie de preguntes. Vostes 
creuen que si s'aprova aquest Projecte i surt així com ve, coro 
a Llei, s'aclariria la situació polítíco-jurídica d'IFEllAL? Vos
tes creuen que es podria coneixer, tant pels representants par
lamentaris com pel poble d'aquestes illes, quina situació pa
trimonial, economica, funcional, activitat social, etc, té 
l'Institut Ferial? La resposta clara és no. Podria qualsevol Di
putat coneixer documentalment 1'actuaciQ [mancera d'IPSA 
llevat de les petites memories que se'ns lliuren d'una forma 
voluntaria? Es podria realitzar un seguiment de l'activitat pú
blica de CORAL, S.A.? Podríem saber, respecte d'aquesta so
cietat, quina és la participació real, quins són els objectius, 
per que s'ha creat, cap on es dirigeix, quines aportacions eco
norniques en diners han fet cada un deIs socis o el contrOl 
que té la Comunitat Autonoma damunt aquestes societats 
o quins objectius tenen aquestes societats? La resposta és al: 
tra vegada' no. -.":.l: 

Es per aixo, i ens sap greu, que el Grup SOCIALISTA 
s'ha vist obligat a presentar una esmena a la totalitat. J)eiQ1 
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'ens sap greu perque, per raons d'oportunitat, pensam r: la Llei és imprescindible, atesa la gran foscor que hi ha 
; tots els temes que afecten entitats púbtiques, empreses pú
bUques dt\ la Comunitat Autónoma. Es imprescindible, creim, 
regular aquest sector públic i acabar ja amb el descontrol 
que creim que no pot continua¡;-. De totes maneres, eos hem 
decidit a presentar I'esmeoa a totaLital perque el projecte in
trodueix tants de factors de confusió jurídica i eco no mica 
que veim que és pnkticament impossible solucionar-la via 
esmenes parcials. 

Creim convenient que els tomin el projecte perque 
d'aprovar-se i a pesar de I'esfore deis distints grups per 
arreglar-lo via esmenes parcials, no faríem més que embullar 
més la troca del que ja Ii té el Govern en el tema d'empreses 
i entitats públiques. Pensam que les cinquanta esmenes indi
quen c1arament cap on hauria d'anar un Projecte de LIei 
d'aquest tipus. Pensam que el Govern hauria de retirar el Pro
jecte o eIs Grups Parlamentaris votar I'esmena a la totalitat, 
perque és practicament impossible varíar l'esperit i la filoso
fia que manté. Un Projecte que, com sap molt bé el Conse
Iler d'Economia i sap molt bé el Conseller d'Indústria, és 
mal copiat de la llei catalana, jo voldria canviar la paraula 
mal, és molt ben copiat de la \leí catalana, ja que totes les 
previsions que la !lei catalana fa de c1arificació del sector pú
blic són precisament els articles que no són al Projecte de 
Llei del Govern de la Comunitat Autonoma. 

Per exemple, Sr. Conseller, senyors del Govern, l'esperit 
logíc que el Projecte només prevegi que les entitats autono
mes es creln per \lei sense Clarificar en a6solut com és obli-. 
gatori, per altra part, constitucionalment parlant les funcions, 
bases d'organització i regim jurídiCo Per que no s'ha previst 
aixo en el Projecte de LIei? No els interessa. Els interessa 
fer el que intenta fer el Projecte de crear per les bones, sen se 
nom, sense res, quatre empreses públiques i que el Parlament 
les autoritzi per les bones? Nosaltres creim que sí, que aixo 
els interessa i a posta presentam l'esmena a totalitat. 

Es imprescindible que el Parlament, per poder-se defi
nir sobre la creació d'una entitat o d'una empresa pública, 
sapiga quins objectius té, cap on vol anar, dins quins sectors 
economics incidirá, quina és l'estructuració d'aquesta empre
sa o d'aquesta entitat, etc., etc. No es pot demanar als Parla
mentaris que tanquin els ulls i, com vostes pretenen, aprovin 
creació d'empreses públiques únicament i exclusivament per
que el Govern creu, pensa, diu que ha de crear una empresa 
pública. Perque una de les raons -i diré paraules del Partit 
Liberal, que és el Portaveu del Grup AP-PL- que l'a'!tuació 
del Govern dins un sector públic es que o bé presti un servei 
públic imprescindible per a la societat o actu} dins un sector 
estrategic o actu} dins un sector que la iniciativa privada no '. 
cobreix. 

El que vostes pro posen pot ser que sigui així, pero la 
veritat és que ni el més intel·ligent deIs Diputats no seria ca
pae d'entendre-ho. Podem posar un pareU d'exemples i ens 
limitarem als més populars perque la gent ho entengui. El 
cas d'IFEBAL. Voste creu, Sr. Conseller d'Indústria -no hi 
és-, Sr. ConseUer d'Economia, senyors del Govern, que qual
cú sap on va IFEBAL? Voste creu que és possible que aquest 
Parlament, quan els projectes de constitució d'un Palau de 
Fires, que es troben tan avancats, que ningú d'aquest Parla
ment, cap ciutada d'aquestes illes no pugui saber ni quin és 
el muntant de la inversió ni d'on treuran els fons d'aquesta 
inversió, ni tan soIs pugui saber -perque els han dit coses 

molt rares- si el Govem de la Comunitat Autonoma té el 
més mínim control damunt lFEBAL? 

Nosaltres, els Parlamentaris, no podem saber quines són 
les ajudes que es donen a l'lnstitut. I no discutim que siguin 
necessanes o no, no discutim que sigui imprescindible, ne
cessarí o no convenient que existeixi IPEBAL, no entram en 
aquesta questió. El que discutim és que es pugui saber, cla
rificar si els 40 rnilions que ha fITmat el ConseUer de Thris
me per a IPEBAL corres ponen a una acció de promoció se
riosa o corresponen a una ajuda indirecta a IPEBAL. Thl 
vegada és necessari donar-los una ajuda indirecta, no es pot 
discutir; tal vegada IPEBAL té una acció de promoció in
creible, estupenda, la millor d'Espanya o la millor d'Europa. 
No ho sabem. Pero les sospites, el fet de pensar que aixo 
és una subvenció encoberta, tots les tenim i no només els 
Diputats que som aquí. 

Es absolutament imprescindible que tot aixo quedi cla
rificat en una LIei d'entitats i empreses públiques, i a vostes 
pareix que aixo els inteessa poc. Es imprescindible saber qui 
finaneara el Palau Ferial. Es imprescindible saber-ho, perque 
si ens diuen que la Comunitat Autonoma no és ni tan soIs 
majoritaria dins IFEBAL, rrrinoritana o majoritana, tot 
-concursos, promoció, publicitat, propaganda, etc.- ho fa 
la Comunitat Autonoma. Es que hi ha un llenguatge en un 
lloc, al carrer, i un altre llenguatge distint a la Comissió del 
Parlament? Es ben necessari que els llenguatges sigui n els 
mateixos. 

Un altre exemple: Sabem pels diaris que es constituiex 
una societat que es diu CORAL S.A. per a la comercialitza
ció de coral. Quins objectius té? Aquest -Parlament no ha 
sap. Quina inversió s'ha previst? Thmpoc. La participació, sí, 
i en recelam moltíssim. Participació del 25"70 de la Comuni
tat Autonoma, suposam per no passar d'aqueU famós marge 
del <<veinticinco por ciento» i del 751170 de dues societats, un 
particular coraler i una cooperativa I quan demanam, el Go
vern contesta i sabem, amb sorpresa, del següent. Creim que 
és necessari clarificar el tema. Ens assabentam que d'un ca
pital social de 40 milions de pessetes, 40 milions de pessetes, 
es distribueixen les accions en tres grups, la serie A, la serie 
B i la serie C. La A se subscriu al 100070, és curiós, la subs
cripció total de la Comurutat Autonoma, que subscriu al 
100%, 10 milions de pessetes. La B, 1.500 accions, 15 mi
lions de pessetes, se subscriu al 66%, pero com? Tot a base 
de material s sense cap valoració pericial del valor d'aquests 
materials. Ens agradaria veure la valoració, suposam que el 
Govern ens ha enviat tota la documentació. 

Hi ha una valoració amb errors numerics, com que dues 
maquines a 270.000 pessetes valguin 810.000. Deuen ser tres 
o esta equivocat les 810. Es una escriptura pública, no és un 
paper qualsevol, pero suposam que és un error, pero unes 
valoracions que no van subscrites per cap tecnic de la Con
seUeria ni per cap perit i són valoracions que constitueixen 
una societat, pero que, a més, el tercer soci, amb 15 milions 
de pessetes aporta el 25%. Amb que? Amb coral a 60.000 
pessetes el quilo. 

Ens pareix molt poc clar, tot aixo. Ens pareix absoluta
ment poc claro 1 ens pareix tan poc clar quan el President 
i Secretari d'aquesta societat no té res a veure amb cap mem
bre de la Comunitat Autonoma Pensam que una LIei d'Em
presa pública, d'entitats públiques, ha deixat perfectament ciar 
aixó i que aquest Projecte de LIei no ti deixa. El projecte 
deixara, si s'aprova, tan fose, tan obscur el panorama del sec-
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tor púbJic de la Comunitat Autonoma com ho és ara i ens 
pareix que aquesta no era la intenció deis Parlamentaris que 
varem aprovar, votar la Disposició Transitoria que es dugués 
un Projecte de Llei d'Empreses PúbJiques i tampoc no pa
reixia en aquell moment, ara ja ho dubto que era la del 
Govern. 

Pero és que hi ha moltes més coses i em cansaria de 
dir-ne. No s'ha previst, després de la discussió -i perdonin 
que torni a IFEBAL, senyors del Govern- de si IFEBAL 
era un consorci, era una empresa, era no sé que, després de 
tota aquesta discussió, no s'ha previst que passara, quan si
gui aprovada la lIei, amb IFEBAL. No s'ha previst I'adapta
ció d'estatuts d'IFEBAL, no s'ha previst I'adaptació del con
sorci d'IFEBAL. No s'ha previst modificar aquest marc del 
«veinticinco por ciento», que va ser exigencia de la Comis
sió Parlamentaria de Pressupost de l'any passat. Es deixa exac
tament igual, ben alerta; no, es deixa pitjor. S'embulla tant, 
que queda un 25070 més un 10, de la qual cosa ningú no po
dra aclarir el que és una empresa vinculada. 

Curiosament, es creen empreses públiques per Decret, 
pero la perdua de la posició majoritaria es fa per lIei. Ja 
no ho acabam d'entendre, és a dir, el Govern crea una em
presa pública per un Decret, dema ha de vendre un X070 d'ac
cions que la converteixin en minoritaria, amb un 45 OJo, i ho 
ha de fer per lIei. No els pareix logic que es crel l'empresa 
pública per llei i que la perdua de l'acció majoritaria es faci 
també per lIei? Es normal, és el que volia l'any passat el Par
lament. 

1 per afegitó es pretenen crear «de rondón» quatre em
preses públiques. Quatre empreses públiques que ja se'ls va 
dir l'any passat: senyors, no les presentin; presentin els esta
tuts i el Projecte de Llei després de l'aprovació de la Llei 
d'Empreses púbJiques. 

La veritat és que hem dit només una serie de petites co
ses, o coses grosses, creim que son molt grosses, pero n'hi 
ha moltes més, del que hi ha en el Projecte de Llei. No hi 
ha cap tipus de control, no hi ha cap obJigació de presentar 
documentació al Parlament, no hi ha cap possibiJitat de de
manar al Govern: Per que voste vol crear aixo? Ningú no 
ho sapo El Govern vol crear una empresa pública, vol crear 
una entitat perque li dona la gana, sense objectius o alman
co sense dir-los, suposam que els té, sense una memoria eco
nomica. Tot aixo ho preveu la lIei catalana, no importava 
que s'inventassin res; si haguessin fet una fotocopia de la Ilei 
catalana, tots haguéssim quedat molt més contents, hagués 
resultat moIt més coherent i s'hagués adaptat més, encara que 
no bé, a les necessitats d'aquesta Comunitat Autonoma. 

Creguin que se'm fa difícil, atesa la imperiosa necessitat 
de tenir una Llei d'Empresa Pública, demanar el vot favora
ble a l'esmena a totalitat, pero creim que és imprescindible 
que aquest Projecte torni al Govern, que el Govem compren
gui que no pot presentar el que presenta el Parlament, que 
el Govern s'adoni que ha de presentar lJis amb cap i peus 
i que reflecteixin les necessitats d'aquesta Comunitat Auto
noma, l'autentica reaJitat d'aquesta Comunitat Autónoma, que 
no ignori els problemes que es plantegen cada dia. 

Per tant, s'ha de tornar al Govern. Aquest Projecte de 
Llei l'han de fer bé i I'han de tonar presentar al Parlament, 
a pesar de l'urgencia d'una Llei d'Empreses Públiques, i és 
evident que al Govern aixó ti convendria. Que si no fos una 
derrota parlamentaria, Ji convendria tornar-se quedar aquest 
Projecte de Llei i deixar-Io penjat, no es facin iJ.lusions. Si 

s'aprova l'esmena a totalitat i vostes en un termini molt curt 
no presentassin un nou Projecte de Llei, nosaltres presenta
rÍem una Proposició, perque ja estam cansats -creim 
quetots- de no poder tenir clar que passa amb el sector pú
blic de la Comunitat Autonoma, de no poder tenir clar si 
la creació de qualque empresa obeeix a estrategia economica 
i social de la Comunitat Autonoma o a estrategia economi
ca i social d'interessos que no són els propis de la Comuni
tal Autónoma, de no poder tenir clar que passa amb aquest 
grupet de sector públic que maneja la Comunitat Autonoma 
o hauria de manejar, perque qui paga és la Comunitat Auto
noma, i que de vegades no la maneja la Comunitat Autono-
ma o si la maneja -i perdonin el joc de paraules- diu que .. 
no la maneja per no haver de donar compte al Parlament. 

Srs. Diputats, si s'han molestat a llegir el Projecte de 
Llei sabran que en tot el que he dit tenc tota la raó. Que 
és un molt mal Projecte de Llei, que és una mala copia de 
la !lei catalana, copiada malament amb la intenció que no 
existeixi el control, i per tot aixo cree que tenc el convenci
ment moral que, votin el que votin, tots votaran sí a aquesta 
es mena a totalitat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Economia Hisenda, Sr. 

Forcades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades ¡Juan): 

Jo, la veritat, pens que aquÍ l'únic que no ha llegit el 
Projecte és voste, perque coses que diu sobre l'objecte, sobre 
la tipologia, sobre principis, són als articIes 2n. i 3r. 

Jo Ji diria, resucitant Montesquieu en una part en que 
no l'han mort encara, que vosté ve aquÍ com el gran simpli
ficador, Ji ho dic en mallorquÍ, no en frances, perque ha sim
plifica tot amb IFEBAL. Jo li contestaré simplificant i per 
no complicar les coses: IFEBAL no es regula en aquesta lIei 
perque jo, complint el mandat parlamentari, he vengut -i 
em pareix que va ser el Grup Centrista- a fer una lIei el 
més simple possible dins la complexitat, perque, naturalment, 
hi ha una serie de coses, hi ha una serie d'organismes, hi 
ha una serie diguem d'jnstitucions amb una certa fallida que 
ho du el Dret Administratiu i s'ha de Uegir bé. 

Aleshores aquí hi ha un dictamen de la Mesa del Parla
ment, jo m'hi atenc, i cree que hem de mirar com s'ha [et 
aquesta lIei, que no és cap copia de la catalana, en part sí, 
i per que l'hem feta. Cree que hem de comenr,:ar lIegint un 
poc l'esmena, perque crec que no hi ha dret que realment, 
amb aquesta simplificació, amb una excusa molt concreta de 
si IFEBAL entra o no entra, es vulgui tirar tanta no sé que 
damunt el Govern, fins i tot damunt el Parlament, i ens pre
sentin una es mena que diu, per comenr,:ar, que hi ha grans 
defectes jurídics. Jo no he vist citat cap defecte jurídic, ni 
substantiu ni adjectiu, ni gros ni petit. No crec que hagim 
confós cap figura amb cap institució, no veig cap defecte ju
rídic. Parlant d'inconstitucionalitat, per ventura hem vulne
rat el títol 2n. o l'articIe 66.E del nostre Estatut? 

Incongruencia. Voste ha parlat d'incongruencia. Que vol 
dir? Incongruents amb la mateixa llei? Incongruents amb al-" 
tres lleis? Creu que jo m'atreviria, en aquesta Llei de Finan
ces que vostes varen fer, que regula d'una manera tan deta
llada el control parlamentari, com a fi i tal vegada com a: 
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nútja, a modificar cap afUcIe? O és que potser voste ha obJi
dªt els 25 o 30 artieles de la Llei de Finances dedicats al 
ca'otro!? Es que tal vegada vostés fan les Ueis j després no 
les .saben aprofitar, ¡cada vegada demanen més lleis per fer 
més lleis? Jo crec que terum una L1ei de Finances que esta
bi~ix una tipologia d'empresa pública, una tipología d'enti
tal pública, una tipologia d'orgruúsme autónom, que és per
feclament adequada amb la reaJitat d'aquesta Comurutat i 
Que estabLeix una serie de conlrols, que la seva obligació, ja 
se que vost.e pensa d'aquesta manera, és, a través de la ma
teixa llci, demanar aquestes coses, demanar compLes, coro es 
consti¡ueix el compte de la Comurutat. Demanj les coses a 
través del comple de la Comunitat, faci complir la L1ei de 
Finances. No sembla que val més aixo que fer més Beis, més 
Ueis i més lleis per crear una burocracia, per justificar no 
sé que i per evitar que Les coses funcionin? Com pot parlar 
de falta de control parlamentari quan té un article 38 de la 
Llei de Finances que ho estableix i ho regula? Es que tal ve
gada jo havia de repetir aquest articLe? 

Opacitat davant la situació actual. Jo crec que és difí
cil, cree que ara jo li podria fer una serie de preguntes a veure 
si voste sap distinguir, per exemple, una entitat de dret pú
blic o un organisme autonom i com es distingeix el seu re
gim segons els tipus de contractació, el tipus de personal. 
Es complicat aixo, és un problema deis especialistes en Oret 
Admirustratiu i que realment ha de quedar clar, pero que cada 
situació s'ha d'intentar tipificar i veure quan un organisme 
o una empresa o un ens cap a una part o a I'altra. Hem 
de .,eure que diu la norma fundacional. La mateixa lIei faria 
impossible la constitució de qualsevol empresa pública, de 
qualsevol entitat, si no s'especificas perfectament I'objecte tal 
com marca el mateix Projecte de LIei. 

1 quant a la lIei catalana o aquesta cosa que voste ha 
dit quant a la creació, hem cregut que era refofi;:ar el princi
pi de legalitat esmentar que l'important és que hi hagi una 
partida pressupostaria i una referencia a la creació d'un or
ganisme, d'una empresa pública, per després poder actuar 
rapidament sempre que hi hagi la constatació, no solament 
l'autorització, sinó la constatació de partida pressupostaria, 
i en canvi, logicament, crec que hem de mantenir que la per
dua de majoria s'ha de fer per lIei, perque aixo sí que seria 
vulnerar la LIei de Finances. 

Aleshores jo vull justificar davant la Cambra, després 
del comentari que he fet, espontani, que a mi em pareix que 
voste no ha lIegit el Projecte de LIei, crec que voste realment 
ha fet una es mena per fer-Ia, peró que no ha justificat cap 
ni una de les seves afirmacions. Ha parlat d'opacitat, de fal
ta de control parlamentario Exerciti e1s seus drets, exerciti els 
drets que Ji donen els 25 o 30 articles de la L1ei de Finances 
que fan referencia al control de les empreses públiques, al 
control deIs organismes públics, al control deis ens públics 
amb actuació de caracter privat, i aleshores veura vosté que 
té melts de camins per demanar aquest control. 

Pero jo crec que devem a tots els Parlamentaris una jus
ti ficació de per que hem fet aquest Projecte de Llei. Hem 
procurat salvar la tipologia de la L1ei de Finances, és a dir, 
que aquí realment hem copiat la nostra LIei de Finances, 
l'hem sistematitzada, el que hi havia a I'article 6e, al 7e, a 
una Oisposició Transitoria ho hem posat a un article concret 
i hem defini t perfectament dins el Projecte de LIei el que 
són empreses públiques i el que són entitats autonomes en 
un sol article, matisant i explicant a més la raó de ser, és 

a dir, que si realment volem desmembrar, en certa forma, 
o consolidar el desmembrament que ja va anticipar la Llei 
de Finances, jo crec que les persones que varen fer la Llei 
de Finances varen establir aquesta tipologia perque varen creu
re que en certes ocasions s'havia de donar agilitat a la Co
munitat, i per donar agilitat varen crear tal vegada, no ho 
sé, les entitats de dret públic, actuant en regim privat o va
ren voler permetre que la Comurutat es pogués ficar en te
mes mercantils o donar entrada a associacions que volien par
ticipar i varen anar creant, per raó d'activitat economica, per 
raó de gent interessada a col·laborar, per raó de diferenciar 
un objectiu concret de la Comunitat, aquesta tipologia que 
dins la Llei de Finances es troba escampada i que nosaltres 
concretam dins l'article 2n. Pero, a més, aixo ha de ser així 
perque la realitat eco no mica ho demana, pero s'han de com
plir uns requisits i parlam deis principis d'efidlcia, d'econo
mia, de participació i de no discriminació del sector públic 
amb el sector privat. Li ha passat per damunt, quan voste 
ha parlat d'una serie de questions relacionades amb aixo, i 
hem parlat en cap moment no hem de fugir del control del 
Oret Administratiu, és a dir, que esta molt bé dir tot aixo 
pero ha de quedar conéret que no fugim del control del Dret 
Administratiu, i aleshores, com a conseqüencia de tot aixo, 
apareixen aquests ens amb personalitat jurídica diferent, pero 
subjectes a forma pública, subjectes també, per exemple, al 
principi de la instaJ.lació previa, que és molt diferent, per 
exemple, a les entitats de naturalesa mercantil o a les entitats 
de dret públic que treballen amb caracter de dret privat. 

Tot aixo és recull als articles Ir. i 2n., i aleshores pas
sam al capítol II i parlam de la creació, parlam de dues co
ses que realment eren a I'aire, és a dir, que record perfecta
ment que el qui va fer l'esmena del mandat em va parlar 
una llei de dos o tres articles, i aleshores, quíns són els arti
cle.s que he elegit? Primer, cap ni un de control economic, 
perque mantenc i dic que el control parlamentari i el control 
economic són perfectament regulats, tal vegada excessivament 
regulats per la Llei de Finances, no es modifica res. Pero hi 
havia unes lIacunes, per exemple de patrimoni, de patronal, 
de contractació, davant una situació que, com diu García En
terría, voste és bastant jove, crec que el va estudiar, parlam 
en aquest moment de la fallida d'aquesta tipologia i hem ha
gut de precisar com es contracta i de quines maneres es pot 
fer. 

El capítol III I'hem dedicat a aquelles empreses públi
ques, a la part d'entitat de dret públic que actua amb carac
ter privat, al IV hem parlat de les societats mercantils i les 
vinculades, i quant a les vinculades Ii diré que m'he limitat 
a copiar el que diu la Llei de Finances, perque hi ha una 
sentencia ja, deis tribunals europeus, que diuen que en qual
sevol Cas s'haura de respectar el dret de les majories. Per tant, 
com que no es tractava aquí de modificar res sinó que m'he 

. limitat a copiar la definició d'empresa vinculada, empresa vin
culada que efectivament també és a Catalunya, pero que jo 
en aquest moment he oblidat Catalunya, ho he mantengut 
perque és a la Llei de Finances. 

1 em quedava una part que no era resolta, que era par
lar de recursos i reclamacions, de manera que, Srs. Diputats, 
rea1rnent he intentat complir el mandat parlamentari, respectar 
la tipo logia, fer una sistematitzacio, regular la creació, regu
lar els temes de personal, funció pública, patrimoni, recur
sos i reclamacions, i cree que amb aixo hem complit aquest 
mandat. Em pareix que la resta de la seva exposició i em 



1292 DIARI DE SESSIONS / Núm. 36 / 13 d'octubre del 1988 

sap greu que sempre intentem cercar a través de més lIeis 
coses que o bé els projectes o bé la mateixa Llei de Finances 
regulen. Tenim una Llei de finances que tal vegada no saben 
exercitar i per aquest motiu vostes tiren balons afora, parlen 
de coses que jo, com a Conseller d'Economia i Hisenda, ig
nor i em pareix malament que el poble tengui un sentiment 
d'una administració quan ni tan soIs vénen a través deIs ca
rnins o a través deis artieles d'una Llei de Finances que és 
nostra, que és de la nostra Comunitat i a través de la qual 
hem d'actuar. 

Gracies, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEY..<\: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Conseller, voste té la capacitat de sorprendre'm. Sem

pre em sorpren. Miri, Sr. Conseller, no només hem Ilegit la 
leli, sinó que li hem fet 5.0 esmenes parcials, i no es fan es
menes parcials si no s'ha estudiat bé la lIei, com voste, que 
té habit parlamentari, deu saber. Jo no sé a qui ha contestat 
voste, pero la veritat és que no I'he entes. 

Diu que no he parlat de la inconstitucionalitat. Sí, Sr. 
Conseller; li dic que I'artiele 3 pot ser, com dic aquí, incons
titucional, perque no compleix la Llei d'Entitats Estatals 
Autonomes, tal com preveu I'article 159 de la Constitució. 
A posta pot ser inconstitucional; a mi, Déu m'alliberi de dir 
que una cosa és inconstitucionaL Dic que pot ser i que no 
ho compleix senzillament perque aquí diu les lIeis de creació 
diran els objectius, la funció de les entitats autonomes, i aixo 
vostes n9 ho. posen perque no els interessa, primer tema, ho 
deixarem fer aixÍ. Aixo ja li havia dit, pero li ho repetesc. 

Respecte de que facem complir la Llei de Finances, li 
hedit que em sorprenia, pero aixo ja no es qüestió de que
dar astorat, és que em deixa descol·locat. Com es aixo, que 
nosaltres li hem de fer complir a voste la Llei de Finances? 
Les Beis, Sr. Conseller, es compleixen; no les hi hem de fer 
complir, vosté les ha de complir, supos que ho té ciar. No 
li hem de demanar que compleixi les Ileis com li hem dema
nat moltes vegades, voste les ha de complir perque és la seva 
obligació, la primera obligació, la primera obligació que té 
és complir la legislació i fer, com diu l'informe de la Comis
sió Tecnica Assessora de Liquidació de Pressuposts respecte 
d'aixo, la qual li recomana que es posi en marxa, que s'ela
bori ja el Pla d'Auditories previst a la Llei de Finances, es
mena del PSOE, amb la finalitat de donar compliment al 
que prescriu aquesta Llei de Finances, igual que voste ens 
deia que volia fer un inventari, és a dir, regular el tema del 
patrimoni, i en aquest informe li recomanen que facin un 
inventari patrimonial. 

Pero anem un poquet més enlla. Quin és el sentit polí
tic del Projecte de Llei que vostes presenten? Voste ho ha 
dit, sense voler o volent, pero ens ho ha dit: Vostes pretenen 
complir el mandat parlamentario Ningú no havia dit mai dos 
o tres artieles, cregui'm, a la Cornissió de Pressupost; ni a 
la Ponencia ni a la Cornissió no s'havia parlat de dos o tres 
artieles, s'havia dit regular. Voste vol complir un mandat par
lamentari, voste no vol fer una Llei d'Empreses Públiques. 

Per fer una Llei d'Empreses Públiques, s'havia d'haver 
pensat, en primer 110e, quina era la situació actual del sector 

públic a la Comunitat Autonoma i procurar que tot el sec
tor públic quedas englobat dins aquesta Llei d'Empreses PÚ
bliques. Obviament hem parlat d'IFEBAL, de CORAL, 
d'IPSA, etc., no d'un tema tot sol. Per que? Perque va ser 
el gran debat de I'any passat en els Pressuposts, la negativa 
del Govern a donar qualsevol tipus d'informació sobre aques
tes empreses, basant'se en que? Perdoni, Sr. Conseller, la ne
gativa a donar obligatoriament qualsevol tipus d'informació 
sobre aquestes empreses. Es mol! distint. Per que? Basant-se 
en un article de la Llei de Finances que diu «más del veinti
cinco por ciento», té raó, pero aixo ja li hem dit, aixo ho 
ha de canviar, encara que només digui el 25, pero no «más», 
peque la trampa, com hem vist amb CORAL, és que li po
sen el 25070 quan la Comunitat Aut6noma desembutxaca més 
del 70%. Aix6 és legal, pero és trampós, i aquest és el camí 
que ha tengut la Comunitat Autonoma i a posta parlam de 
foscor, aposta parlam de falta de transparencia. Es el camí 
que ha tengut la Comunitat Autonoma per esquivar la Llei 
de Finances i no volem que surtin pels camins amagats de 
la Llei de Finances, volem que es compleixi en el seu esperit, 
no només en la seva lletra, perque si Ji pareix, Sr. Conseller, 
que en el tema de CORAL no és greu, com a sortida políti
ca ilegal, per6 sortida d'amagat, que la Comunitat Autono
ma posi 10 milions, un accionista posi 8 milions i I'altre ac
cionista posi 3 milions, tots ells, els altres dos, en materials, 
i la Comunitat Autonoma sigui I'única que posi doblers i que 
aquesta empresa, com a vinculada de no més del 25% no 
tengui cap tipus de control parlamentari, si li pareix que aixo 
no és greu, nosaltres consideram que ho éso I aixo no ho 
arregla aquesta Llei de Finances, sinó tot el contrari, ho 
reafirma. 

Si no fos que seria molt pesat, li comem;aria a llegir 
cada una de les 50 esmenes que segurament voste no ha vist, 
les 50 esmenes. Per que? Perque així veuria com pot quedar 
malament -perque quedara malament, perque I'esperit és un 
altre-, pero com pot quedar regulada I'actuació del sector 
públic de la Comunitat Autonoma. No basten, Sr. ConseIler, 
tres articles; no basta la Llei de Finances i li he de recordar, 
com sap practicament tot el Parlament, que aquesta !lei es 
va millorar sobre la proposta del Govern basicament per les 
aportacions del Grup SOCIALISTA, com voste sap, i que 
aquesta llei té molts de controls i que el Govern en compleix 
qualcun, per exemple l'artiele 103, i que qualcun altre, com 
diu l'informe de la Comissió Assessora, no el compleix. 

Bé, Sr. Conseller, si vol, cada dia li repassarem els arti
eles de la Llei de Finances i li enviarem un escrit dient que 
els compleixi, pero per norma el Grup SOCIALISTA no re
clama el compliment de la lIei, creu que el Govern, el pri
mer que ha de fer és complir-Ia. 

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

Forcades. 

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

Sr. Alfonso, em pareix que voste es referia a .una Ll~í 
de l'any 58 quan parlava d'inconstitucionalitat. Ha dit la Llel~ 
no ha dit la data, crec que és del 58, jo li prec que prengut¡ 
nota. 

Jo he dit que s'han d'utilitzar les lleis, no que m~ l~ 
han de fer complir. He dit que totes les coses que voste de-
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.• a que diu i que amb l'excusa d'aquest Projecte de Llei 
~ darnunt la taula, voste té camins, té situacions de tipus r'control parlamentari, article 38, de tipus de control eco-
:~¡niC per demanar-ho . .Estic content que hagi tret la reco
~ci6. sUpOs que no la canviaran, estic content perque sem
pre utilitzam documents que s'han de veure passat dema, és 
estrany que no s'hagi filtrat a la premsa, ja, no li deu anar 
lDOIt bé, l'ha esmentat i no l'ha filtrat, i jo vull dir, Srs. Di
putats que repeteixen, que compartin el document que haci
tat el Sr. Alfonso, aquestes recomanacions, amb totes les co
ses que ha dit, d'aquest exercici del 85, amb el passat, com 
ara diu d'ara, i que ho comparin amb les recomanacions. Be
neides aquestes recomanacions, les compliré amb molt de 
gust; no obstant aixo hem de comparar aquestes recomana
cions, aquest resum del que va ser l'any 85 amb les cintes, 
amb les actes, amb les seves intervencions sobre l'estat de la 
Comunitat, que no fa més que complicar-nos l'existencia da
vant del poble. 

Perque realment, Sr. Alfonso, nosaltres el que volem és 
crear un marc per poder funcionar amb els menys doblers 
possibles i no volem tenir majories de societats, no volem 
controlar la societat. Per descomptat volem complir la Llei 
de Finances i qualsevol pesseta que posem, és pes seta que 
hem de controlar, és pesseta que hem de mirar, pero aixo 
no es fa creant una burocracia com vostes han anat creant 
i d'aquesta manera s'impedeix que la Comunitat funcioni com 
Déu mana. 

Per aquest motiu nosaltes no volem crear cap opacitat, 
no volem crear cap tipus de cosa fosca, quan tenim la majo
ria volem, diguem governar i volem controlar, quan tenim 
una participació volem- que s'actui d'acord amb la Llei de 
Finances, no volem crear més controls ni més burocracia. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENl: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. 

Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo crec que ja és hora que aquest Parlament vagi per 

feina i anem per feina. Fa un any i mig aquí vam decidir 
per majoria que hi hagués un tipus de Govern, per tant és 
logic que sigui el Govern que presenti les lleis i no és logic 
que les hi tornem, perquesi el seu pensament és aquest la 
retornara igual. 

Vertaderament jo estic totalment d'acord amb moltes co
ses que el Sr. Alfonso ha dit i ell ho sap, per tant, com que 
ell a la seva proposta que és quasi impossible, pero no és 
impossible solucionar els problemes que ell pugui veure, anem 
a fer una llei que aquest Parlament, amb les seves esmenes, 
corregeixi si ho considera convenient pero que es faci la Llei. 
El que no podem deixar de fer aquí és una llei que controli, 
i dic que controli, perque efectivament jo pens que s'ha de 
controlar. Per descomptat jo estic totalment d'acord que les 
lleis que feim aquí s'han de complir i no pot ser de cap ma
nera que aquestes empreses que es puguin crear algun dia 
abandonin l'objectiu pel qual s'han creat. 

Jo vaig viure un cas en una compareixenc;a que hi va 
haver aquí a una presentació de vostes, en la qual practica
ment jo vaig veure clar que aquella empresa no feia la fun-

ció que havia de fer o per la qual s'havia creat. Jo vertade
rament no vull que aixo és repeteixi i crec que cap 
Parlamentari no vol que es repeteixi. Per tant, estic totalment 
d'acord que hi hagi les esmenes suficients perque aquesta llei 
sigui objectiva i practica, pero no deixem de fer que sigui 
aquest Govern que avui tenim, qui vertaderament la presen
ti. Facem nosaltres la feina nostra i ells que facin la seva. 

En definitiva vull dir que si donarem una proposta i que 
si vertaderament la llei que fa ara és millor o pitjor, tindrem 
temps, amb les nostres esmenes, de mirar de millorar, si és 
possible, tot e! que hagi pogut fer aquest govern. 

Ac;o és ot el que volia dir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Ricci. Per part del Grup Parlamen

tari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Una intervenció molt breu des de l'escó per dir que do

narem suport a l'esmena a la totalitat presentada pel Grup 
SOCIALISTA. El nostre Grup creu, ha cregut sempre im
prescindible l'existencia d'aquesta llei, pero com Déu mana, 
que diria el Conseller. Per tant, creim també que e! Projecte 
presentat no respon a allo que nosaltres esperavem i que en 
aquest sentit ens sembla insuficient. Per a nosaltres, ni es pre
veu de forma suficient el control parlamentari ni té sentit, 
entre altres coses en les quals tampoc no hi entraré, que es 
crei'n quatre empreses públiques simplement aprofitant aquesta 
llei. 

Gracies. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
S'ha de recordar una vegada més, ja ho han fet tots els 

Portaveus que m'han precedít en l'ús de la paraula, que aques
ta lIei és remesa pel Govern com a conseqüencia d'un man
dat parlamentari expressat, reflectit a la Disposició Addicio
nal de la Llei de Pressuposts, i val dir que aquesta Disposició 
Addicional va ser introduida a la Llei de Pressuposts per mor 
d'esmenes que havien presentat els Grups de l'Oposició. 

Jo record perfectarnent que quan es va produir el De
bat de la Llei de Pressuposts, nosaltres varem reclamar des 
d'aquesta mateixa tribuna aquesta llei com a una lIei marc 
que suposas una ordenació d'un sector públic que nosaltres 
varem qualificar d'avui ¡re'r avui, anarquic i fins i tot caotic. 
Si no serveix aquesta llei, si aquesta llei no havia de servir 
per ordenar aquest sector públic autonomie, per qualificar 
i determinar el regim jurídic de les distintes figures que com
posaran aquest sector públic autonomie, aquesta llei no ser
via per a res. Reclamavem, en conseqüencia, i continuam re
clamant ara, una sistematització, és a dir, una lIei que suposi 
l'establiment d'un regim general, d'un regim jurídic eco no
mie, i d'altres tipus, un regim general on s'incardinin cada 
una de les entitats autonomes, cada una de les empreses pú
bliques, cada una de les empreses vinculades que a través de 
la Comunitat Autonoma reflecteixin l'actuació de! Govern de 
la Comunitat Autonoma dins el món economie, financer, etc., 
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i també dins un món d'una Administració més descentralit
zada, com és el cas de les entitats autonomes. Es a dir, re
clamaven, reclamam, creim necessaíia fonamentalment una 
Ilei marco 

I jo cree que el Projecte de Llei remes pel Govern no 
ha entés perfectament aquesta filosofia, no ha entes perfec
tament aquest requeriment. Hi ha una confusió, per exem
pIe, i una confusió que a mi em pareix suficientment clara. 
Ja he dit abans que demanavem, demanam, creim absoluta
ment imprescindible I'establiment d'una lIei marc que esta
bleixi un regim jurídic, de caracter general i de caracter sis
tematitzat i, en canvi, ens trobam, a I'article 3 d'aquest mateix 
Projecte de L1ei, que confia a la !lei de creació l'establiment 
del regim jurídic de cada una de les entitats autonomes que 
es crei'n. 

Aleshores, davant una afirmació d'aquest tipus nosal
tres ens demanam per que necessitam aquesta lIei si el regim 
jurídic de cada empresa ha de ser determinat pel seu decret 
de creació. Per que és necessaria una llei marc que sistema
titzi i extableixi el regim jurídic amb caracter general? Vos
tes demanen l'autorització per crear via autorització, no via 
una llei que els ere! determinats"organismes autonoms, de
terminades empreses, i aixo seria correcte o només seria co
rrecte si el regim jurídic general establert amb aquesta Ilei 
fas suficientment ciar, tancat i que permetés una simple re
ferencia, com dir crearem tal empresa d'acord amb el que 
estableix el capítol tal de la L1ei de Regim Jurídic de les En
titats Autonomes, etc. 

Pero aixo no és així. Es fa una llei que estableix el re
gim jurídic i a continuació es diu que aquest regim juridic 
quedara establert pels Decrets, així ha diu l'article 3, pels De
crets de creació de cada una de les lleis. Aixo és una contra
dicció que revela senzillament que el Govern, en remetre 
aquest text, no ha entes perfectament I'esperit amb que la 
Disposició Addicional va ser inclosa dins la L1ei de Pres
suposts. 

Hi ha més confusions. Jo cree que la fallida, el principi 
sistematic que el Sr. Conseller ha dit que ja havia fallit i era 
reconegut aquesta fallida pel mateix Professor García Ente
rría, jo no sé si aquesta fallida arriba fins a aquests Iímits, 
el capital V reconeix que les entitats de dret públic que s'han 
de subjectar, que han d'ajustar la seva activitat al dret pri
vat, puguin emetre, puguin produir actes administratius. Jo, 
aixo, veig que és ni més ni manco una contradicció als ma
teixos termes de la redacció, és a dir, si aquestes empreses, 
que són entitats de dret públic perque que han de sotmetre 
la seva activitat al dret privat, han de produir actes adminis
tratius, la seva activitat no és sotmesa a dret privat. Per tant, 
a mi em pareix que la distinció fonamental entre entitats auto
nomes i empreses públiques, per moltes fallides doctrinals que 
s'hi vulguin posar, es fonamental que en un cas parlam d'una 
acció administrativa emanada de la mateixa Comunitat Auto
noma a través d'un ens descentralitzat i en altre cas parlam 
d'una empresa sotmesa al regim jurídic privat i, per tant, no 
emet, no produeix actes administratius. Confusió que em pa
reix molt important, perque ens col·loca en una situació d'in
seguretat i una vegada més ens permet dir-li des d'aquí que 
si aquesta llei no serveix per a aquests ti pus de regulació, 
és que no serveix, no és la llei que necessitam. 

Hi ha, efectivament, ja s'ha anunciat, una manca de con
trol. En copiar la versió de la llei de la Generalitat de Cata
lunya s'ha ames tot un capítol o un titol referit a la fiscalit-

zació, cIar que aixo pot quedar remes a la Llei de Finances, 
pero no hi ha una remissió explícita tal com nosaltres hem 
posat a una esmena parcial en aquest sentit, no hi ha una 
remissió explícita a la Llei de Finances per part d'aquesta 
!lei que creim que és imprescindible i que, a més, ha de cons
tar en el primer titol de la mateixa lIei . 

Creim, a pesar de tot el que debatem aquí, no obstant 
el contengut de la lIei com la esmena a latotalitat que ha 
presentat el Grup SOCIALISTA, dues coses. En primer 1J0c 
aquesta lIei es remet, ja s'ha dit, per iniciativa parlamenta
ria; per tant, a pesar que sigui una Ilei que no respon al cri
teri que va emanar d'aquest Par/ament, és una resposta del 
dovern, i jo no crec que sigui la res posta correcta per part 
del Parlament el fet de tornar-I'hi. El que ha de fer aquest 
Parlament és canviar aquest text en el sentit que nosaltres 
varem demanar, que l'Oposició va demanar des d'aquesta tri
buna que es remetés. Cree que aixo es pot fer via esmenes 
parcials, perque, Sr. Alfonso, ja per acabar, molt rapidamem, 
si a voste, com ha reconegut des d'aquesta tribuna, Ji resulta 
difícil demanar el vot favorable a aquesta esmena de totali
tat perque aquesta !Iei, una lIei marc que reguli el sector pú
blic autonomic és imprescindible per a aquesta Comunitat 
Autonoma, ha de comprendre, Sr. Alfonso, que a nosaltres 
també se'ns fa molt difícil donar aquest vot. 

En conseqüencia, el sentit del vot del nostre Grup sera 
el d'abstenció. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

. el Diputat Sr. NarCÍs Tudurí. 

EL SR. TUDURI 1 _MARI: 
Grilcies, Sr. President; seré molt rapid. Srs. Diputats. 
Aquesta llei tracta de complementar una Ilei que té un 

caracter codificador, com és la Llei de Finances de la Co
munitat Autonoma, i aixo sembla que ho volem oblidar. ]0 

fins i tot he sentit dir al Sr. Portaveu del Grup SOCIALIS
TA que semblava que tenia dubtes de la Llei de Finances, 
quan després ell mateix diu que va col·laborar moltíssim en 
el seu desenvolupament. 

Bé, aquesta lIei sola no serviria, pero tenint en compte 
que fa referencia total a la Llei de Finances, jo cree que com
plementant un poc I'una amb I'altra i considerant que proxi
mament tindrem dues lIeis més, com són la Llei del patri
moni i la Llei de la Funció Pública, per debatre en aquest 
Parlament, cree que es podra complementar i fer un cos de 
Bei prou complet tant perque aquest Parlament pugui con
trolar com perque el Govern tengui unes regles perfectes per 
crear, per dissoldre, per crear el regim de personal dins les 
empreses, etc., etc. 

Res més. Sr. President. Quasi tot el que jo podria dir 
ja ho han dit veus tan autoritzades com la del nostre Conse-
Ber. Li donarem suporto 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la 

paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. ,. 
Jo supos que el Portaveu d'AP-PL ha dit que no doria~ 
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can suport o volia dir que donarien suport al Govern, és a 
dir, que no donarien suport a l'esmena a totalitat, perque em 
sorprendria un poe, encara qU!¡! estic conven~ut que vostes 
pensen que si no fos per raó d''Üportunitat n'hi haurien de 
donar, n'estic absolutament conven~ut, igual que el que ha 
dit exactament amb altres paraules el Sr. Quetglas. Un Pro
jecte de Llei normal, que no fostan urgent, avui possible
ment cauria, perque com bé ha dit el Sr. Ricci no és impos
sible, pero jo he dit que no era impossible com a figura 
retorica. Evidentment que és impossible fer la llei que vol
dríem que es fes, perque és molt mala de fer, com vos tes 
sabem. Jo dic que ja és impossible esmenar aquest text i 
deixar-Io amb I'esperit que pertoca. 

Bé, cap Grup Parlamentari no ha donat cap raó perque 
nosaltres retirem l'esmena a totalitat, al contrari, el Conse
!ler i els Grups Parlamentaris han donat raons més que sufi
cients perque la mantenguem, i logicament mantenim aques
ta esmena i demanam el seu vot. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a votació l'Esmena a la Totali

tat n? 1535/88 al Projecte de Llei n? 1040/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de I'Esmena a 

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

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

tra, 29. -Abstencions, 4. Queda,- ido, rebutjada l'Esmena a la 
Totalitat que acabam de sotmetre a votació. 

Ill.-l) 
1 passam al següent punt de l'Ordre del Dia, assenyalat 

com a IIl, comen~ant per la Proposició no de Llei registra
daamb el n? 1155/88, subscrita pel Grup Parlamentari UM, 
sobre professorat i centres escolars de les mes Balears. Per 
defensar la Proposició no de Llei té la paraula, per part del 
Grup proposant, el Portaveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La saga de professors mantenguda durant els passats me

sos del final de curs 87-88 no només ha causat tensions en
tre e1s pares, entre els professors, fins i tot entre professors 
i alumnes, també entre els pares i professors i sobretot entre 
professors i l'Administració. No només aixo, sinó que la pas
sada vaga ha originat greus perjudicis als alumnes, als pro
fessors i als pares, i aquests perjudicis no són només quanti
tatius, és a dir, avaluables en perdues d'hores d'ensenyament. 
Aquests perjudicis són també qualitatius, i m'explicaré. 

Conseqüencia d'aquesta vaga que, a més, va tenir gran 
resso a nivell de tot I'Estat, com recordaran les Sres. i els 
Srs. Diputats, a través d'imatges molt celebres de la televisió 
sobre trencaments de farols a Madrid, etc., etc., aquesta vaga 
ha llevat la il·lusió als professors i als pares, ha llevat la il·lusió 
d'aquestes persones en l'ensenyament público 

Encara no disposam d'estadístiques per manca de temps, 
pero és quasi una evidencia que per al curs escolar 88-89 els 
c~ntres privats hauran tengut la major matrícula de tota la 
historia. Mai no hi havia hagut una matrícula tan alta en 
els centres privats i aixo quan som en una demografia en 
regressió, és a dir, avui en dia hi ha menys gent, hi ha menys 

alumnes que fa un temps i prova d'aixo, que cada any hi 
ha menys .alumnes, és que fa vuit anys hi havia problemes 
d'escolarització al primer d'EGB i en canvi avui els proble
mes d:escolarització són al BUP. Tots sabem on són els pro
blemes per entrar als Instituts Ramon Llull, Joan Alcover, 
etc., etc., quan per entrar a primer d'EGB no hi ha problemes. 

1 la pregunta és la següent: Es aquest un moment en 
que la incidencia d'una manca d'il·lusió en el professorat i 
en els pares sera normal o sense transcendencia per al siste
ma educatiu o bé, contrariament, som en un moment espe
cialment greu? Per contestar aquesta pregunta hem de fer una 
breu referencia al sistema educatiu. Les Sres. i els Srs. Dipu
tats sabem que el sistema educatiu es regeix encara per una 
Ilei franquista, per una llei de I'any 1970 coneguda com a 
Llei Villar Palasín. Tots sabem que s'ha fet la LODE i que 
és una passa, pero que encara desconeixem el que sera la 
llei Orgaruca del Sistema Educatiu. La LODE ha regulat uns 
certs aspectes, pero encara falta, per exemple, la reestructu
ració deis nivells educatius, hem de saber si a més de I'en
senyament obligatori primari hi haura el secundari i fins on, 
com s'encadenara el que és el batxillerat amb la formació 
professional, etc., etc., falta un estatut del professorat, falta 
un estatut deis centres, etc., etc., 1 encara aquesta Llei orga
ruca del Sistema Educatiu no ha sortit a llum, segons les nos
tres notícies, ni tan sois encara com a avantprojecte, pero sí 
el Ministeri ha comenc;at una etapa d'experimentació que es 
fa a la segona etapa d'EGB, als cursos 6e, 7e i 8e, i al batxi
Herat. Hi ha una serie de centres públics, com per exemple 
el potser CoUegi Públic del Coll d'en Rabassa o el Simó Ba
\les ter de Manacor, entre altres, que ja es regeixen per un 
sistema experimental que ha de servir de base per a la refor
ma que ha de venir. 

Aleshores, és greu o no és greu que tots els professors, 
a causa de la greu vaga que hi ha hagut aquests mesos da
rrers hagin perdut la il·lusió en aquests moments? Al nostre 
entendre, Sres. i Srs. Diputats, és gravíssim. A més, també 
s'ha de dir, per afegitó, que a causa de problemes segura
ment burocratics les retencions als professors han estat unes 
retencions en certa manera indiscriminades, perque s'ha re
tengut a professors que no han fet vaga o que n'havien fet 
parcialment amb menys dies. 

Respecte de la vaga, nosaltres no entrarem en les cau
ses. EIs professors tendran més o menys raó, l'Adrninistració 
podra tenir més o menys raó, pero el que sí volem dir és 
que l'Administració, en aquest cas el Ministeri, no ha tengut 
una postura suficientment constructiva que fes possible un 
diaIeg flUid amb el professorat. 1 nosaltres aquí no tenim com
petencia, pero tenim responsabilitat, i aposta són necessaries 
unes mesures compensatories per intentar, ja que no és pos
sible restaurar completament, per intentar pal·liar aquestes 
greus derioracions que hi ha en les relacions entre el profes
sorat, els pares deis alumnes i els alumnes amb l'Adminis
tració. 

A posta hem dut aquesta Proposició no de Llei per la 
qual demanam que el Parlament es pronuncü en el sentit 
d'instar el Govern de l'Estat que en primer lloc faci un estu
di per conptabilitzar exactament les quanties econorniques de
tretes al professorat i deim, evidentment, les detretes segons 
la lIei, no les detretes indiscriminades com he dit que s'han 
fet en alguns casos, i una vegada comptabilitzada i sabent 
la quantia d'aquesta quantitat que nosaltres avaluam molt 
per damunt, evidentment, perque no tenim les dades sufi-
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cients, peró si pensam que pot anar sobre uns 200 miJions 
de pessetes, que aquests doblers, amb els mecanismes que 
evidentment té el Govern, s'inverteixin precisament per do
nar satisfacció als tres estaments que han resultat més perju
dicats per aquesta vaga, que són els alumnes, els pares i els 
professors; als alumnes, dotant"los de més material didactic; 
als pares, subvencionant més les activitats extraescolars que 
ja duen les Associacions de Pares d'Alumnes, i a1s professors 
a través de donar-los uns cursets de perfeccionament. 

l aquesta és la Proposició no de L1ei que esperam que 
tendra el suport d'aquest Parlament i si és possible de tots 
els G rups Parlamentaris. 

Moltes gracies. 

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

Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI l FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Sois per dir que donam suport total a aquesta Proposi

ció no de Llei i que vertaderament, encara que no tinguem 
competencies, quan se'ns permet demostrar la nostra volun
tat d'adquirir-Ies, ho feim amb aquestes coses. Enhorabona, 
Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Portaveu Sr. Joan Francesc López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracie~ Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El curs escolar, que ara acaba de comen<;ar, neix en una 

situació heretada del curs passat, marcada per una conflicti
vitat en no haver arribat a acords l'administració educativa 
i els representants del professoral. El conflicte viscut i sobre
tot la incertesa amb que s'inicia el curs escolar 88-89 és mo
tiu de gran preocupació per a la societat en general i per a 
la comunitat escolar en particular. Aquesta preocupació és 
palesa també entre tots els grups polítics, supos, d'aquesta 
Cambra, entre les administracions educatives i concretament, 
també, entre els centres docents. 

Les llles Balears tenen avui la possibilitat de comptar 
amb una escola pública de qualitat, tal com desitgen els ciu
tadans. La capacitat professional deis mestres i els seus ba
gatges renovadors, les competencies i els recursos del Govem 
de les llles Balears, sense competencies educatives, la capaci
tat del movirnent associatiu pares i alumnes i la col·labora
ció de l'Administració Local cree que així ho permeten. 

El conflicte laboral, pero, provocat per la legítima aspi
ració deis ensenyants a millorar la seva retribució per 
equiparar-se a d'a1tres funcions d'anruoga categoria, representa 
també I'exponent d'un .gran nombre de professionals que as
piren a una, millora general de l'escola pública i representa 
també I'expressió d'un descontentament difús i latent entre 
el professorat, provocat, entre altres coses, pe! creixent des
niveU entre les majors exigencies que pesen sobre la profes
sió i la percepció d'un menor reconeixement social a la seva 

. tasca. La via de negociació i de dirueg responsable i conti-
nuat entre Administració educativa i sindicats representatius 
del sector és l'única via efectiva per restablir la confian~a i 

la il·lusió entre el professorat. A la actualitat, aquesta nego
ciació, com vostes saben, es troba interrompuda i és previsi
ble el seu reinici en comen¡;ar el proper curso 

Es necessari, ido, que el Parlament de les IIIes Balears, 
recollint una aspiració social, presenti a l'Administració com
petent un seguit de pro postes, entre les quals hi ha la de fer 
públic I'.import de les retencions t{~ctuades al professorat a 
conseqüencia de les vagues, i destinar-lo a incrementar la do
tació per a des peses d'equipaments deis centres. Com vostes 
hauran vist, he lIegit un document, he lIegit un paper, I'he 
adaptat senzillament a la nostra reaJitat insular, aquest do
cument és presentat al Parlament de Catalunya pel Grup SO
CIALISTA i demana el mateix que demanava practicament 
la nostra esmena d'addició a una Proposició no de L/ei que 
s'ha vist avui matí a la Comissió de Cultura. Nosaltres hem 
retirat aquesta es mena d'addició perque pensavem que avui 
capvespre, en aquesta Cambra, seria molt més coherent de
batre la Proposició no de L/ci presentada per UM. 

Dic a<;o perque intentem veure com es planteja la pro
blematica a nivell de Parlaments autonoms. Ja sé que diran 
que la Generalitat de Catalunya té competencies educatives, 
primera constatació nosaltres no en tenim i el nostre Grup 
no es cansarem de repetir en aquesta Cambra que les com
petencies educatives son una eina imprescindible per poder 
redre<;ar la situació cultural, la situació socio-lingüística, la 
situació, en definitiva, de l'Autonomia en aquest país. 1 cons
tatada aquesta situació, pensam que en aquesta Cambra no 
hi ha d'haver problemes, que s'ha d'aprovar per unanimitat 
aquesta Proposició no de L/ei, damunt la qual sí que po
dríem fer algunes matisacions, tot i que a<;o no canvia el nos
tre vol. Per exemple, pensam que repartir els diners substrets 
als professors que van entrar en vaga s'hauria de fer segons 
un criteris, uns criteris que primessin aquells centres docents 
on la vaga ro ha tengut major incidencia. Poqríem parlar tam
bé del deteriorament que es detecta dins l'ensenyament pú
blic i podríem parlar i hauríem de parlar, ja ho hem dit mol
tes vegades, de la necessitat de tenir una opinió formada sobre 
la reforma del sistema educa ti u aquí, a les llles Balears, i 
en aquest Parlamenl. 

Deteriorament de I'ensenyament públic? Obviament que 
sí, óbviament que n'hi ha, i n'hi ha malgrat els esfor<;os, que 
també hem de reconeixer que es fan, peró la situació de man
ca de professorat d'especialitats, la manca de serveis psico
pedagogics i de professorat de suport -per que no parlar, 
per exemple, de la manca de professorat en educació física, 
en educació especial?-, la necessitat de comptar amb uns 
mitjans educatius que permetin que I'escola sigui qualque cosa 
mes que un parking escolar, ja ho hem dit també avui matí. 

El dobler tom és una realitat indiscutible, i basta fer un re
pas deIs principals centres docents d'aquesta Comunitat Auto
noma per ve:ure que el que era provisionalitat promesa es COI1-

verteix en un etem problema que agrava obviament la qualitat 
pedagogita. 

Per que no parlar des d'aquest Govem de les Illes Ba
lears del problema deis trasllats deis professors interins? Per
que vostes saben que una vegada més, una vegada més eIl; 
aquesta Comunitat Autonoma hi ha hagut una a11au de pro
fessors vinguts, dar, són territori MEC, no poden fer altra-, 
ment, pero no s'ha aplicat la possibilitat de tenir en compte 
el reconeixement de la llengua í la cultura de les Illes Balears 
a l'hora d'optar aplaces, com és possible fer si les ordres 
ministerials i si els barems aplicables així ho contemplen. 
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. j ' ; Són qüestions que són aquÍ i que n'hem de parlar sense 
iimbáges i sense embuts. Mirin, quan l'ensenyament passa per 
'urtá!situació tan degradada com el fet que hi hagi hagut una 
major incidencia de tot el problema professoral damunt l'es
cola pública, amb el que a<;o representa per a nosaltres, per
sones d'esquerres que pensam que l'escola pública, no esta
tal, no gobernamental, peró pública, ha de tenir un pes 
específic molt major, ha de tenir la fon;:a que en un país nor
mal europeu té i que a Espanya encara no té, aleshores ens 
sembla que ja és ben hora que el Parlament de les Illes Ba
lears opini, continul exigint les competencies que no tenim 
i obviament defensi els drets que la Llei de Normalització 
Lingüística ens reconeix i que sovint no es tenen en compte. 

Per a<;ó nosaltres donam suport a aquesta Proposició 
no de Llei que conecta amb una sensibilitat que sobrepassa 
e1s Grups Parlamentaris, perque el que és ciar és que no ens 
hem de 'pronunciar sobre una lIei en funció de politiqueries, 
sinó en funció d'una realitat i d'unes necessitats constatades. 
Si el Grup SOCIALISTA a Catalunya les detecta, el Grup 
SOCIALISTA esper també que aquí, al Parlament de les Illes 
Balears, les comparteixi i en definitiva que sigui aquesta Cam
bra unfmimament la que aprovi una Proposició no de Llei 
que és justa i que ens permetra també fer un seguiment des 
del Parlament de les IUes Balears de com es recuperen aquests 
diners i si s'inverteixen en necessitats d'equipaments impres
cindibles. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentad CDS, té la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
No podem ocultar que el nostre Grup veu amb simpa

tia i amb simpatia activa la presentació d'aquesta Proposició 
no de Llei per part del Grup Parlamentari d'UM, i aixo per 
distintes raons. Nosaltres sempre hem defensat i ja en reite
rades ocasions des d'aquesta tribuna que una transferencia 
important que nosaltres reivindicam, cree jo que amb la ma
joría, per no dir la unanimitat de Grups Parlamentaris 
d'aquesta Cambra, com és la competencia en matéries edu
catives en aquesta Comunitat Autonoma, no hauria de ser 
una transferencia de competencies que es produís com s'han 
produIt les altres, és a dir, sense un procés de rodatge previ, 
sense un procés previ d'integraeió de l'Administració de la 
Comunitat Autónoma dins els mecanismes de gestió perque 
no es produeixi una assumpció sorpresiva i amb una gran 
dosi d'incapacitat per part del Govern de la Comunitat Autó
noma, i dic incapacitat per manca de rodatge i manca de 
possibilitats personals i fins i tot de tenir els habits de gestió 
d'una competencia tremendament complexa i difícil. Per tant, 
tot alió que siguin pronunciaments parlamentaris i interven
ció del Govern de la Comunitat Autonoma en el coneixe
ment, el control i la capacitat de gestió previa a la produc
ció d'aquesta transferencia, ens pareix positiu. 

En segon lIoc, peque difícilment podríem negar-nos o, 
per ser més exacte, no podem negar-nos a una sol·licitud en
caminada a tornar a un reequilibri pressupostari a un pres
supost, com és el pressupost general de [,Estat, que en prin
cipi cal pensar que conté una determinada filosofia, una 
determinada volurrtat de distribució territorial de despeses i 
inversions. Per tant, si després d'aquesta vaga que ha pro-

duit evidentment uns estalvis al Pressupost General de ¡'Es
tat, s'ha produit un desequilibri d'aquesta concepció inicial, 
just és que des d'aquÍ es reclami que aquest equilibri es re
posi, encara que sigui per una via distinta a la de tornar exac
tament els dobl~rs a la seva finalitat originaria. No podem, 
en definitiva, negar-nos al que significa incrementar les des
peses en alIó que nosaltres, com a partit de Centre Progres
si sta, entenem que és la base fonamental d'una política en
caminada a conseguir I'exercici efectiu de la llibertat, que són 
els substanciosos increments de des pesa pública en materia 
educativa. 

Per tant, aquestes són les raons per les quals, Sr. Porta
veu d'UM, el Grup del CDS veu amb tremenda simpatia 
aquesta Proposició no de Llei, peró no li vull ocultar que 
hi veim algunes dificultats que ens agradaria plantejar-li per
que voste ens explicas d'alguna manera quina és, a que res
pon i com es poden solventar alguns deIs obstac1es que aques
ta Proposició, tal com ve formulada, indubtablement té. 

Aquest obstacle és d'índole fonamentalment legal, és a 
dir, voste sap perfectament que és difícil, per no dir que no 
encaixa perfectament dins les previsions de la Llei General 
Pressupostaria, el fet que unes partides estalviades per una 
disminució de les des peses puguin ser reaplicades sense I'exer
cici previ de liquidació pressupostaria, darrera aplicació, etc., 
etc. Voste sap també que el Pressupost General de I'Estat, 
liquidant-se com es liquida amb dericit, tots els increments 
d'ingressos o disminueions de despeses que signifiquin la dis
minució d'aquest deficit quant que no estiguin contrets i ja 
compromesos, van en primer lIoc, a eixugar aqti"est dericit. 
Per tant, aixo també encaixa difícilment en una sol· licitud 
que realment no aclareix o no ens aclareix suficientment el 
mecanisme a través del qual aixó es. pot fer. 

1 en tercer lloc, voldda fer una reflexió al Portaveu d'UM, 
com a Grup Parlamentad que dóna suport al Govern d'aques
ta Cambra. Voste imagini la dinamica que s'obri amb aques
ta sol· licitud, voste imagini la dinamica que es pot obrir a 
partir del moment en que els Grups Parlamentaris de l'Opo
sició comencem a demanar que si hi ha hagut un increment 
d'ingressos o hi ha hagut una disminució de des peses en el 
que era previst al pressupost, comencem a demanar aplica
cions pressupostaries concretes en funció deIs programes per
sonals o col·lectius, de grup, electoral s, cte., en funció deIs 
parametres que voste pugui imaginar en qualsevol moment, 
les aplicacions d'aqueUs increments d'ingrés o disminució de 
despesa que signifiquen un estalvi concret, nominal i com
putable i demanem que s'apliquin: ja que voste amb la taxa 
número tal ha recaptat X pessetes més de les pressuposta
des, li deman que les des peses les gasti en talo tal aplicació. 
Es una dinamica que no solament no és contemplada a la 
legislació, sinó que també va directament, frontalment, con
tra I'esperit de la mateixa Llei de Finances. Si voste, Sr. Pas
qual, ens aclareix aquests extrems, evidentment crec que sera 
important de cara a la decisió del nostre Grup Parlamentari 
en relació amb aquests temes. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS r PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
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No hi haura unanimitat en l'aprovació, si és que s'apro
va, d'aquesta Proposició no de Llei del Grup UM. El Grup 
SOCIALISTA és conscient que l'educació és un tema fona
mental, tan important és, que després de decades de govern 
de dreta, de dreta democratica i de llargues decades de dreta 
autoritaria curiosament ha hagut de ser un govern socialista 
que hagi afrontat amb fortuna o sense, siguem autocrítics, 
la reforma en profunditat del sistema educatiu de l'Estat Es
panyol. 1 curiosament no ha trobat gaire col·laboració dins 
aquests sectors sociologics conservador~ dins els quals s'ins
criu el Grup que presenta aquesta Proposició no de Llei . No 
són reformistes de I'educació, no són progressjstes, no ho han 
estat mai; l'educació, la veritat, fa por. Una de les causes que 
varen originar el cop de for~a contra el regim democrfnic de 
la República va ser la reforma de l'educació, i vostes ho sa
ben perfectament. 

Per tant, essent profundament autocrítics amb el Go
vern Socialista, hem de reconeixer que I'esfor~ ha estat molt 
important. Aquest esfon;:, evidentment, ha produit tensions, 
no s'ha encertat sempre, no s'ha pogut dialogar sempre, no 
s'ha trobat de vegades I'interlocutor i de vegades, potser, no 
hi ha hagut el demble negociador, el demble obert que hi 
havia d'haver, tot aixó ho podem acceptar o almenys o po
dem plantejar. Ara bé, tenim també perfectament clara una 
cosa. Aquest Parlament ha de controlar l'acció d'un Govern 
que té unes competencies determinades, i aquesta competen
cia educativa encara no forma part del bagatge competen
cial de les Illes Balears. El Sr. López ha dit que a Catalunya 
hi havia hagut una iniciativa i ell mateix ha fet una matisa
ció fonamental: Catalunya té les competencies educatives, per 
tant correspon plantejar unes coses al Parlament de Catalu
nya, perque alla hi ha competencies, i no correspon plantejar
les al Parlament de les Illes Balears perque eñcara -sabem 
que és un proces obert el tema de les autonomies- no les 
té el Govern de les Illes Balears. 1 com que aixo forma part 
d'una practica del Grup d'UM, com hem pogut constatar 
avui matÍ on el Parlament Balear havia d'instar el Govern 
de l'Estat perque acabas amb el tema deis dobles torns, per
que veim que forma part d'una tactica de controlar allo que 
no és responsabilitat d'aquest Executiu i ficar-nos a instar 
un Govern sobre el qual no ens correspon controlar, d'acord 
amb l'Estatut, per a nosaltres aquest element formal és ab
solutament decisiu perque rebutgem aquest tema. 

Estarn d'acord, alerta, estam absolutament d'acord que 
es facin públiques les retencions, que s'especifiqui perfecta
ment que a tal Comunitat Autonoma els seus professors han 
deixat de percebre perque no han treballat exercint una vaga, 
un dret que va costar molt i per cert la dreta no era molt 
favorable a concedir-Io, tot aixo estam perfectament d'acord
que s'especifiqui i es faci público Estariem perfectament 
d'acord, tenint en compte les importants puntualitzacions del 
Sr. Quetglas, que és bastant entes en temes pressupostaris, 
pel que veig, que aquests doblers es reinvertissin efectivament 
en coses positives que millorassin, etc., etc.; tot aixo d'acord. 
Ara bé: Es aquest ellloc on s'ha de plantejar? No tenen vos
tes representació a les Corts Generals, que són, per impera
tiu constitucional, les que han de controlar el Govem de l'Es
tat, el Govem Central, el Govem de la Nació, el que li vulguin 
00, pero les Corts Generals han de controlar. Controlin, pre
guntin, facin Proposicions no de LIei; és allfl. on correspon 
perque aHfi hi ha certament els responsables. 

Pero mentre el Sr. Pasqual intervenia, els pocs dubtes 

de no donar suport o d'abstenir-nos, en tot cas, en aquest 
tema, se m'han acabat d'esva·ir absolutament. Que és aixó, 
d'aquests errors tan sensacionals d'informació, enunciant d'un 
senyor que rompia farols? Perdonin. Aixó correspon a altres 
anys, no ha passat en aquest cas, correspon a una etapa an
terior. Que és aixo d'enunciar tanta degradació en el sistema 
de l'educació pública, que ha caigut molt baix? Els preocu
pa tant? Jo em pensava que els preocupava sobretot l'ensen
yament privat. 

Nosaltres entenem, per tant, que darrera aquest tema hi 
ha una clara intencionalitat política i clarament regressiva: 
posar en solfa una altra vegada no només el Govern de l'Es
tat, sinó sobretot I'ensenyament públic, perque aquÍ es recla
men competencies cada vegada que es parla d'educació, 
d'acord, pero és evident que el projecte que vostes tenen 
d'exercir aquestes competencies no és -i si arriba el moment 
de govemar vostes tendrem ocasió de comprovar-ho- un pro
jecte realment progressista, un projecte d'ensenyament públic 
de qualitat, sinó que, en definitiva, vostes el que plantegen 
és un atac contra l'ensenyament públic, un atac solapat per
que hi ha hagut una vaga, perque s'han causat uns perjudi
cis que intenten restituir a través d'aquesta Proposició no de 
Llei. 

Em permetin matisar que vagues que causen beneficis 
encara no s'han inventat; l'instrument de lluita deIs treballa
dors evidentment causa perjudicis, causa distorsions, crea una 
tensió social, una tensió política, una tensió económica i obli
ga, generalment, aquest és l'objectiu de les vagues, a obrir 
un procés negociador. Aquesta vaga ha causat perjudicis, s'ha 
exercit en nom d'un dret constitucional pel qual l'esquerra 
va lluitar i continuara lluitant perque s'exerceixi, tot i les t.en
sions que cre!. Pero, per favor, que no es plantegi al Parla-

_ m0nt de les Illes Balears, perque és molt bo de fer discutir, 
es molt bo de fer, com deien els francesos, fer castells a Es
panya, fer un gran muntatge, un gran debat sobre una com
petencia absolutament inex.istent. Quan tenguin la competen
cia, que un dia arribara aquesta competencia a la Comunitat 
Autónoma, sera el moment, com en el cas de Catalunya, de 
debatre la nostra educació. Ara no. 

MoItes gracies. 

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

el Diputat Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAEN I PALACIOS: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Pasaré por alto algunas referencias que otros Portavo

ces ya han hecho aquí, pasaré por alto concreciones del sis
tema educativo que creo que ciertamente no viene a cuento 
ahora sacarlas aqui a debate, pero no me negarán que el asun
to, aunque ha perdido cierta fuerza, ha tenido durante los. 
últimos cuatro meses del pasado curso escolari bastante im
portancia y bastante relevancia. 

La huelga, que se extendió por todos los niveles educa-o 
tivos de la enseñanza pública, excluida la Universidad, ha pro
ducido, como dice el Sr. Portavoz de UM, perjuicios innega-¡ 
bIes, cuando citaba las tensiones generadas entre padres" e 

profesores y alumnos, incluso haciendo las combinaciones en , 
tre esos tres elementos. Y esta opinión ha llegado a ser gene-) 
ral no solamente entre todo el cuerpo de docentes, entre los. 
cuerpos de docentes, sino también entre los sindicatos. y es 
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. 'fjcativo, por ejemplo, que recientemente el Sindicato So::ta baya denu~ciaclo el.de~erioro alcanza?o. por. la ense
ñanza y en un informe decla meluso, en un ultimo lOfonne, 
dejba~e un mes, q~e la si~uaci6nj d.e continua~ así por poco 
tiempo. podría se~ Irreverslbl.e .y. se citaba allI ~~mo que. qu:
daba comprometida la credibilidad y el prestigIO de la IOSLJ 

tución educativa. 
Hay otras palabras mucho más duras, sobre todo por 

los calificativos que emplea Sergio Vilar, persona nada sos
pechosa de filia de derecha, en su último libro, donde calif!
ca la educación de la octava «maravella». Yo creo que efecti
vamente del conflicto del curso pasado podrían extraerse 
algunas lecciones, aquí expuestas un poco de manera inco
nexa, pero creo que importantes. La primera es que todos 
los implicados salieron perjudicados, todos, la administra
ción educativa, los padres, los profesores y los alumnos, y 
como segunda conclusión, que la aprendió también el pasa
do Ministro, es que hay que negociar, como está haciendo 
actualmente el Ministro de Educación. 

Sacamos la cita histórica de Marcelino Domingo, per
sona tampoco nada sospechosa, Ministro de Instrucción Pú
blica en la República, socialista, republicano, socialista radi
cal, que decía que el primer deber de toda democracia es 
resolver plenamente el problema de la instrucción pública, 
aunque ahí el término instrucción pública tenia otra conno
tación que no es la actual. Pues bien, yo creo que el Gobier
no de la Nación, con todos los esfuerzos que ha podido ha
cer, parece que ha olvidado esta máxima, y hago esta 
afirmación porque toaavÍa, a pesar de que ha transcurrido 
bastante tiempo o el tiempo suficiente para alcanzar una so
lución negociada, todavía, repito, está pendiente el tema fun
damental de la huelga, el núcleo por el cual se originó la 
huelga, que era la cuestión de homologación. Homologación 
que entendemos que es necesaria si se ha de aplicar el prin
cipio de igualdad con todo el resto de los funcionarios que 
lienen un nivel parecido a los docentes. 

Dejaré aparte también consideraciones en las cuales tal 
vez podríamos apostillar alguna cosa, pero entendemos que 
haríamos larga la intervención y que desde luego no aporta
ríamos nada nuevo a lo que aquí se puede haber dicho. El 
Grupo Parlamentario de UM solicita que nos pronunciemos 
sobre algunos aspectos que son colaterales al tema de la huel
ga y en concreto sobre un destino finalista y territorial -en 
concreto en nuestra Comunidad Autónoma- de las deduc
ciones, no retenciones, sino deducciones, porque no han sido 
retenciones, de haberes que se han hecho al profesorado de 
Baleares por el ejercicio legítimo de un derecho, que es el 
derecho de huelga, que aquí creo que nadie cuestiona. Uni
mos por supuesto nuestra felicitación, en primer término, al 
Grupo proponente, creo que es de justicia hacerlo así por
que han demostrado una sensibilidad acusada por un tema 
que es diario y creo que lo importante, efectivamente es con
tabilizar el monto total de esas deducciones. A modo grosso 
se ha publicado ultimamente también que son casi 5.500 mi
llones, 5.450 millones a nivel nacional, y en Baleares, según 
los últimos cálculos, al menos cálculos fiables de fuentes fi
dedignas, alcanzan los 175 millones. 

De todas formas, la Administración Educativa ha sido 
incapaz de aplicar correctamente la Disposición Adicional 12~ 
de la Ley de la Función Pública, la Ley 30/ 84, y las decisio
nes que ha tomado han originado una serie de recursos en 
cascada que todavía están por resolver, porque el plazo de 

presentación se acabó hace muy poco tiempo, a raíz de apli
car, como digo, de una manera indiscriminada las retencio
nes a todo el profesorado. 

Pero vamos a ver que es lo que se demanda aquÍ, en 
esta Proposición no de Ley. Además de la realización del cóm
puto exacto de esas deducciones por los días de huelga, que 
es el punto primero de la Proposición no de Ley, y que se 
sabrá, como digo, cuando las reclamaciones estén resueltas, 
se solicita reinvertir la cantidad resultante en los centros do
centes para tres campos concretos: recursos didácticos varios, 
perfeccionamiento del profesorado y ayudas a las APAS para 
actividades extracurriculares. Yo creo que la propuesta es acer
tada, sin menoscabo de que se pudieran realizar otras mu
chas actuaciones, que incluso se podrían haber enmendado 
aquí por la vía normal de la enmienda de adición. Y es acer
tado proponer todo esto porque la infraestructura escolar de 
nuestras islas, principalmente Ibiza y Mallorca, presenta bolsas 
deficitarias por razones que sus señorías disculparán que no 
cite por no extenderme y que desde luego en esto sí que po
dríamos discrepar con aquellos que hacen un canto tan be
llo a esta infraestructura educativa, que es mejor que en otras 
Comunidades, pero que está claramente perjudicada en mu
chos asuntos. 

Urge, además, acelerar la construcción de nuevos cen
tros para finalizar con esa practica permanente, que era tran
sitoria, del doble turno; programar planes de reformas, de 
reforma y mejora de centros educativos, y urge, desde luego, 
resolver la problemática del transporte escolar de las escue
las rurales, de la educación permanente de adultos, etc., el. 
En definitiva, urge elevar y mejorar la calidad de la en
señanza. 

Las medidas que el Grupo de UM propone, sin ser úni
cas ni ser desde luego milagrosas, porque con estas cosas no 
se pueden esperar milagros, yo creo que sí pueden incidir de 
manera positiva en la mejora de la enseñanza. Por eso, nues
tro voto será afirmativo y deseamos al mismo tiempo que 
estas reivindicaciones que el profesorado planteó y que tiene 
pendientes, yo creo que justas todas ellas, se satisfagan de 
la mejor manera posible·y a la mayor brevedad. 

Lamentar, creo, por último, la ausencia de unanimidad 
la que el Sr. López hacía llamada y reiteraba a tenor del con
tenido de justicia que informa la Proposición no de Ley y 
a pesar de las objeciones, yo creo que también razonables 
y fundamentadas, del Sr. Quetglas, pero entendemos que a 
pesar de todo eso tenemos que apoyar la Proposición no de 
Ley. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Sr. 

Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL I AMaROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo he de comenc;:ar aquesta segona intervenció agraint, 

i he d'agrai:r al Sr. Ricci el seu entusiasme cap al sí, he d'agrair 
al Sr. López i Casasnovas també el seu entusiasme cap al 
sí i també ho he de fer al Grup Parlamentari AP-PL i al 
CDS, si al final ens vota, després de les explicacions que Ji 
donaré i que esper que el convenci. 

AqUÍ, del que es tracta fonamentalment és, per una ban
da, evidentment que uns doblers que venien a Balears que 
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tornin, peró fonamentalment no són aquests doblers el que 
més importa, que són 200 milions de pessetes segons els nos
tres calculs. El que més ens importa a nosaltres és el clima 
de deterioració que hi ha, la desil·lusió que hi ha en el pro
fessorat, en els pares deis alumnes, desapareixi a poe a poco 
Nosaltres volem que la reforma que vostes inicien del siste
ma educatiu vagi bé, tal vegada discreparem en coses, peró 
volem un sistema educatiu reformat, i nosaltres pensam que 
si els professors, si els pares d'alumnes, si els alumnes no te
nen una il ·lusió per la reforma d'aquest sistema educatiu, 
aquesta reforma naixera morta . I aixó és el motiu principal 
pel qual s'ha dut aquesta Proposició no de Llei, perque pen
sam que a aquesta Comunitat Autónoma ti importa molt que 
aquí no hi hagi fracas escolar, que aquí hi hagi un bon siste
ma educatiu. Li importa moIt, sobretot, perque les compe
tencies si ara no es ten en, es tendran, perque maldament el 
Partit Socialista no vulgui donar-nos-les, ens les haura de do
nar, i a posta, com que ens les haura de donar, ens hem d'in
tegrar, com deia el representat del CDS, i hem de comenc;:ar 
a participar, i nosaltres demanam, senzillament demanam, no 
feim res que no puguem fer. 

Entrant ja a la intervenció del Sr. López i Casasnovas, 
jo tenc poques coses a dir. Senzillament dir que els criteris 
que ell ha suggerit, per exemple, respecte que es destinas sin 
als centres docents on la vaga ha tengut més incidencia, no
saltres, que ens pareixen molt bé aquests criteris, no hem vol
gut tancar la Proposició no de Llei, hem volgut deixar que 
es pugui fer un ventall d'eleccions possibles per no fer-la di
ficultosa, i aquest mateix argument es pot aplicar a altres 
coses com la preocupació del CDS. Nosaltres no deim com 
s'han de dur aquests doblers aquí, nosaltres dei m que s'han 
de dur. No sabem si s'ha de fer via resultes del pressupost, 
no sabem si s'ha de fer via un conveni entre la Conselleria 
de Cultura i el Ministeri d'Educació i Ciencia, no sabem si 
s'ha de fer a través d'una partida diguem nova al pressupost 
del 88 o una que ja existeixi; senzillament que ens donin 
aquests doblers, nosaltres no deim la via, nosaltres l'únic que 
deim és que reinverteixin aquests doblers, a posta jo com
prenc els seus dubtes legals, pero no tenen per que esser-hi 
perque nosaltres no volem imposar un metode a través del 
qual ens envün els doblers, nosaltres els donam Ilibertat, que 
els duguin. 

També he de dir que precisament perque ens volem in
tegrar i volem preparar aquestes transferencies, he de recor
dar al Sr. Quetglas que a la Conselleria de Cultura s'ha creat 
la Direcció General d'Educació quan no tenim aquestes com
petencies precisament per anar a integrar-nos i totes aques
tes Proposicions no de Llei, la d'avui matí, aquesta mateixa, 
van en el sentit de nosaltres comen¡;ar a participar en els pro
blemes educatius. 

Al Sr. Pons li he de dir ben poques coses. El Sr. Pons 
ha dit que després de decades de Govern de dretas, una de
mocratica i una altra que no ha era, ve el Govern Socialista 
i ha afrontat valentament la reforma del sistema educatiu. 
Per descomptat, s'ha fet un esfo~ molt important, tant és 
així que jo he sentit un programa per nidio que deia que 
el Sr. Maravall és l'home del segle XX que ha fet més per 
a l'ensenyament privat. 1 aix6 és el que ha fet el Govern So
cialista, potenciar l'ensenyament privat. Per tant, nosaltres vo
lem que facin aquesta reforma i li voldría dir més coses pero 
que no vénen a conte en aquesta Proposició no de Llci, com 
per exemple podría ser una LIci d'Escoles Infantils, que va-

ren promete en un llibret que presentaren I'any 1982 i de la 
qual no s'ha sabut res més, etc., etc., peró que cree senzilla
ment que no és tema d'avui. 

El que sí és tema d'avui és repetir que voste diu que 
no hem de fer res. A nosaltres el fracas escolar, no ens im
porta. A mi, tal com es diu, res del que atany a Balears no 
ens és alie, en aquest eas, sobretot quan pensam en molts 
d'ajuntaments socialistes que han demanat desnuclearitzar el 
nostre territori, etc., etc., no entraré per aquí. eúnica cosa 
que li diré és que que una competencia tan vital com és l'Edu
cació, que voste digui que aquest Parlament no s'ha de pro
nunciar, són paraules o bé d'un no autonomista o bé d'un 
ex-autonomista. 

1 al Sr. Jaén també li he expressat la meva felicitació 
i tenc poca cosa més a dir, sinó senzilIament que la seva in
tervenció va clarament a la mateixa línia que la nostra i que, 
com he dit, repetir que el que es pretén amb aquesta Propo
sició no de Llei és la milIora del clima de diaJeg entre I'Ad
ministració, els pares d'alumnes i els professors. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Acabat el debat, procede ix sotmetre a votació la Propo

sició no de Llei n? 1155/ 88, que acabam de debatre. Per tant, 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 36. Vots en contra, 

21. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovada la Propo
sició no de Llei que acabam de sotmetre a votació. 

111.-2) 
IV) 

Retirada la Proposició no de Llei n? 1352/88, passam 
ja directament al darrer punt de l'Ordre del Dia assenyalada 
amb la n? IV, que és el debat de presa en consideració de 
la Proposició de L1ei registrada amb el n? 1062/88 presenta
da pel Grup Parlamentari PSM-EEM i relativa a la decIara
ció de la zona costera compresa entre Cala Mitjana i platges 
de Binigaus com a Área Natural d'Especial Interes. Per de
fen,sar aquesta Proposició de L1ei té la paraula el Portaveu 
del Grup, Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LDPEZ I CASASNOVAS: 
Sr. President. 
Creguin, Sres. i Srs. Diputats, que no és per esport que 

duim aquí una Proposició de LIei, una altra, de protecció 
d' Área Natural d'Especial Interes. Duim una proposició 
d'aquest tipus conscients que aquí hi va haver un debat, els 
dies 13, 14 i 15 d'abril d'aquest mateix any, on, en coinciden
cia amb la preocupació d'aquest Parlament, el Govern Ba
lear havia elaborat a partir deis estudis d'ICONA i d'INESE 
una proposta d'actuació relativa a les arees naturals de Ba
lears i que, segons paraules del President de la nostra Co
munitat Autonoma, ja fa quasi quatre mesos que s'havia pre
sentat perque fos objecte d'estudis i era previst que el ConseU 
de Govern de l'endema, és a dir, de dia 14, adoptés mesures, 
resolucions pertinents al respecte. Es parlava de 67 arees qué 
necessiten mesures de protecció f que qualifica de diferents 
nivells, segons el grau d'importimcia i urgencia. No conti" 
nuaré llegint el Diari de Sessions, que és una literatura bas-
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tant farragosa, pero ta~ateix necessaria si volem treballar 
be ,els temes parlamentarls. 

. Dic aco, perque de les 67 mes naturals que la proposta 
d'~ctuació havia d 'entendre, tres concretamenl són les reco
llides en aquesta Proposició de LleL 1 per que presenta el 
Grup PSM-EEM una Proposició de LJei sobre aquestes tres 
arces de la costa sud de Menorca que afecten els municipis 
de Ferreries i el Mercadal? Continuaré esmentant paraules 
del Molt Honorable President del Govern de la Comunitat 
Autónoma. Deia «entre els problemes que té plantejats la Co
munitat Autonoma en materia d'Ordenació Territorial, tal ve
gada el més destacat sigui la gran pressió urbanistica sobre 
la costa i sobre els espais de gran valor ecologic». 

Ido bé, sapiguen, Sres. i Srs, Diputats, que sobre aques
tes tres arees recollides als estudis d'INESE hi ha fortes pres
sions urbanístiques. I com que hi ha fortes pressions urba
nístiques i el CataIeg no es tradueix en un pla d'actuació 
vinculant, com que de les resolucions aprovades en aquell 
debat del mes d'abril n'hi ha de tan importants com aquella 
que diu que «el CataIeg d'Espais Naturals remes pel Govern 
al Parlament s'incorporara a les Directrius d'Ordenació Te
rritorial com a document complementari, per tal que adqui
reixi forca executiva de manera que la trarnitació sigui única 
i perque durant la tramitació de les Directrius no es produei
xin actuacions urbanístiques als espais que facin impossible 
la seva ulterior preserveració», perque tot aco, die, és recollit 
a les resolucions, pero fins al moment actual no s'ha com
plert, nosaltres creim que s'ha de plantejar en aquest Parla
ment una Proposició de Llei d'aquest taranna. 

I deim aco també perque estam convencuts que la pro
tecció d'aquests espais no sera contradictoria, no pot ser con
tradictoria a les Direetrius d'Ordenació Territorial que aquí, 
un dia o I'altre, aquest Parlament hagi d'entendre i aprovi. 
No ha pot ser si realment el que volem és una ordenació 
integral del nostre territori que respecti escrupulosament aque
Bes arees que científicament s'han estudiat. 1 aquestes tres, 
creguin Srs. Parlamentaris, Sres. Diputades, són absolutament 
recollides, no hj ha marges de discrecionalitat amplis, no n'hj 
ha, són senzillament traducció damunt el mapa de les pro
postes d'ICONA i d'INESE, i en aquest sentit senzillament 
demanariem que la Proposició de Llei de declaració de l' Área 
Natural de Cala Mitjana, Trebalúger, Cala Fustam, fins a Bi
nigaus, aquesta és la zona única, unitaria, gairebé diria uni
forme, ecologicament parlant, sigui recollida per lIei. 

I no em detendré aquí i ara a esmentar les qualitats cien
tí fiques, paisatgístiques, ecologiques, economiques d'aquest 
territori. No ho faré perque vostes ho saben perfectament, 
si no perque hj han anat i coneixen la realitat in situ, alman
co perque ho han pogut llegir al CataIeg que es va distribuir 
entre els Parlamentaris. 

El Grup PSM-EEM pensa que la protecció del territori 
ha de ser integral i extensible i ho hem dit mol tes vegades 
i ha de quedar molt ciar que significa aquesta qüestió. Pro
tegir integralment i extensiblement el territori significa aillar 
els problemes ambientals a unes determinades arees voltant
les totes de zones equilibrades. Protecció o protegir no és aillar 
determinades zones de la natura voltant-Ies d'arees amb for
tes pressions urbanistiques, amb desordres ambientals. Af;,o 
no és protecció. 

Volem, per tarlt, considerar les Illes, cada illa, cada es
pai natural, com una unitat no fragmentada, i obviament, 
si constatam realitats agressives contra aquesta situació, 

nosaltres pretenem que el Parlament exerceixi els mecarlÍs
mes que té, que legítimament s'ha donat, perque no hi hagi 
més deteriorament del territorio 1 deim acü fms i tot des d'una 
perspectiva economicista i pragmatica, perque, com vostes sa
ben, els sectors economics lligats, per exemple, a la xarxa ho
telera diuen i repeteixen que ja n'hi ha prou, ja n'hj ha prou 
de noves afectacions territorial s; perque els pobles, els sec
tors més sensibles de les poblacions fins i tot surten en ma
nifestacions per dir ja n'hj ha prou; perque els polítics, re
presentarlts legítims deis pobles, també reunits, almanco 
formalment diuen també ja n'hi ha prou, posem seny, tenim 
un horitzó a l'any 2000 que hem de preservar i hem de con
siderar. Mentre els polítics deim aco, recollint aspiracions po
pulars i recollint criteris científics, observam com dia a dia 
cauen una darrera I'altra arees que irreversiblement ja que
daran fora del marc de la nostra riquesa. 

Per tant, i acabo aquesta primera exposició, pensam que 
la Proposició de Llei no és el desitjable, el desitjable seria 
tenir ja una situació, una ordenació territorial globalment con
siderada que no fes necessaria la presentació d'iniciatives le
gislatives d'aquest taranna, pero éom .que no la tenim i pre
cisament per possibilitar aquesta ordenació integral de la qual 
parlam, es fan necessaries, com a mesures preventives, pro
posicions de llei de declaració d'arees naturals d'especial 
intereso 

Esper, ido, de la coherencia de tots els Grups d'aquesta 
Cambra, que en unes resolucions aquí aprovades el mes d'abril 
vam esmentar la necessitat de considerar el CataIeg per poder
lo introduir a lel; Directrius Generals Territorials de les Illes 
Balears, dic que esper que donin suport a aquesta pro posta, 
que no va més enlla del que diuen els estudis d'INESE i 
d'ICONA. 

(El Sr. President s'absenta de la sala, el Sr. Vice-
president Segon presideix el debat). 

EL SR. PRESIDENT. 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Govern no ha fet arribar el seu criteri sobre aquesta 

Proposició de Llei, per tant en padem iniciar el debat. Grups 
que vulguin intervenir? 

Pel Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Rieci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sr. President, Sres. Diputades. Srs. Diputats. 
Ben poca cosa s'ha de dir després de l'explicació del Sr. 

López i Casasnovas, solament vull recordar que si en algun 
punt no hj ha problema perque es pugui preservar, és aquest. 
No hj ha res, és vertaderament verjo, una,zona totalrnent ver
ge on no han comencat res encara. Per molt que tal vegada 
hi pugui haver parlamentaris o alcaldes que ho pretenguin 
algun di a, la veritat és que avui no hi ha res. 

Per tant, bona és aquesta llei, i cree que per primera 
vegada amb unanirnitat, tots plegats defensarem aquesta na
turalesa que tots desitjam. 1 és un desig no solament social, 
sinó, a més, economie, perque el dia que perdrem aquesta 
bellesa, deixarem de tenir un futur economic a Menorca. En
horabona a tots, perque cree que tots junts votarem aquesta 
protecció. 

Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
En nom del Grup Parlamentari SOCIALISTA; perdo, 

no havia vist que demanas la paraub, Sr. Quetglas. En nom 
del Grup CDS, té la paraula el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gril.cies, Sr. President. 
MoIt breument també per assenyalar fonamentalment 

una coincidencia de criteris amb el que ha exposat ei Sr. Ló
pez i Casasnovas, que és realment una vertadera !lastima que 
a causa del retard en l'elaboració de les Directrius i la incor
poració del pla d'accions a efectuar en els Catalegs, la suma 
o la intersecció deIs Catalegs elaborats per INESE i ICO
NA, haguem de continuar encara amb lIeis parcials de pro
tecció que ens obliguen a prendre determinacions per evitar 
determinats fets consumats. 

Coincidim en aquest criteri i l'hem expressat moltes ve
gades des d'aquesta mateixa Cambra. Realment provoca una 
situació d'inseguretat jurídica per a tots, per a uns i per a 
uns altres, per a aquells que es troben més compromesos en 
la defensa deis valors mediambientals tant com per a aItres 
persones que ten en una legítima dedicació a les tasques de 
promoció urbanística, una situació d'inseguretat provocada 
per la falta d'un horitzó elaborat de manera conjunta per 
part d'aquest Parlament i que assenyali els límits exactes on 
es moura aquesta seguretat jurídica i, per tant, mentrestant, 
nosaltres anunciam logicament el nostre vot favorable a la 
presa en consideració d'aquesta Llei. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parlamentari SO

CIALISTA, té la paraula el Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTl: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquests dies hem estudiat la Proposició de Llei del Grup 

Parlamentari PSM-EEM i com que l'articIe 2 de la Proposi
ció diu que «I'area natural d'interes especial de Cala Mitja
na a Binigaus i els barrancs corresponents, situada als muni
cipis de Ferreries i el Mercadal, té com a Iímits naturals els 
que queden grafiats al planol annex», dones hem demanat 
als serveis corresponents que ens proporcionassin el planol 
annex i el planol annex, amb sorpresa, és un planol en blanc. 
No figuren, en el planol que ens han proporcionat, els límits. 

Evidentment hi havia dues possibilitats: que no existis
sin els Iímits o que els límits fossin tot el plano!. Gairebé 
pensavem que la proposta del PSM-EEM era aquesta sego
na, pero no, hem anat al planol original i resulta que s'han 
grafiat els lírnits que és transparent a les copies. Per conse
güent, les copies que es fan d'aquests plfmols no tenen lí
mits, és una qüestió curiosa, en qualsevol cas convendria co
rregir aquest aspecte per al treball de Ponencia en el sentit 
que si no se saben bé els límits és molt difícil fer feina, en 
aquest aspecte. 

Nosaltres evidentment donam suport a la Proposició de 
Llei que ens ocupa i li donam suport un poc en linia del 
que ja s'ha explicat i en línia del que ve mantenint el nostre 
Grup Parlamentari fa temps, fins i tot hem hagut d'insistir 
en aixo fa molt poc, en el recent debat sobre Política Turística. 

Hi ha dues línies fonamentals a les directrius que nosal-

tres voldríem que es marcassin en aquesta Comunitat pel que 
fa a Ordenació del Territori. Una és que s'han de protegir 
~!s espais naturals que mereixin protegir-se, i aquest és un 
aspecte difícilment discutible, és un aspecte que cada vegada 
que es du aquí, cada vegada mereix la consideració, com a 
mínim a nivell de presa en consideració d'aquesta Cambra 
per unanimitat. És ver, les preses en consideració quasi totes 
es fan per unanimitat, no és cert que aquesta sigui la prime
ra, i després ve el que ve, després vénen les Ponencies, les 
Comissions, etc., que, com vostes saben, van retallant per aquí 
i per aBa i al final aquesta unanimitat es perd i el que eren 
Proposicions de Llei per protegir moltes vegades queden con
vertides en tot" el contrario 

En aquest cas, cal dir que els límits agafen un espai que 
és, com ha dit el proposant, tremendament important. A 
l'inventari-cataleg, on no es veu massa bé quina figura és real
ment, perque es va dur aquí, pero és una figura que no té 
caracter vinculant, que no s'ha tramitat perque pugui ser efec
tiva, figura amb els maxims nivells de protecció, tant el que 
el fa referencia al valor ambiental com en l'urgencia d'aquesta 
protecció, un l sobre 3 en cada una d'aquestes coses, i es
pais que tenen un l de valor ambiental i un l d'urgencia per 
a aquesta protecció, no n'hi ha massa. EIs esmentaré perque 
tots sapiguem a quin ruvell ens referim quan parlam d'aquest 
espai. A Mallorca, l i 1, l'Albufera d'Alcúdia, Muro, la Ca
nova, el Salobrar i el Trenc, de Campos, i la Serra de Tra
muntana; I'lla de Cabrera; a Menorca, l'Albufera del Gral! 
i el barranc de Binigaus-Trebalúger, que és l'espai que ens ocu
pa, i a Eivissa, el Yedra, Conillera i les Salines d'Eivissa i 
Formentera, és a dir, aquests espais són els espais que, d'acord 
amb el Cataleg o Inventari que ·va elaborar el Govern, me
reixen la máxima protecció i la maxima urgencia per a aquesta 
protecció. 

Recorden el que ha passat amb molts deis que he es
mentat. Qualcun és pare natural, qualcun té una Proposició 
per ser pare nacional, qualcun ha vist la seva protecció molt 
malmesa en aquesta Cambra. Nosaltres creim que aquests es
pais, com a mínim els espais que són al Cataleg, aquests es
pais s'haurien de protegir i ja haurien de ser protegits. Aques
tes discussions que tenim espai per espai, aquesta batalla, 
aquesta guerra per un bocí de territori que hi ha prou docu
ments que diuen que ha de ser protegit, aquesta batalla ja 
no hi hauria de ser. Fa més de cinc anys que el Govern d'AP 
amb el suport d'aItres Grups té l'obligació d'ordenar el terri
tori, de protegir aquesl territorio Compleixin amb la seva obli
gació d'una vegada, ens alliberin d'aquests tipus de lluites 
i vagin per feina en el mateix sentit que vos tes s'han obligat, 
amb el CataJeg que vostes han fet, que aquests espais que
din protegits, després discutirem la resta. Després, si volen, 
podem discutir com ordenam el territori, els lírnits de creixe
ment, les possibilitats d'ordenar altres arees, pero aquests es
pais, per favor, que no tornin altra vegada un per un a haver 
de ser objecte d'una discussió j no només una discussió coro 
la que avui tenim, que és amigable, que acaba efectivament 
amb un gran consens, amb una gran unanirnitat, sinó les dis
cussions posteriors on passa tot el que sabem que passa. 

Per consegüent, el nostre vot evidentment sera favorac 

ble, i nosaltres evidentment defensarem també aquesta PrO- ' 
posició, aquests límits a la tramitació que tengui aquesta Llei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. Per acabar, té la paraula e\c' 
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Diputat del Grup d'AP-PL, Sr. Fernando Saura. 

EL SR. SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 
Sras. i Sres. Diputados. 
El Diputado que me ha precedido ha sido muy hábil 

en su exposición al decir que aquí todos somos buenos, que 
realmente cuando llegarnos a la torna en consideración todo 
el mundo está de acuerdo y evidentemente es así y debe ser 
así. Sería muy fácil decir: nuestro Grupo no torna en consi
deración, pero no haria honor a lo que realmente piensa, por
que siempre que el Diputado que les habla ha subido a esta 
tribuna ha dicho lo mismo y no se cansará de repetirlo, hay 
espacios que merecen ser protegidos y espacios que, a pesar 
de entrar dentro de unos límites, no merecen ser protegidos. 
Hay otras razones por las cuales se protegen porque aquí lo 
que manda son los votos, no manda nada más, a veces ni 
siquiera la razón. 

¿Por qué no se aprueban efectivamente todos los espa
cios que están en el Catálogo ya definitivamente? Se lo voy 
a explicar muy claro. Si reah~ente hubiera una Proposición 
de Ley o se tomara en consideración definitivamente el Ca
tálogo de Espacios Naturales tal como el Gobierno los ha 
remitido, evidentemente, al menos por parte de nuestro Gru
po, no habría ningún problema. Se haría, se aprobaría con 
los límites que están puestos precisamente en este Catálogo. 
¿Pero qué ocurre? Que cada Proposición de Ley tiene que 
venir con unos límites a veces desorbitados, a veces sin un 
estudio real de cuáles tienen Que ser estos límites y por COll

siguiente, naturalmente que sí,-tenemos que ir recortando 
cuando entendemos que no tienen que protegerse ciertas áreas. 

Porque hay áreas que no se deben proteger. Otra cosa. 
es que la filosofía que interesa es que no haya unas presio
nes urbanísticas potenciales. Que a veces la potencialidad está 
más próxima que otras, no vamos a decir que no, yo no voy 
a hacer ninguna bandera de urbanizador, porque no entro 
en este juego, no puedo entrar nunca, lo que sí entiendo es 
que si en el año 84 se aprobó por unanimidad una ley de 
Protección de Espacios de Interés Especial, siempre repetiré 
lo mismo, tanto en Comisión, como en Pleno, como en Po
nencias: hay que ir a la filosofía de las leyes, que para esto 
se aprueban; no sirve para nada más que para ir aprobando 
en la medida que la ley ha entendido y se ha interpreado 
y se ha aprobado. 

Otra cosa es querer interpretarla de otra manera. En
tonces hay que hacer otra ley, que para eso esto es un Parla
mento. En ese sentido nosotros nos podríamos poner per
fectamente de acuerdo, la podemos traer nosotros a esta 
Proposición General de todos los espacios, no de los 67, sí 
de los 67, que ya no quedan 67, ya quedan menos, evid~nte-

mente. Por otro lado, dificilmente podemos entender, sí en
tendemos la filosofia del PSM-EEM cuando dice que real
mente la protección tiene que hacerse en el sentido inverso 
de como realmente nosotros entendemos que es. Tenemos que 
entender cada isla, como una unidad protegida y a partir 
de la cual empecemos a estudiar. Bueno, si realmente todos 
pensáramos de la misma manera, todos estaríamos en el 
PSM-EEM, y a lo mejor no creo que les gustara mucho, por
que realmente no es así. 

Nosotros vamos a tomar en consideración esta Proposi
ción de Ley, naturalmente. No tenemos el plano anexo, tam
bién es verdad; si lo tenemos efectivamente ha pasado lo que 
ha dicho el Sr. Carbonero, ya hemos solicitado a la Secreta
ría de este Parlamento que se nos envíe. Vamos a estudiar, 
corno hemos hecho en otros espacios cuales van a ser los 
límites en el bien entendido, imagino, que será remitido a 
la Ponencia correspondiente. Entonces se verá si realmente 
todo el espacio que entra dentro de los límites los cuales no 
conozco y debo reconocer en estos momentos es susceptible 
o no de proteger. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gn'Lcies, Sr. Diputat. El Sr. López i Casasnovas 

té la paraula. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Ha faré des de l'escó, Sr. President, senzillament perque 

ja s'han manifestat a favor de la presa en consideració quasi 
tots els Grups Parlamentaris. Només- dir que lament el pro
blema que hi ha hagut amb el retolador, esper que aquest 
problema misteriós no estorni a reproduir quan arribi a Po
nencia, i els límits s'esborrin, i, en definitiva, que aquesta 
unanimitat que avui tenim en la presa en consideració 
d'aquesta Proposició de Llei es converteixi també en unani
mitat quan es voti definitivament la protecció integral d'aques
ta zona. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Acabat el debat, passam per tant a la votació, i deman 

a la Cambra si pren en consideració la Proposició de Llei 
que hem debatut ara mateix. 

Vots a favor, es posin drets, per favor. 
Queda aprovada per unanimitat la presa en considera

ció d'aquesta Proposició de Llei. 

S'aixeca la Sessió. Moltes gracies. 
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