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,1;-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comen¡;:am el Plenari al qual els han convocat per al 

dia d'avui, seguint l'Ordre del Dia que els han repartit i co
men¡;:ant pel punt 1 referit a Preguntes. Per formular la re
gistrada amb el n? 2041/88, sobre Guarderia Forestal a For
mentera, té la paraula el Diputat Sr. Isidor Torres i Cardona. 

EL ,~R. TORRES I CARDONA: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, la L1ei de Ca¡;:a defineix una zona de se

guretat, unes distancies que s'han de guardar de cases, de 
pobles i camins per poder anar a ca¡;:ar. Com voste sap, a 
Formentera, pel seu tipus de poblament disseminat és difícil 
trobar espais lliures de cases i de camins, pero malgrat aquesta 
realitat és cert també que durant l'epoca habil per ca¡;:ar les 
escopetes tronen per tot arreu i són freqüents les situacions 
diguem-ne compromeses que no podem ignorar. Per aixo li 
pregunt quants de dies i amb quin resultat ha actuat la Guar
deria Forestal a Formentera durant el darrer any. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

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

Gracies, Sr. President. 
En el preambul de la pregunta m'ha aclarit, m'ha indi

cat la via per on apava aquesta, perque jo havia preparat 
el temps que nosaltres hem pogut computar i les vegades que 
el guarda forestal, físicament radicat a l'illa d'Eivissa, s'ha 
traslladat a l'illa de Formentera, i sense poder ser exactes, 
perque no duim un control de fitxatge horari, nosaltres ha
víem calculat que aquest estiu ha estat a l'illa de Formentera 
aproximadament unes 18 hores; com die, aixo és un calcul 
que hem fet el Consell de Conservació de la Naturalesa i el 
Guarda, per6 no és un calcul exacte. 

No obstant aixo, jo crec que la seva pregunta va més 
enlla d'aquest comput merament mecanic del nombre d'ho
res del guarda forestal; d'alguna manera el que voste pregunta, 
cree entendre, és fins a quin punt la Guarderia Forestal radi
cada a Eivissa ha tengut esment d'aquestes dificultats reals 
que es produeixen a l'illa de Formentera ates es les seves di
mencions, la seva distribució des del punt de vista de pro
pietats i la mateixa L1ei de Ca¡;:a. 

Aquest tema s'ha estudiat puntualment quan hem ela
borat, amb el Consell Insular d'Eivissa-Formentera, l'esbo
rrany d'una futura modificació de la L1ei de Ca¡;:a per con
templar l'especificitat de Formentera, que entenc que amb una 
llei auton6mica i si és possible a mi m'agradaria no haver 
d'arribar a acudir a una IIei, sinó que ho poguéssim fer per 
via reglamentaria i en aquests moments és a Assessoria JurÍ
dica per saber si aquest problema de Formentera amb els 
quals he tengut contactes, és pot resoldre per via reglamen
taria. La nostra impressió és que no sera necessari acudir 
a la modificació de la L1ei de Ca¡;:a per resoldre aquest pro
blema des del punt de vista legal, mancara, i no el vull en
ganar, un tema i és que sera necessari, cada vegada és més 
imprescindible, que existeixi una guarderia forestal permanent 
a l'illa de Formentera, perque per molt bona voluntat que 
posem a legislar, a trobar la norma adecuada per a l'illa de 

Formentera, atesa la seva norma específica, sempre ens tro
barem amb problemes de control d'aquesta normativa a causa 
de la manca de guarderia forestal, que existeix. Com vosté 
sap moIt bé, el Govern de la Comunitat Autonoma recent
ment ha decidit augmentar substancialment la dotació del per
sonal de la Conselleria d'Agricultura i Pesca a les illes d'Eivis
sa i Formentera amb motiu de la constitució de la comanda 
de gestió al Consell Insular d'Eivissa i Formentera. No és 
previst, dins aquest pressupost extraordinari que hem hagut 
d'habilitar per poder dotar rapicament de personal, que com 
voste sap eren tres persones a les Pitiüses i ara, en aquest 
moment, si mal no record seran setze en total, jo crec que 
amb aquesta situació podra millorar la gestió de vigilancia 
forestal a l'illa de Formentera. No obstant aixo, no s'ha pre
vist que hi hagi un guarda forestal que resideixi a l'illa de 
Formentera, així com s'ha previst que hi haura un inspector 
de pesca que sí hi residira, i par! del pressupost del 88, el 
que passa és que creim que a partir de la nova situació d'aug
ment de personal a les Pitiüses, la manca de vigilancia que 
historicament ha existit a l'illa de Formentera es podra mi
llorar. eideal seria tenir possibilitats economiques i possibi
litats de partida pressupostaria, etc., perque hi hagués una 
guarderia forestal permanent, en aquests moments no és 
possible. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Torres té la paraula. 

.EL SR. TORRES I CARDONA: 
.Gracies, Sr. President. 
Jo en principi cree que quant a intencions ja va bé, no 

obstant aixo m'agradaria que precisas, si pot ser, si amb 
aquest augment de personal realment s'han previst visites a 
Formentera d'una manera periódica o continuaran supedita
des que faci bon temps, que hi puguin anar, etc., etc. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Morey, procuri ser breu, perque han passat quatre 

minuts, ja. 

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

Gracies, Sr. President, per la seva benevolencia. 
Molt rapidament, la decisió sobre allo que fara el per

sonal adscrit al Consell d'Eivissa i Formentera de la Conse
lleria d'Agricultura i Pesca dependra del que ens demani el 
Consell Insular sobre allo que vol que faci aquest personal. 

1.-2), 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Morey. 
La pregunta següent és formulada pel Diputat Sr. Ben

jamí Carreras i Font, que pareix que no és a l'hemicicle, per 
tant queda decaiguda. 

I.-3) 
Passam a la següent, registrada amb el n? 2122/88, so

bre les activitats pesqueres entre el Club Nautic de l'Arenal 
i el Cap de Regana. Per formular-la té la paraula el Diputat 
Sr. Joan Mayol i Serra. 
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EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
A la passada Sessió d'aquest Parlament se'ns recordava 

la necessitat de memoria institucional, per part del Diputat 
Sr. Tri ay, i exercint aquesta memoria hem rescatat un Decret 
de 30 de novembre del 82, és a dir, avui fa exactament sis 
anys, en el qual es creava una zona de reserva marina entre 
el Cap de Regana i el Club Nautic de l'Arenal. Nosaltres pen
sam que els decrets, la normativa, creen drets, creen obliga
dons i poders públics, creen expectativa i poden crear presti
gi. En canvi decrets com aquesl, que passen sis anys sense 
que hagin tengut cap efecte, fan assumir al BOCAIB el trist 
paper d'empresa de publicitat, en el qual es treuen coses que 
després no tenen cap funcionarnent i ens agradaria saber si 
hi ha expectatives que aquesta situació canvil. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

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

Gracies, Sr. President. 
He de dir amb alegria que aquesta pregunta em dóna 

peu a reviure una petita part de la meva curtíssima historia 
política, perque aquesta va ser la darrera normativa, no De
cret, perque érem dins la preautonomia lIavors, amb la qual, 
com a Conseller de Turisme i a proposta precisament deIs 
hotelers de la Platja de Palma, es va comen~ar a pensar en 
la necessitat -llavors encara era una utopia- de fer reser
ves en zones marítimes. 

Ara, com a Conseller d'Agricultura, de qualque manera 
reprenc aquella darrera normativa i Ji puc contestar que la 
Conselleria d'Agricultura té planificat el compliment deIs ob
jectius del Pla~'Orientació Plurianual prevists en el Regla
ment 4028/ 86 del Consell de la Comunitat Econornica Euro
pea en allo que fa referencia al titol IV sobre desenvoluparnent 
de l'aqüicultura i acondicionarnent de la franja costera, a qué 
ens referim ara. Aquestes intervencions a la zona costera li
toral es defineixen com a enginyeria ecológica, permcten uti-

~ 

litzar el reciclal de ¡'energia primaria costera fent . una dis-
tribució d'aque.sta per abonar ¡repoblar arees próxirrÍes pobres 
o reciclant-la en un circult més curt que sigui aprofitada per 
l'home. 

Nosaltres no som partidaris d'una prohibició absoluta 
de I'activitat pesquera en la zona d'implantació deIs esculls 
i no soIs d'esculls, sinó de vaixelIs desfets i enfonsats i reblits 
de forrnigó perforat. Solarnent pot contemplar-se aquesta pro
hibició durant els tres primers anys d'implantació d'aquests 
esculls, que és el període colonització per al qual s'ha de pre
veure una explotació controlada i racional d'aquestes zones. 

En definitiva, el que nosaltres volem en aquesta zona 
és mantenir-Ia talment com deia aquest BOCAIB, protegint
la; sera en aquesta zona on anira a parar aquest primer fon
dejament deIs esculls artificials, que són en aquests moments 
a la zona militar i durant dos o tres anys prohibir fer un 
balisament de la zona, d'acord amb I'autoritat de marina, que 
ha estat conforme en prendre aquesta mesura, i que durant 
tres anys prohibeix que no s'hi pugui pescar de cap manera. 
A partir d'aquests tres anys i segons com s'hagi repoblat de 
fauna aquesta zona, podrem preveure ja mesures molt con
trolades de quin tipus d'activitat es pot fer. Li puc avan~ar 
que l'activitat que interessa als hotelers de Platja de Palma 

és una zona a base de pos si bIes visites de submarinistes amb 
afanys fotografics o de video, etc., i d'aquí dos o tres anys, 
en vista del que hagi sortit, es podra permetre una pesca que 
en tol cas haura de ser de canya o de volantí, controlant l'ex
tracció deIs recursos d'aquesta zona. 

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

EL SR. MAYOL l SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Jo voldria precisar que com a mínim va sortir publicat 

com a Decret, com a Decret de Presidencia del CGI; en se
gon 1I0c que la primera part de la res posta m'ha semblat un 
tant críptica, perque naturalment jo no conec punt per punt 
els articles de les Directives Europees i em preocuparia que 
pel que es pot haver entes només aquí, només en aquesta 
zona, es pensin complir algunes directrius europees, m'ima
gin que es refereix a un compliment general. 

Per altra banda, voldria que precisas quan tenen previst 
comen~ar aquest període de tres anys duran~ el qual s'aboli
ra tot tipus de pesca en aquesta zona. 

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

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

Molt breument ti direm que el període comen~ara a par
tir de la sembra deIs esculls artificials. 

1.-4) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 2045/ 88 
sobre la «ventanilla única», té la paraula el Diputat Sr. Car
Ies Ricci i Febrer. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
La mateixa pregunta ja ho diu tOl, a veure quan comen

~ara l'anomenada (<ventanilla única», que ens ha d'apropar 
al nostre poble tant per rebre com per donar informació i 
ens permetra rebre informació de les manques que pugui te
nir la societat, que cada dia és més llunyana de nosaltres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Conseller Adjunt a Presi

dencia Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA (Fran
cesc Gilet i Girart). 

Gracies, Sr. President. " 
Sr. Ricd, el que voste anomena com a finestreta -única 

en aquest moment no es pot precisar quina sera la seva data 
de funcionament, ara bé, el servid d'informació i assistencia 
al ciutada, que és una part de la seva pregunta o almanco 
de l'explicació que voste ha donat a part de la pregunta es
crita, a Mallorca comen~ara a funcionar el mes de gener, i 
a Menorca i Eivissa, dins el tercer trimestre del 1989; ara bé, 
amb caracter provisional i sense mecanització ja funciona des 
de fa més d'un mes. 
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SR. PRESIDENT: 
;Té la paraula el Diputat Sr. Ricci. 

SR. RICCI 1 FEBRER: 
Segurament el problema nostre és aquest, que ja fa més 

:jpl mes que funciona i quan hagin comen9at les altres tal 
~ada el poble continuara sentint-se marginat de la col·la
tsopíció que nosaltres li hem de facilitar i ell a nosaltres. Voste 
,¡Jiu:, Il~ fa més d'un més que ja funciona i jo li puc dir que 
nO/lÍa' quinze dies que han vengut persones a demanar-me 
qu~ pass a amb a90, o sigui que no els han informat, i quan 
cuncioni de veritat sera quan la gent no hagi de demanar 
Oil 'pugui reclamar. 

; Gracies Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Gilet té la paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA (Fran
cese Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. 
Jo li diria que ni el Servei d'Assistencia al Ciutada ni 

la finestreta única solucionaran tots els problemes del poble 
de les Illes Balears, perque si fos així seria innecessaria tota 
la resta de l'Administració, ara el que és evident és que s'in
tenta donar una res posta a totes les peticions que es fan, pero 
sense mecanització, és a dir, d'una forma personal i sense 
el fans que pot donar la cobertura de tot el banc de_dades 
que en aquests moments es fiquen dins el Modem 1 dins l'AT. 

I.-5) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 2056/88 
sobre gratificacions per a la realització de treballs extraordi
naris, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Els doblers públics són preocupants i preocupació. Preo

cupació per al nostre Grup i preocupants perque pensam que 
tothom s'inquieta pel que es fa amb els imposts que paguen 
tots els ciutadans i per aixo ens agradaria saber, perque ens 
ha resultat molt difícil saber-ho tots aquests anys d'Autono
mia, enguany en concret que ha gastat el Govem de la Co
munitat en concepte de gratificadions per realització de tre
balls extraordinaris. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller de Funció Pública, Sr. Sirnarro. 

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA (loan Si
marro i Marques): 

Gracies, Sr. President. 
Sr. Serra, li vull dir la xifra exacta, hem gastat 30.178.488 

pessetes. 

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

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Agraesc la precisió del Conseller. Ara, la replica és molt 

simple: On s'havien pressupostat aquests doblers en el pres-

supost del 88, quins són els mecanismes que s'han seguit per 
aprovar aquestes gratificacions i sj sap el Sr. Conseller que 
hi ha Conselleries, com Obres Públiques, que paga sistema
ticament hores extraordinaries i dóna gratificacions, pero que 
són regulars i no entrarien dins el concepte de gratificacions? 

EL SR. PRESIDENT: 
El Conseller Sr. Simarro té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA (loan Si
marro i Marques): 

Sí, Sr. President. 
Sí, li vull dir d'on surten aquests doblers, del capítol I, 

a través d'un AD que fa cada Conselleria en funció de les 
seves disponibilitats. Segona, aquestes gratificacions, que no 
són exactament gratificacions, són certificacions d'hores ex
traordinaries, nosaltres les rebem de cada Conselleria amb 
una especificació de les hores extraordinaries que ha fet el 
funcionari, certificades pel funcionari i pel tecnic o el Secre
tari General Tecnic que l'ha feta. 

Quant al que no són hores extraordinaries i ha parlat 
de la Conselleria d'Obres Públiques i també passa en altres 
Conselleries, hi ha treballs específics de preparació de lleis, 
de preparació de pressuposts, etc., etc., que no es fan concre
tament en un horari normal d'alla mateix, sinó que el fun
cionari els fa fora d'alla i són aquests treballs específics els 
que van amb una proposta firmada pel Conseller o el Secre
tari General Teenic, amb l'AD corresponent i aquí se'ls paga. 

Sobre aquest tema, l'únic que jo li puc dir en aguest 
moment és que fins que no tenguem la Llei de Funció PÚ
blica no tenirn altres fórrnules per solucionar aquests pro
blemes que, a més, jo aixo ho he exposant tant a la Central 
Sindical com aquí mateix a la Cornissió d'Hisenda, justifi
cant perque creim millor aquest procediment que contractar 
gent de fora, perque es perd més temps i costa més car que 
fer-ho així. 

Moltes gracies, Sr. President. 

1.-6) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 2069/88 
sobre I'abocador obert dins la finca deIs Ciprells, en el ter
me municipal de Son Cervera, té la paraula él Diputat Sr. 
L1oren9 Rus i Jaume. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Moltes gracies, Sr. President. 
La pregunta és exactament tal com ve l'Ordre del Dia, 

a veure',si la Conselleria d'Indústria i Comer9 té coneixement 
de l'existencia d'un abocador obert dins la finca els Ciprells 
en el terme municipal de Son Cervera. Gracies. 

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

Oliver. 

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

Gracies, Sr. President, una vegada més. 
Jo cree que voste ho té molt ciar, Sr. Rus, pero és evi

dent que si aquí no feim un poc de política sobre aquests 
temes que tal vegada són els que couen més, poca cosa ens 
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quedara. Voste sap posltlYament, Sr. Lloren¡¡: Rus, que qui 
té competencies en aquest tema és l'Ajuntament, qui dóna 
la lIicencia municipal és qui la pot retirar; a lndústria tenim 
competencia sobre aquest tema deIs abocadors perque es trac
ta d'una indústria, aixo és una indústria ¡¡·legal, és una in
dústria en aquest cas que no té \licencia municipal, per tant 
qui l'ha de clausurar és el mateix Ajuntament. Sancions que 
pot posar lndústria al respecte? Al respecte no pot posar san
cions, qui pot fer que compleixin i tanquin aquest abocador 
és, a través de nosaltres a instancia del Govern Civil, que 
el Govern Civil el tanqui o el faci tancar, pero si l'Ajunta
ment np ho vol fer, tenim exemples, voste en coneix, no par
lem d'aitres abocadors per favor, no parlem d'altres aboca
dors, pero repetesc que qui té la competencia per tancar 
aquests abocador és precisament el qui hauria de donar la 
llicencia i no l'ha donada, així de clar. 

Gracies. 

1.-7) 
EL SR. RPESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 2052/ 88 
sobre incompliment de la resolució aprovada pel Parlament 
relativa a la creació del Consell de Turisme, té la paraula el 
Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Es sabut que dia 5 de novembre, una de les resolucions 

posteriors al Debat sobre l'Estat de l'Autonomia de l'any pas
sat, vull dir l'any 1987, deia que el Govern de les Illes Ba
lears en el termini de tres mesos creara el Consell de Turis
me. Demanam per quin motiu no ha estat possible crear 
aquest organisme. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per con tesar té la paraula el Consel!er de Turisme, Sr. 

]aume Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
Cladera): 

Sí, Sr. President. 
Sr. López Casasnovas, el motiu pel qual encara no s'ha 

aprovat la proposta de Decret que crea i regula el Consell 
Assessor de Turisme és perque el simple anunci de la creació 
d'aquest ConselJ va crear unes expectatives en moltes enti
tats i col·lectius jo cree que desmesurades i que ens hem tro
bat amb una quantitat molt grossa de peticions, que fa que 
aquest Consell tengui una composició de prop de 50 perso
nes. si acceptam totes les propostes de participació, i nego
ciam amb tots aquests col·lectius la possibilitat de reduir 
aquesta xifra, perque si no, el veim d'eficacia reduida. 

Al mateix temps hi ha uns altres conflictes i són que, 
com voste sap, entre la petita i mitjana empresa i la CAEB 
hi ha hagut un contenciós de participació, que al final ha 
guanyat la CAEB, i que de qualque forma la CAEB vol que 
la seva participació sigui diferenciada de la petita i rnitjana 
empresa. Són una serie de problemes que no formen part 
d'una voluntat per part del Govern, que creu que ,aquest 
Consell pot ser bo per participar en les decisions polítiques 
turístiques d'aquesta Comunitat, sinó que són problemes in
terns de les entitats que hi han de participar i que de qual
que forma voldríem que, si és possible, no fos un Consell 

massa nombrós. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Joan Francesc López i Ca

sasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Conseller. Efectivament 50 persones són mol

tes per constituir un organisme operatiu, tanmateix pensam 
que en qualsevol cas és un problema de disseny o de vol un
tal política perque es jugui un determinat paper. Es tracta, 
com voste sap molt bé, que els agents socials d'una manera 
organitzada tenguin la representació que realment tenen i en 
aquest sentit no és un tema capritxós i estic content de coin
cidir amb voste sobre aixo, que creem un organisme de par
ticipació dins la vida economica i social que doni peu que 
el sector economic més important de \es Illes Balears pugui 
gaudir del mateix sole de participació que té per exemple As
túries, Andalusia, Castella-Lleó i Catalunya, i senzillament 
jo li voldria demanar si hem de continuar amb aquesta polí
tica de deixar fer, de deixar passar temps, o pensa que cal 
posar un termini per constituir, per treure aquest Decret. 

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
Cladera): 

Sí, Sr. President. 
Sí, jo crec que n'hem de sortir d'aquest tema, perque 

el tenim embarrancat i no és gens agradable, perque el que 
voldríem és trobar d'una vegada una solució, pero una solu
ció que sigui acceptable per tot els agents socials que hi ha
gin de participar, que després no tenguem cap tipus de pro
blemes, fins i tat el Decret és redactat amb els objectius 
primordials que ha de tenir el ConselI Assessor, fins i 'tat 
amb la seva composició, el que passa és que pensam que si 
en aquesta composició, repetesc el que he dit abans, no hi 
trobam unes vies perque tengui una eficacia en les seves ac
tuacions, passara com amb el Consel! Assessor de Catalu
nya o d'altres Comunitats, que ara li legiré, per exemple, una 
resolució de la Comunitat Catalana, que a una pregunta pre
cisament oral, igual que la que fa voste, amb la qual dema
naven al Conseller de Comen;: i Turisme Sr. Lluís Alegre a 
veure que passava amb el Consell ja constituit, 
per que era inoperant, i eH contestava dient que efecti
lun, per que era inoperam, i el! contestava dient que efectl
vament el Consell, tal com era constituit, era inoperant per
que era excessiu el nombre de persones que hi participaven 
i que per tant era urgent una eventual remodelació. ]0 cree 
que és un tema que hem de resoldre en un temps ·prudent 
i fins i tot m'atrevesc a dir que en un terrnini d'un mes o 
dos l'hem d'haver resolt, pero a mi m'agradaria trobar la so
lució que satisfés tothom. 

1.-8) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 2105/88 
sobre la sentencia de l'Audiencia en relació amb l'Editorial 
Moll, té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 
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'EI) SR. LDPEZ 1 CASASNOVAS: 
.;' Gracies, Sr. President. 

Deu ser coneguda d'aquest Govern la sentencia de la Sala 
del Contenciós-Administratiu de l'Audiencia lerr itor iaJ de Pal
(!la referent a un tema de subvencions per al suport generic 
d'eclició de Ilibres en lIengua catalana. No m'estendré a lIegir 
rus senyors del Govern aquesta entencia, supes que la deuen 
coneixer pcrfectament perque I han recorreguda, pero ens 
agradaria saber fins on pensen arribar en aquesta situació 
i quin és el capteniment que pensen teni r a partir d'ara des
prés d'haver vist quina era la sentencia ferma de l'Audiencia. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per contestar té la paraula el Vice-president del Govern, 

Sr Huguet. 

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

Gracies, Sr. President. 
Obviament és coneguda, i la pregunta potser en lloc de 

dir com pensa actuar hauria de dir com ha actuat, i la res
posta és clara: Hi ha presentat un recurs d'apel ·lació. 

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

EL SR. LOPEZ 1 CASAS NOVAS: 
Ens preocupa molt, Sr. Vice-president, que el Govern 

de les Illes Balears hagi apel·lat una sentencia tan clara, tan 
contundent com la que va dictar l'Audiencia. No voldria més 
que continuar demanant a veure si és cert o no ho és que 
alió que no varen aconseguir 50 anys de franquisme ho pre
tén aconseguir el Govern d'aquesta Comunitat Autónoma, 
crec que no ho aconseguira de totes maneres. Vull demanar 
si probablement creuen vostes que l'Editorial Moll ha fet mol 
més per a la cultura i la !lengua catalanes a les nostres illes 
que cinc anys de poder autonomic; si creuen que no és una 
contradicció certa i lacerant que mentre el Govern manté a 
la proscripció l'Editorial Moll, malgrat la sentencia, per al 
suport generic a l'area de cultura, dins la mateixa Conselle
ria, al Departament d'Educació, es vagi pel nostre món in
sular repartint premis Francesc de Borja Moll a les escoles. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per contestar té la paraula el Sr. Vice-president del 

Govern. 

EL SR. VrCE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
Rotger): 

Sí, gracies. 
Per educació i per cortesia parlamentaria, ac;o es una 

bateria de preguntes que estic disposat a contestar amb temps 
i forma. La primera part de la seva intervenció I'he de pren
dre com una broma, no me la puc prendre seriosament, per
que a tots els qui som aquí ens han elegit democraticament 
i per tant retreure si aquestes actituds poden ser semblants 
a les d'epoques passades, ja li dic que m'estim més prendre
ho com urna simple broma i un simple argument i passar 
a la resta de les preguntes. 

Una de les obligacions que té tot Govern, independent
ment que la sentencia sigui favorable o desfavorable, pero 
sobretot si és desfavorable, és, si ho creu convenient, recó-

rrer, no perque estigui en contra de res ni de ningú, no per
que estigui en contra de l'Editorial Mol! ni tan sois fer-hi 
prop, més aviat al contrari quant a reconeixement de tota 
la feina que ha fet i que continua fent i que segurament, amb 
sentencia o sense, continuara fent, sinó precisament perque 
la sentencia és un poc ambigua, és clara quant al que diu, 
pero fixi's voste que ells no continuen el procés que havien 
d'haver continuat i iniciar a veure si realment és inconstitu
cional o no ho és el Decret, i si és inconstitucional, en fun
ció de que ho és, pero no hi ha cap voluntat per part del 
Govern de marginar cap editorial ni cap persona ni cap em
presa, parlam d'un fet concret i puntual com podríem parlar 
de molts aJtres fets que també es podrien suposar una seria 
d'agravis en funció d'aquest Decret que s'ha dictat, pero el 
que ningú no ha fet fins ara és interpretar la resolució que 
va sortir d'aquest Parlament per la qual va ser dictat el De
cret, una interpretació jurídica, s'ha demanat aquesta expli
cació i no l'han feta. 

Per tant, jo li puc manifestar que per part del Govern 
• no solament valoram l'esforc; que es fa, sinó que estam con

vene,:uts que continuaran independentment de la sentencia i 
que a nosaltres no ens fa gens felic;os haver d'entrar dins aquest 
proces, més aviat el contrari, voste sap que precisament no
saltres no érem partidaris d'arribar fins aquest extrem i fins 
aquest grau, pero va ser el Parlament que no va definir fins 
on podíem arribar i que entenia per personalitats de la Co
munitat Autónoma o per carrecs de la Comunitat Autónoma. 

Gracies, Sr. President. 

1.-9) 
EL SR. PRESlDENT. 

Finalment, per formular la pregunta registráda amb el 
n? 2106/ 88 sobre concessió d'ajudes sol ·licitades amb data 
anterior a la seva publicació al BOCArB, també té la parau
la el Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LDPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
El Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma n? 45, 

de dia 14 d'abril d'enguany, publicava una Ordre del Conse
ller Adjunt a Presidencia de dta 22 de mare,: sobre un Pla 
Singular de Subvencions en materia d'Administració Territo
rial. Nosaltres demanam, perque hem observat quins ajunta
ments, quines corporacions locals s'han beneficiat d'aques
tes subvencions, per quin moti u s'han produit concessions a 
ajuntaments que havien cursat la petició abans de la publi
cació d'aquesta Ordre al BOCAIB. 

EL SR. PRESlDENT. 
Per contestar té la paraula el Conseller Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA (Fran
cesc Gilet i Girart). 

Gracies, Sr. President. 
La raó i el fonament jurídic és en la mateixa Ordre de 

22 de maTe del 1988, al seu article 7e., on diu que les ol·li 
Ci lUds pre entade seran e timade dins I'actual conv cato
ria, entenenl estimades l sol·licitud. , no fon;osament les aju
des, aixo és el fonament d'aquestes conce ions posteriors, 
e limanl le s ¡·liciluds pre entade dios aque t termini de 
l'exercici. La raó era que com que es tracta i es tractava de 
plans naturalment anuals, és a dir, que hi havia sol·licituds 
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que s'anaven fent independentment de la seva publicació, va
rem considerar oportú no obligar a una reiteració, publica
da l'Ordre, de les peticions, per part deis ajuntaments. 

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

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gnkies, Sr. President. 
Gracies, Sr. ConselIer, i m'esperava aquesta resposta. 

Efectivament l'artiele 7e. diu «Les sol·licituds presentades des 
de la data d'entrada en vigor del Pressupost de la Comuni
tat Autonoma de les Tlles Balears per a l'any 88 que com
pleixin els requisits establerts en el Decret 83/87 seran esti
mades dins l'actual convocatoria». 

Efectivament hem pogut observar que de les 22 subven
cions concedides, 11 s'havien atorgat a peticions anteriors a 
la publicació en el BOCAlB del Decret i en aquest sentit se
rien correctes, pero a mi m'agradaria que ens expliqués per 
quin motiu alguna, concretament la que han donat a l'Ajun
tament de Son Cervera, peticionada dia 7 de desembre del 
87, és a dir, quasi un mes abans de l'entrada en vigor deis 
pressuposts de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
i en conseqüencia contravenint l'artiele 7e. del Decret que vos
te acaba d'esmentar, per quin motiu s'ha concedit. Podria 
ser que fos un error material, jo no dic que no ho sigui, 
de fet aquí hi ha una contradicció palesa, el que dic també 
és que si aquests errors proliferen no podrem deixar de pen
sar que hi hagi un cert tuf d'arniguisme que no voldríem creu
re en absolut que hi foso 

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

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA (Fran
cesc Gilet i Girart): 

Sí; gracies, Sr. President. 
Efectivament, l'única l'única que no complia al seu mo

ment l'artiele 7e. de l'Ordre és la de Son Cervera, l'Ajunta
ment de Son Cervea que ha rebut subvencions en la passada 
Legislatura com a conseqüencia de totes les obres de remo
delació que fa a la Casa Consistorial. Ara bé, davant la si
tuació d'aquesta petició concreta, Ji demanaren si la ratifica
va i així ho va fer. I aixo que ocasionava? Dones que havia 
de reiterar altra vegada tot l'expedient, cosa que provocava 
una burocracia entenem innecessaría, aquesta és la raó per
que l'Ajuntament de Son Cervera, quant a l'Ordre i a l'arti
ele 7e, fos I'únic no inelós en un principi, pero que una vol
ta ratificada la petició se'l va considerar. 

II.-l) 
EL SR. PRESIDENT. 

Acabat el primer punt, passam al segon, sobre control 
de I'acompliment de mocions i proposicions no de lIei. La 
rimera petició de l'acompliment és la registrada amb el n? 
154/88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, re
lativa al pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials. 

El Sr. Secretari Primer procedira a llegir-Ia. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma, a l'empara de 

la Disposició Transitoria Unica de la Llei d'Ordenació Terri-

torial, elaborara un Pla Director Sectorial d'Equipaments Co
mercials, els criteris generals del qual se sotmetran a tramit 
parlamentari en el termini maxim de sis mesos». 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA 

LISTA, el Diputat Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO l MALBERTI: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Tal com ha llegit el Secretari de la Mesa, fa practica

ment set mesos varem aprovar per unanimitat tots els Grups 
Parlamentaris d'aquesta Cambra una Proposició no de L1ei 
'que proposava el meu Grup Parlamentari perque el Govern 
redactas en el termini de sis mesos un Pla Director Sectorial 
d'Equipaments Comercials, és a dir que existeix un retard en 
aquesta presentació al Parlament deIs criteris generals que re
gularan la redacció definitiva d'aquest pi a, existeix un retard, 
com deia, d'un mes i aixo al nostre Grup Parlamentari ens 
pareix greu perque les argumentacions que es varen aportar 
en aquest Parlament per donar suport a la Proposició que 
el nostre Grup va fer es basaven fonamentalment en qües
tions d'urgencia per intervenir en el problema, qüestions d'ur
gencia que es veuen materialitzades en la mateixa tramitació 
de la Proposició no de Llei, és a dir, que intervenint la Dis
posició Transitoria Unica de la Llei d'Ordenació del Territo
ri, que permet tramitar un pla director sectorial com et' que 
ens ocupa abans de l'aprovació de les Directrius Territorials, 
aquesta intervenció de la Disposició Transitoria Unica es fa 
sempre a la l1um de l'urgencia, és a dir, sempre que hi hagi 
raons d'urgencia que aconsellin que els plans directors secto
rials s'adelantin a les Directrius i aquestes raons d'urgencia 
varen ser valorades per tots els G~l?s Parlamentaris, em sem
bla, que varen interyeniI donant suport a la Proposició no 
de Llei que nosaltres feiem. 

Pero és que, a més, aquestes raons d'urgencia s'han anat 
materialitzant a la practica amb ano que nosaltres explica
vem que existia una gran pressió dins les nostres iHes per a 
ubicació de grans superfícies comercials i aquesta pressió no 
es veia compensada per una ordenació urbanística que per
metés saber on es podien ubicar i on no era convenient que 
s'ubicassin. Aquesta pressió, com die, ha continuat, s'ha ma
terialitzat durant aquests mesos que esperavem es redactas 
el Pla Director amb diferents propostes que hem vist reflec
tides a la premsa i en tots els comentaris polítics i comercials. 

Existeix pressió a Inca per a dos hipermercats, ni més 
ni manco; existeix pressió a altres municipis, a Palma ma
teix, per a més grans superfícies comeieials i existeix gran 
preocupació en els sectors comercials, sobretot en la petita 
i rnitjana empresa, per aquesta ubicació, per aquestes noves 
implantacions de grans superfícies. 

Nosaltres creirn que la competencia que té el Govem per 
regular, encara que sigui urbanísticament, la ubicació p'aques
tes superfícies, és una competencia que s'ha de veure exerci
tada en el mes breu termini possible i per aixo proposavem 
que es fes el Pla Director i que es fes en un termini de sis 
mesos. Cada día que passi a partir d'aquets sis mesos que 
com ja he dit, es varen aprovar per unanimitat, sera un dia 
en contra de la possibilitat de regular amb tranquil·litat aquest 
tema, perque de cada dia hi haura més pressió i més condi
cionants. 

Nosaltres agrairem al Govern que expliqui les faons que 
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han motivat aquest retard i en qualsevol cas que expliqui la 
situació d'aquest mandat parlamentari, que és la redacció del 
Pla Director d'Equipaments Comercials. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Conseller d'lndústria i Comen;, Sr. Gas

par Oliver. 
' r 

EL:'SR. CONSELLER DE COMER<; I INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Capó): Gracies, Sr. President. ,Sres, ¡Srs. Diputats. 

Jo he de dir abans de comene;:ar que agraesc que s'hagi 
dut aquest tema aquí, al Parlament, una vegada més, amb 
motiu del compliment de la Proposició no de Llei, perque 
aixo em donara:' la possibilitat de fer uns quants comentaris 
i també alguna reflexió. 

Realment és cert, Sr. Carbonero, que varem aprovar 
aquesta Proposició no de Llei per unanimitat, pero també 
ho és que tots els Grups Parlamentaris d'aquesta Cambra, 
excepte el seu, com és evident, varem aprovar-ho amb unes 
certes reserves, quant que no només havia de ser per criteris 
urbanístics, sinó que també s'havien de tenir en compte al
tres criteris i en aquest momenL record el Sr. Quetglas, per 
exemple, que parlava de criteris d'oferta i de demanda; el Sr. 
Serra que deia que amb aixo fins i tot es podien provocar 
unes expectatives d'especulació al mateix temps, que fins i 
tot també podría anar en detriment del petit comere;:, de les 
cooperatives; en definitiva, toL és al Diari de Sessions. 

Jo he de dir, sobre el tema, que encara no estam en dis
po si ció de poder dur aquest Pla Sectorial al Parlament, re
conesc I'equivocació d'aquest Conseller, tal vegada el motiu 
no vull dir que sigui perque ho votassim d'una manera molt 
alegre, pero crec que ens equivocarem una mica en el sentit 
que la problematica és molt més forta del que pensavem en 
un principio A mesura que hem anat avane;:ant en aquest tema, 
que I'hem profunditzat, resulta que és molt més difícil del 
que pensavem poder fer aquest Pla Sectorial que no afecti 
tot el sector comercial. Aquest Pla Sectorial, per tant, no és 
un pla diríem imparcial, no és un pla, com ho diria?, que 
no afecti tot el sector en si . 

Aquest és realment el problema, crec que podrem conti
nuar endavant i en un termini breu, un termini breu, pero 
dos, tres, quatre mesos tal vegada, Sr. Carbonero, vull ser franc 
i dir les coses com son, no és una excusa, sino que és la 
problematica que ho du, pero també crec que han canviat 
una mica les circumstancies i jo aquí voldria fer una reflexió 
a la Cambra i és que si abans no teníem cap instrument ni 
es veia la possibilitatde tenir-ne cap per regular aquest tema 
deis equipaments comercials, no d'una manera ai1lada i pun
tual en un pla, sinó dins tot un conjunt, ubicar-ho dins tot 
el conjunt de la normativa de la regulació de comere;: inte
rior i dic que en aquells moments no es veia cap llumet, cree 
que avui, després d'haver aprovat en aquesta mateixa Cam
bra una proposta en la qual quasi tots els Grups excepte el 
SOCIALlSTA estam a favor de la reforma de l'Estatut i per 
tant d'ampliar les competencies i sens dubte que tots els Grups 
-no sé el seu quina postura té en aquest respecte- són par
tidaris de demanar aquestes competencies en comen; interior, 
i dic que estic conven<;ut que tots e1s Grups hi estan d'acord, 
ates el que es va dir quan tract<'lvem aquesta Proposició no 
de L1ei i ateses també les preguntes que han fetaquests Grups, 
concretament una del Sr. Serra en la qual em demanava a 

veure quan faríem la Llei de Comere;: Interior i una altra del 
Sr. Quetglas que ja va presentar una proposta de resolució 
perque es fes aquesta !lei, ates que han canviat un poc aques
tes circumstancies i aquesta problematica que suposa fer 
aquest Pla Sectorial d'una manera aillada, jo crec que seria 
bastant adient esperar una mica, esperar tenir aquestes com
petencies i poder-ho fer d'una manera global. 

De totes formes els Srs. Diputats ten en la paraula, jo 
no dic aixo com a excusa, sinó únicament com a reflexió i 
dir-li que si els Diputats consideren que no s'ha de tenir en 
compte aquesta reflexió que li he fet, nosaltres i jo concreta
ment, respectuós amb el Parlament, continuarem [ent feina 
en aquest tema, pero ho he fet per una raó moIt senzilla, 
perque cree que aquest problema, arnés d'urgent, és un pro
blema delicat, és un problema perillós i per tant crec que 
el pla ha de ser bo i no, amb I'anim de voler complir el ter
mini que marca el Parlament, presentar aquí un Pla Secto
rial amb moltes deficiencjes i que resulti molt problematic. 

Aquest sentit de responsabilitat i de voler fer el millor 
Pla Sectorial possible és el motiu perque encara no estiguem 
en disposició de poder-lo dur aquÍ, repetesc, faig aquella re
flexió anterior, pero de totes formes sí que compliré -tard, 
ho reconec, pero compliré- i la meya voluntat és dur aquest 
Pla Sectorial. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Srs. Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la pa

raula el Diputat Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO I MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Conseller, jo crec que voste ha dividit el seu discurs 

en dues parts, una on s'ha excusat pel retard que sofreix la 
redacció d'aquest pla, a pesar que no ha explicat els motius 
que hi ha darrera aquest retard ni ha explicat en quina fase 
d'elaboració es troba el pla, ni quins equips hi intervenen, 
ni quins estudis s'han pogut fer que ja es puguin anar incor
porant o explicant. Aquesta és una primera part del seu dis
curs, i després una segona que a mi em preocupa més i és 
una mica la continuació dels debats que tenim en aquesta 
Cambra, en els quals de manera continuada, davant deman
des de compliment fins i tot de competencies propies, fins 
i tot de mandats estrictes del Parlament aprovats per unani
mitat, surten els membres del Govern en temes de compe
tencia en temes de reforma de l'Estatut i que aquestes coses 
es podran resoldre quan a Madrid vulguin donar més com
petencies a la nostra Comunitat Autonoma, al nostre Govern. 

Si m'ho permet i amb molt de respecte jo li voldria dir 
que crec que aquesta segona pan del seu discurs sí que em 
sembla una excusa, perque quan nosaltres varem plantejar 
aquest tema aquí ho varem dir repetidament, nosaItres in
tentam que es faci un pla director d'equipaments comercials 
des d'un caire urbanístic i des d'un caire urbanÍstic no vol 
dir exclusivament marcar unes zones i dir quin nivell d'in
tensitat tendra I'edificació en aquelles zones, vol dir un pla 
urbanístic, vol dir un estudi d'oferta i demanda, vol dir totes 
aquestes qüestions que donen peu a un diagnostic de la si
tuació i a partir d'aquests diagnostics a unes propostes que 
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pugum dur-se després a terme. 
Nosaltrcs varem voler deixar de banda de manera taxa

tiva aquesta altra qüestió que voste ha plantejat, perque 
creiem que si anavem per aquest camí és realment difícil que 
la problematica que avui existeix es pugui resoldre o ajudar 
a resoldre en un termini breu, que és el que necessita aques
ta Comunitat, i crec que aquesta argumentació va ser a la 
que donarem supor!, amb matisacions, jo li ho reconee, pero 
per part de tota la Cambra es va donar su por! a aquesta 
argumentació i, a mes, l'acord ho diu així: «per unanimiat 
s'acorda que el Govern faci un pla director en sis mesos». 

Aleshores, Sr. Conseller, jo li agrairia que si és pL)~slble 
explicas una mica més la situació en que es troba aquest pI a, 
que per favor no entrem una altra vegada en discussions de 
competencies i de reforma d'Estatllt, que ent rem per favor 
al fons de la qüestió, que és aquet mandat parlamentari de 
redactar un pla director en un termini de sis mesos i que 
ja que no s'ha complit el termini, com a mínim existeixi una 
concreció quant als terminis, no excusar-se i dir «si aquesta 
reflexíó no va bé, nosaltres continuarem fent feina í qualque 
día el durem i complirem, pero tard». Quan compliran? 

Moltes gracíes. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Sr. Conse1ler de Comen;: i Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDUSTRIA (Gas
par Oliver í Capó): 

Gracies, Sr. President, parlaré des del meu escó. 
Sr. Carbonero, és cert, ho varem aprovar per unanimi

tat, nosaltres també l'aprovarem aquest pla, ja li he dit que 
nosaltres estam d'acord a fer el pla sectorial, pero que a I'hora 
que hem comenc;:at afer-lo, quan hem profundítzat, ens hem 
trobat amb una problematica molt seriosa en aquesr respec-
te í li he dit que un pla sectorial que nosaltres pensavem que 
es podría fer des d'un caire només urbanístic, ara voste m'ha 
introdult un concepte que abans va dir que no, que es fer 
un estudi d'oferta i demanda. io tenc la seva intervenció i 
voste deia «tan sois amb criteris urbanístics, aquí no inte
ressa la problematica comercial». Escolti, per fer un pla sec
torial i dir on sí i on no es pot instal·lar una gran superfície 
sense tenir en compte la problematica de I'oferta i la deman
da, I'area d'influencia d'una gran superfície sobre una po
blació sera perque hi vagi a comprar, entre altres coses, i per- ~ 

que hi pugui viure, pero també perque hi vagi a comprar. 
Aquesta és la gran problematica que tenim en aque~t 

respecte, Sr. Carbonero, ja li he dit que la reflexió que li ¡he 
fet no la prengui com a excusa, perque no és una excu~a, 
només és a títol de reflexió per una raó senzillíssima, perque 
voste també va reconeixer i va dir que «aquesta -es referia 
a la Proposició no de L1ei- és una proposició coixa des del 
punt de vista comercial)). rer tant ~i en aquel! moment era 
una proposició coixa perque no teníem competencia ni en 
podríem teror ro sabíem com estavem, l'única reflexió que 
jo feia era que si ara tenim la possibilitat de donar el gaiato 
a aquesta Proposició no de Llei mitjanc;:ant competencies en 
comere,: interior, faríem un pla sectorial molt millar. 

Li dic que el farem i que hi feim feina, pero no em puc 
comprometre, ho sent molt, a dir en quina data, segurament 
tres o quatre mesos, som així de franc, pero ti ho dic perque 
som conscient que la primera cosa és fer un bon pla i no 
presentar aquí un pla qualsevol que després hi hagi discus-

sions pet causa d'ell. Quin equip tenirn? Nornés en tenim un 
d'equ ip, Sr. Carbonero, el nostre de la Conselleria de Co
mer<;: i Indústria, com podem donar a una empresa el e fora 
que ens faci un pla sectorial com el que voste demanava, 
un Pla Sectorial d'Equi paments Comercial s, tractant-se d'un 
tema tan polític, a un equip de fora? 

Jo crec que no és per aquí que hem d'anar, Sr. Carbo
nero, crec que hem de ser més seriosos i jo reeonee la pan 
no diguem de culpa, perque la paraula culpa és mol! lIetja , 
pero sí que lal vegada, quan varem aprovar aquesta Pro po
sició no de Llei, va ser per ventura sense profunditza r massa 
en el terna o perque jo no vaig ser capa<;: de veure aquesta 
problematica que hi havia darrera tOl. 

Ara li faria una pregunta: Per que només de grans su
perfícies? Per que només de grans superfícies i no, per exem
pie, de magatzems? Per que, des del moment que diguem 
unes zones on es poden fer grans superfícies i on no es po
den fer, si només deim de grans superfícies, que els passara 
a les cooperativesque necessiten magatzems per fer compres 
en conjunt? Aquí sí que tal vegada, i estic d'acord amb el 
que deia el Sr. Serra, obriríem una via d'especulació, i no 
vulguem comparar les cooperatives o les nos tres empreses amb 
les grans multinacionals, crec que el desavantatge és evident. 

Una ve~ada més. Sr. ('arhonero. em reafirmo. ha farem. 
ho farem perque és una obligació del Parlament i jo vull ser 
el primer a complir les obligacJOns uel t'arlamcul, l-lCl u re
conec també que no m'ha bastat el temps i en definitiva no 
sé que fer més, la intenció és complir. 

Grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar la pregunta que li ha fet el Sr. Conseller, 

té la paraula el Diputat Sr. Carbollero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Moltes gracies, Sr. President, per aixo demanava la 

paraula. 
Sr. Conseller, si jo contestas la pregunta amb el mateix 

to que vostes de vegades contesten les nostres, li diria que 
grans superfícies perque ho va dir el Parlament i m'asseuria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ho faci, Sr. Carbonero; ho pot fer. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTl: 
Pero li voldria donar una explicació una mica més 1Iar-

ga, si voste m'ho permet, Sr. President. .' . 
En principi, i cree que és innecessari reproduir tol el de

bat que es va tenir i que va donar a peu aquesta resolució. 
de la qual avui veim l'incompliment, les grans superfícieS són 
precisament les que generen la problematica comerCIal més 
important en aquestes i\les, i aquesta problematica és I~ que 
s'ha de regular mitjanc;:ant un pla i es per aixo que es dema
na un pla i és per aixo que es demana amb urgencia, exc\u
sivament per aixo. 

Moltes gracies, Sr. President. 

11.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. 
Passam al segon punt de control de compliment de mo

cions i proposicions no de lIei, referent a la Moció registrada 
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,y amb el n? 913/88, també presentada pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a seguretat i protecció contra incen
dis a establiments turístics. 

El Sr. Secretari Primer de la Cambra prodedira a lJe
gir~la, si ho té a bé i per favor. 

EL SR SECRETARI PRIMER: 
Sí, Sr. President. 
«1.-1::.1 (Jovern de la Comunitat Autonoma potenciara 

el servei d'inspecció de la Conselleria de Turisme amb la fi
nalitat que .en el termini de sis mesos s'hagin inspeccionat 
la totalitat deis establiments hotelers i apartaments turístics 
¡que d'acord amb el Decret 2187 de 26 de mar¡;: es fixin les 
mesures sancionadores i correctores. De tot aixo se'n donara 
..:ompte al Parlament de les Illes Balears. 

2.-EI Govern, en el termini maxim de dos meso s, re
metra al Parlament relació permenoritzada, amb indicació 
de I'establiment hoteler i del titular, de la situació deIs expe
dients oberts a la ConselJeria de Turisme sobre adequació deIs 
a!Jotjaments turÍstics i establiments hotelers al Decret de Me
sures de Seguretat i Protecció contra Incendis. 

3.-El Govern remetra al Parlament en el termini ma
xim de dos mesos relació deIs establiments hotelers i allotja
ments turístics, amb nom del seu titular, que no s'hagin adap
tat al Decret de Mesures de Seguretat i Protecció contra 
lncendis». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Secretario 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA

LISTA, EL Diputat Sr. Joan Nada\. 

EL SR. NADAL 1 AGUlRRE: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo no sé si hauríem de tornara repetir el debat que va

rem tenir, amb la interpel·lacio i moció subsegüent d'll. de 
maig del 88; crec que no és necessari, perque el primer punt 
es va arrovar rer maiaria d'aque~ta Cambra i els punts se
gon i tercer per unanimitat. Per tant, hem d'entendre que els 
punls 2 i 3 eren assumlts pel (Jovern, perque també ho eren 
pel partit que donava suport al Govern, i el punt 1 era un 
mandat que aquest Parlament feia al Govern i al seu Conse
!Jer de Turisme per al seu compliment dins els terminis que 
marcava el punt 1 de la Moció i també en compliment de 
l'articJe 154, apartat 3, del Reglament del Parlamento 

Han passat sobradament els sis mesos, han passat sis 
mesos per al puntl i han passat sobradament els dos mesos 
que marcaven els punts 2 i 3, i ens trobam que no tenim 
coneixement que s'hagin complert cap deis tres punts que va
ren ser aprovats per aquesta Camhra. Si bé no h,em de repe
tir el debat, si convendria recordar qualque punt deIs que va
rem tractar en aquell moment. 1::.ls Decrets de la Consellena 
de turisme, com recorden els Diputats, varen comen¡;:ar el 82, 
e~ varen anar reproduint a mesura que vencia el seu termini 
fins al 88, i el darrer Decret fixava com a termini maxim 
el 31 de mar¡;: del 88 perque tots els establiments hotelers i 
extrahoteJers s'haguessin adaptat a les mesures contra incen
dis que havia decretat el Govern, i el Govern, per boca del 
~eu Conseller de lurisme, va dlr en aquest Parlalllenl que 
«la Comunitat Autonoma no pensa prorrogar de cap mane
ra el termini de 31 de mar¡;: del 88». Nosaltres volem enten
dre que aquest «\10 pensa prorrogar de cap manera el termi-

ni de 31 de mar¡;: del 88» volia dir no pensam prorrogar-lo 
i a més pensam fer complir el Decret que varem publicar, 
perque si realment no pensen prorrogar, pero no pensen fer 
complir, la situacio era la mateixa; entenem, per tant, que 
el Govern pensava fer complir en aquest termini. 

Pero és que, a més, el Govern, també per boca del seu 
Conseller, en un moment del debat va dir que el termini aca
b2va dia 31 de mar¡;: i que cadascú tenia una forma d'inter
pretar les coses, «nosaltres el que no farem mai sera agredir 
els administrats, si els administrats tenen temps fins dia 31 
de mar¡;: no se'ls pot molestar abans de dia 31 de mar¡;:, s'ha 
de ser respectuós, a partir de dia 31 de mar¡;: prendrem les 
mesures pertinents amb el5 que no hagin complit», aixo eren 
paraules del Sr. Conseller en el debat que varem tenir en 
aquesta Cambra. 

Es va aprovar per unanimitat, amb els vots del Grup 
que dóna suport al Govern, que el Conseller, en un termini 
de dos mesos remetria a la Cambra un llistat deis establi
ments hotelers i extrahotelers que s'havien adaptat a les me
sures contra incendis i en el mateix temini que envias també 
una relació de tots els establiments, també amb els noms deis 
seus titulars, que no s'havien adaptat a les mesures contra 
iucendis. Nosaltres no tenim coneixement que aquestes rela
cions hagin arribat al Parlament, creim que és un incompli
ment injustificat, perque si el Conseller ens va dir que fins 
i tot un 60010 s'havia inspeccionat o almenys havia presentat 
sol·licituds per adaptar-se a les mesures contra incendis O ha
via demanat informació de com ho havia de fer, ens hagués 
pogut presentar perfectament un llista~ de la situació de tot 
el sector hoteler i extrahoteler. 

Pero ens trobam, a més, que el Portaveu del Grup d'AP
PL, en la intervenció que va fer en aquesta Cambra el Sr. 
Palau, va dir que aixo no s'ha complit durant aquests sis anys 
que s'havien prorrogat els decrets perque no hi havia doblers, 
perque era molt difícil, perque es necessitaven l7 inspectors 
perque hi ha vi a, va dir exactament, nosaltres parlam al vol
tant de 2.000 establiments i va dir que n'hi havia 2.387, ens 
ho va dir amb una claredat absoluta i que, a més, segons 
els seu s estudis, necessitaven 17 inspectos, i ens trobam que 
ara feim un nou pressupost j que el Conseller diu que per 
a tota la Conselleria en posa 6, pero en necessitaven 17 més. 
Per tant, entenem que tampdc no hi ha una voluntat de dur 
endavant aquest tema. 

Jo realment crec que el tema és greu, perque des d'aquest 
estiu que es varen provocar els primers debats seriosos sobre 
el tema hoteler i durant el qual han sortit totes les forces 
vives de l'hostaleria mallorquina i balear a dir la seva opinió 
sobre la baixa de la qualitat, sobre la situació de l'hostaleria, 
sobre la crisi que pot venir, quan el Co.nse!Jer ha sortit dient 
que ja té preparat un esborrany de Deéret per a la reestruc
turació i moderrutzació de tota l'oferta turística, una de les 
mesures necessaries, una de les mesures imprescindibles per 
poder equiparar l'oferta turística de les nostres illes a I'oferta 
turística que es fa dins tot Europa és que compleixin uns 
mínims de seguretat i per tant compJeixin les normes que hi 
ha per tot Europa de prevenció contra incendis i veim que 
tornam afer grans discursos, que tornam a parlar de rees
tructuració, de modernització, de potenciar la quaJitat de 
l'oferta, de totes aquestes coses, i decrets que nosaltres feim, 
decrets que fa el Govern, que fa el Govern, que el Govern 
deixa de complir en un moment i la Cambra Ji recorda que 
els ha de complir, que li dóna uns terminis i el Govern els 
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accepta, arriba novament el venciment, els llargs vencimens 
que ha tengut aquest Decret «nunca cumplido» i ens trobam 
que no s'ha fet res. 

Creim que són una gran contradicció per part de la Con
selleria de Turisme aquests discursos que fa, ja ho hem repe
tit diverses vegades, la inadequació de la teoria amb la prac
tica de la Conselleria, no hi ha voluntat de fer complir el 
que es legisla i creim que per aixo no val la pena legislar, 
es un liberalisme dut a ultran¡;:a, i ja que voste, Sr. Conseller, 
va dir que era més progressista que nosaltres, en aquests te
mes procuri equiparar-nos en intervencionisme, perque voste 
té la responsabilitat d'intervenir en aquests temes perque ha 
publicat aquests múltiples decrets que mai no s'ha atrevit a 
fer complir. 

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

Huguet. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
En virtut del Reglament de la Cambra i en aplicació de 

l'article 166, venc a donar les explicacions davant el PIe de 
I'incompliment d'aquesta Proposició no de LIei. Per tant i 
cenyint-me al que va dir el President a la lunta de Porta
veus, que la intervenció havia de ser de cinc minuts, per ex
plicar I'incompliment no entraré a reproduir un debat ni a 
argumentar o rebatre que aquí no volem complir les coses 
que s'aproven o que no s'ha fet res o que practicam un libe
ralisme a ultran¡;:a. El motiu del debat no és aquest, sinó el 
que s'ha fet i per que no s'ha fet el que no s'ha fet, per tant 
em cenyiré estríctament a la qüestió. I cenyint-nos estricta
ment a la qüestió, repetir que un Portaveu va dir textual
ment en aquesta Cambra «si bé en J'esperit nosaltres estam 
d'acord, he de dir que sis mesos perque s'inspeccionin la to
talitat deis establiments hotelers i apartaments turístics em 
pareix una cosa que tal vegada no s'ha equilibrat bé i que 
és una cosa que tal vegada no es pot fer, primer per falta 
de recursos pressupostaris, perque segurament el nombre d'ins
pectors, que jo ara en aquest moment desconec -deia aquest 
Portaveu- no és suficient i per tant en farien falta més per 
poder dur a terme totes aque tes in peccion », el que passa 
és que és molt mal de fer oposar-se a aqueste-s coses, perque 
oposar-te a a¡;o és igual que oposar-te a un Decret que pre
cisament va fer el Govern de la Comunitat Autónoma i que 
per tant, com el primer, l'ha de complir i l'ha de fer complir 
i ha de posar els mitjans necessaris, tant humans com eco
nomics, per fer-ho complir, pero tornam a repetir, em cre
guin, Sres. i Srs. Diputats, el que tantes vegades hem dit en 
aquesta Cambra i en aquesl Parlament, efectivamem allo que 
acorda aquesta Cambra el Govem té l'obligaci6 de complir
ho, pero lambé moUes vegades aquí s'aproven temullÍs que 
vo tes mateixos saben positivament que són d'obligat incom
pliment, o dit d'una manera que és impossible poder-ho com
plir en els termini que s'estableixen. la qual co a no vol dir 
que ID hagi passivitat o falta de voluntat del Govern de 
complir-ho. 

Vosté s'ha referit també al que deia el nostre Portaveu 
i va comen¡;ar la seva intervenció dient: «Aquesta Moció creim 
que és important i positiva, perque demostra una vegada més 
la preocupació que té perque es compleixi la normativa en 

materia turística», per tant també estavem d'acord amb aques
ta Moció. 

No em cauen els ane!ls per dir-li que quant al primer 
punt s'ha fet tot quant s'ha pogut, paraules buides si jo dic 
a¡;:o aquí damunt, i fer tot quant s'ha pogut, que és, perque 
no sigui tan buit i sigui un poc més pIe? Fins al dia d'avui 
s'han realitza t en total 56 inspeccions, tenint en compte que 
comptavem amb un inspector i un ajudant i que una inspec
ció, per ser una inspecció ben reta requereix com a mínim 
un dia, i on reconec que hi ha hagut part d'incompliment 
i que jo en aquest moment, si el President m'ho permet, do
naria per !liurada la documentació, es referent al compliment 
deis punts n ~ 2 i n~ 3, pero s'ha fet i precisament quan vaig 
rebre aquest compliment per remetre a aquesta Cambra, no 
el vaig remetre tot d'una, de pressa i corrents perque no po
guessin dir ara que els ho han demanat, frissen; he volgut 
esperar aquest debat, pero li puc dir que tenim tota la rela
ció que voste demana. Establiments turístics que han pre
sentat certificat de final d'instal ·Iació contra incendis o pro
jecte previ segons els Decrets 13 /8 5 i 21/87 són en total 366, 
a¡;o quant a hotels, quant a apartaments, 86; quant a hotels
apartaments, 15; quant a hostals, 54; quant a hostal
residencies, 23; ciutats de vacances, 5; cases d'hostatge, 9; fon
des, 1. 

Relació d'establiments turístics que no han presentat cer
tificat final d'instal·lació contra incendis o projecte previ se
gons els Decrets 13/85 i 21/86 -crec que ja pas deis cinc 
minuts, a posta no ho llegesc tot i només don la xifra final-: 
hotels, 233; apartaments, que vénen relacionats per pobla
cions i per illes, 668; hotels-apartaments, 19; hostal s, 260; 
hostal s-residencies, 255; cases d'hostatge, 202; fondes, 46; ciu
tats de vacances, 7, és a dir, que tota aquesta relació,encara 
que no s'ha fet i complimentat en dos mesos, el cert i segur 
é1> que la tenim feta i si el President .m'ho accepta ja la do
naría per entrada o si no I'entraría dema matí amb ofici des 
del .mateix Govern. 

Quant al primer punt, ja Ji he dit que les inspeccions 
realitzades contra incendis fins al dia d'avui són 56 en total, 
que es continua inspeccionant tota aquesta relació que te
nim que encara no han presentat el certificat contra incen
dis, les mesures i I'adaptació, i tots aquells que encara que 
l'hagin presentat es vol mirar si realment s'adapten o no 
s'adapten i, a més, dir-li que en el pressupost del proxim any 
ID ha la previsió de la creació d'aquestes places per incre
mentar el cos d'inspecció, pero que amb aquest increment 
i tot, encara que dema mateix tinguéssim 17 inspectors, dub
to molt que en cosa de 4, 5 o 6 mesos es poguessin fer totes 
aquestes inspeccions, i cree que voste coneiXt.aixo tant o mi
Ilor que jo. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? , 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la ÍJa

raula el Diputat Sr. Joan Nada!. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
A mi m'ha satisfet que el Sr. Huguet sortís aquí, perque 

eH té fama de bomber del Govern, quan s'ha de sortir a do
nar la cara la dóna eH, en tots els temes, tant surt per Sani
tat, com per Turisme, com per Agricultura, com per l'Admi-

i 
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~slIació, té fama entre els altres Diputats, aixo. és un elogi, 
~rnostra la seva capacitat, pero mai més oportunament que 
4Van debatem un Decret contra incendis aquesta equipara

~ Q..Ó d'haver actuat com a bomber del Govern. 
,: A mi realment, Sr. Huguet, m'ha sorpres la seva inter

venció, crec que ens prenem les coses molt poc seriosament. 
Que voste surti aquí i digui que el Govern té un inspector 
i un ajlldant, jo no crec que aixo sigui per dir-ho, és per 
callar-h9 perque aixo és una vergonya que tengui un inspec
tor i mi ajudant, és una vergonya perque durant dos anys 
nO han acceptat les esmenes que han fet els Grups de I'Opo
sició per incrementar el nombre d'inspectors. Per aquest camí, 
comptant els diumenges, els dissabtes que l'Administració no 
fa feina, els dies de [esta i les vacan ces, els 2.387 establiments 
hotelers potser que-s'hagin inspeccionat d'aquí a deu anys. 
Ha dit que en total s'han adaptat 569 establiments, 569 esta
bliments de 2.387, ens anam cap enrera, el ConseIler a la 
lnterpel·lació ens va di un 60070 que més o manco s'havien 
comenc;:at a adaptar, ara veim que és molt manco, ja deu ser 
un 30070 el que hi ha adaptat, la resta no s'ha adaptat, la 
resta no s'ha adaptat, no estan en condicions. 

Jo vull recordar una altra vegada les paraules, perque 
en aquell moment va sortir el Sr. Palau dient «aquesta Mo
ció creim que és important i positiva, perque el PSOE de
mostra una vegada més la seva preocupació perque es com
pleixi la normativa en materia turística i concretament 
d'aquesta manera creim que col·laborarem a augmentar la 
qualitat de la nostra oferta pero també els vull dir que no 
és una exclusiva d'aquest grup polític la preocupació, sinó 
que crec que és de tots els Grups de la Cambra i també del 
Govern d'aquesta Comunitat». 

La preocupació del Govern d'aquesta Comunitat és una 
preocupació lleugera, com a mínim, és una preocupació pe
titeta, és una cosa que no els preocupa en absolut, en una 
paraula, perque també ho va dir el Conseller. (mo hem de 
pressionar l'administrat», I'hem de deixar que faci. 

Voste diu que avui presenta el llistat, nosaltres donam 
per presentat, dema els llistats, els estudiarem, pero fa qua
lre mesos que els haguessin pogul presentar i no tenen ni 
funcionaris per fer un llistat de les coses que tenen dins la 
Conselleria? Jo crec que és una situació de tancar la porta 
i tirar la clau, perque ja ni entenem quina és la situació. Que 
ens diguin no ho hem pogut inspeccionar tot, pero hem ins
peccionat un nombre determinat, molt bé, pero que no han 
pogut fer un llistat i enviar-lo a la Cambra, és que no ho 
volen complir. Vostes no volen complir ni allo que ordena 
la Cambra i els Decrets que fan, jo suggeriria que es plante
jassin que els Decrets tenguin un final que digui «aquest De
eret entrara en vigor quan l'administrat vulgui» i entre co
metes «si no li causa molestia», perque si li causa molestia 
que també ho deixi anar, que no es preocupi perque aquí, 
el Govern de la Comunitat Autonoma no fara res malda
ment al final posi que el Govern sancionara els que no s'ha
gin adaptat, que si aixo li causa molestia que no es preocu
pi, que el Govern de la Comunitat Autonoma no pensa fer 
res i no molestara en l'exercici deIs seus drets privats com 
a propietari deIs establiments hotelers. 

Moltes gracies. 

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

Huguet. 

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

Gracies, Sr. President. 
Parlant de bombers i de Decrets contra incendis, no és 

tracta d'enfrontar la seva paraula a la nostra, crec que seria 
un debat inútil en aquest moment, pero esmena pressupos
taria 88 que incrementi capítol 1 de la Conselleria de Turis
me per a incrementar el cos d'inspecció, me la mostri. En 
tot cas, voste m'haura de mostrar, perque jo vaig participar 
en tots els debats, una esmena de reducció de X rnilions de 
pessetes que van consensuar -no tir una pedra, per favor
que van consensuar i per tant són corresponsables, que van 
consensuar de reducció de Capítol 1 de la Comunitat, Debat 
de Ponencia dins Comissió, d'on ho treim ac;:o? Vostes es res
ponsabilitzin, Sr. Huguet agafi aquests milions, reuneixi el 
Govern i talli de Capítol I de les diferents Conselleries, i ac;:o 
és el que enguany precisament volem evitar amb el Debat 
de Pressuposts, no ho podem evitar, no ho podem evitar si 
els Grups no ho volen evitar, pero el que realment va passar 
I'any passat és que es van retallar al capítol 1 tants de mi
lions de pessetes consensuats, no tir cap pedra, pero no es 
va incrementar el capítol I de Turisme, vostes no poden dir 
que per una banda van retallar 400 milions de pessetes i per 
l'altra volien incrementar per al cos d'inspectors, no és així, 
pero vaja, seria una discussió banal en aquest moment. 

Llistat? Voste sap que en dos mesos, Sr. Nadal, un llis
tat es pot fer, el que passa és que voste coneix perfectament 
que va aprovar el Parlament i sap perfectament que voste 
no volia u-n lli~tat de tots els establiments, el volia c1assificat 
per categories, si havien complit, si no havien complit, quins 
havíem inspeccionat, si eren hotels, si eren aparthotels, si eren 
ciutats de vacances i d'on, i aixo ja no és un llistat, un llistat 
pitges el botó i sortira tot, aquí s'havien de fer aquestes clas
sificacions i en aquests punts 2 i 3, Sr. Nadal, ja li he dit, 
personalment ti reconec que hem tardat i precisament per res
pecte a la Cambra no es va remetre fa una setmana, perque 
fa una setmana que aquest 11istat era damunt la taula del 
meu .despatx, i així ho die de clar, fa una setmana que jo 
tenc aquest llistat i no el vaig remetre al Parlament perque 
vaig considerar que una setmana més o manco donaria la 
sensació que ara correm perque ens demanen comptes. 

En aquests punts 2 i 3 li don la raó; en el tema de les 
inspeccions, voste sap que hi hauria molt per parlar i que 
fins i tot encara que tenguéssim tot el cos d'inspectors, i ac;:o 
és el que li vull dir per acabar, voste sap que 4, 5 o 6 mesos 
des d'avui, comptant amb 17 inspectors per inspeccionar tot 
el que queda i per comprovar que aquests que han presentat 
el certificat han complit realment, no basten. 

Gracies, Sr. President. 

11.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam al control del compliment de la Moció registra
da amb el n~ 1054/87, també presentada pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a normalització lingüística. Té la 
paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, el 
Diputat Sr. Damia Pons. 

El Sr. Secretari Primer de la Cambra procedira a fer la 
lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«l.-El Govern de la Comunitat Autonoma, d'acord amb 
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el que estableix la Disposició Final primera de la Llei de Nor
malització Lingüística de les Illes Balears, adoptara en el ter
mini de sis mesos les disposicions reglamentaries precises peT" 
a la aplicaeió i el desenrotllament de l'esmentada lIei dins 
l'ambit deIs mitjans de comllnieació social. 

2.-En relaeió amb les disposicions reglamentaries es
mentades i abans de publicar-les al BOCAIB, I'Honorable 
ConseIlera d'Edlleaeió i Cultura compareixera davant la Co
missió de Cultura i Edueació del Parlament per tal de cele
brar una sessió informativa d'aeord amb el que preveu I'arti
ele 175 del Reglament de la Cambra. 

3.-EI Parlam ent de les Illes Balears insta el Govern de 
la Comunita t Autónoma que introdueixi la finan~aei ó per 
par! de l'Estat deis costos de normalitzaeió lingüíst ica també 
a les Illes Balears, amb la negoeiaeió de la fin an~ació auto
nómica». 

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

EL SR. PON S 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Huguet, no li dedicaré un elogi una miqueta irónie, 

com el que li han dedieat fa un moment i li agrairé, si surt, 
que erec que sortira, a parlar de normaJització lingüística, 
perque sera el reconeixement d'un aspecte que hem reiterat 
moltes vegades dins aquest Plenari i dins la Comissió de 
Cultura. 

La normalització lingüística no és un tema cultural, és 
un tema que ha d'informar tota la política del Govern de 
la Comunitat Autónoma. La informa? En absolut. Aquest 
Parlament, per unanimitat, dia 11 de novembre de! 87, ja ha 
plogut bastants vegades, va aprovar la Moció que acaba de 
llegir e! Sr. S~cretari. Tres punts, tres incompliments, i miri 
que concretament el darrer puní no pot ser de més faeil com
pliment, que la Comunitat Autónoma intenti introduir en la 
finan~ació per part de l'Estat el cost de normalització lin
güística en la negociació de la finan~aeió autonómica. 

Hem tengut la paciencia aquests dies, preparant la de
fensa, el recordatori, millor, d'aquesta Moció, de repassar la 
complicada prosa lexiea i sintetica del Sr. Forcades i franca
ment no he trobat la més mínima referencia que el Sr. For
cad es hagi plantejat mai al Govern Central cap tema de nor
malització lingüística en la qüestió del financ;ament 
autonómic, i miri que el Sr. Forcades és un especialista del 
victimisme, que Ji dóna un joc que no acaba mai. Dins els 
gemecs del Sr. Forcades, dignes d'un fulletó tipus Ama Rosa, 
no hi cap en absolut la normalització lingüística; aixó és 
un tema seriós 1 com que és un tema seriós l'han evitat acu
radament . 

Desenvolupar reglamentariament l'aspeete dels mitjans de 
comunicació que conté la LIei de Normalitzaeió Lingüística, 
tasca difícil, ja ho varem dir quan varem defensar aquesta 
Moció, ja varem dir que el desenvolupament reglamentari de 
la LIei de Normalització Lingüística en tota la seva extensió 
és un procés molt més difícil que la formulació de la matei
xa llei, per aixó varem ser prudents i ho varem limitar a un 
ambit ben concret i fins i tot els varem donar el camí. Que 
s'ha de fer? S'ha de tancar el Govern, la Consellera dins un 
laboratori i elaborar un reglament? No, no és aixo, ja e!s 
varem dir que aquest Reglament requeria dialeg social, s'ha 
de parlar amb les entitats cuIturals, s'ha de parlar amb l'Obra 

Cultural Balea r, s' ha de parlar amb la Universitat, que té una 
funeió en la qüestió de nonnalilzaci ó lingüísti ca; s'ha de par-
la r, per descompeat , amb els mitjans de comunicaeió, per- I~ 
que és evident que una reglamentaei ó, per tenir exit, quan 
la Comunitat Autónoma no té la titularitat d'aqllests mil- 1 
jans de eomunicació i voste sap que no la té, és fonamen tal 
que entri en dialeg a veure de quin a manera es pot avan~ar 
en aquest sentit, de quina manera es pot contempla r regl a
mentariament, si hem de fer subvencions, si hem de donar 
suport a uns determinats programes, etc., etc. 

Hi ha hagut aquest dial eg? En absolut. No els han vist 
pels mitjans de eomllnicaeió ni per l'Obra Cultural ni per 
l'Universitat , no saben res de res de reglamentaeions, no s'ha 
fet res. Aixó, em cregui, i ara tene I'ocasió que ja que trac
tam d'un tema de Govern i no de Conselleria, que és una 
autentica vergonya que dóna la dimensió zero de la norma
lització cultural que vostes estan di sposats a impulsar. 

Per tant, jo crec que una volta fetes aquestes afirma
cions, practieament la qüestió és tancada, l' ineompliment és 
manifest, ja fa estona que ha passat el termini que se'ls va 
donar, els sis mesos a partir de dia 11 de novembre del 87 
i no s'ha avanc;at cap passa. 1 eonsti que mantenim I'oferta 
de col ·laboració i el camí que se'ls va indicar, estam dispo
sats fins i tot a ajudar-Ios a caminar des de l'Oposició, no 
perque guanyin les próximes eleccions, 'que aixó és un tema 
absolutament irrellevant, sinó perque la seva falta d'actuació 
incideix negativamentsobre el tema de la normalització lin
güística. El catala es degrada i vostes tenen una responsabi
litat fonamental; es necessarí, per tant, que actui'n bé i com 
deim, no per guanyar eleecions, sinó perque les proximes ge
neracions -fent parafrasi del Sr. Fraga- tenguin alemnys 
un llegat lingüístic digne i d'acord amb les competencies que 
vos tes tenen. M'agradaria saber quina excusa són capa~os 
d'inventar-se per no haver fet res des de día 11 de novembre 
del 87 en materia de reglamentació de la Llei de Normalit
zació Lingüística. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graeies, Sr. Diputat. En nom del Govern, té la 

paraula el Vice-president, Sr. Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (1oan Huguet 
Rotger): 

Graeies, Sr. President. Sres. i Srs. '·Diputat. 
Sr. Damia, seva és la resposta, i jo em podria tornar 

a seure, no admet cap explicació i si I'admet, diu que seran 
excuses, perque ha arribat a una conclusió, que és que no 
hem fet res de res, poques oportunitats de donar explipacions 
o si les don, voste ja anticipat que no les acceptaria. 

Peró anem a veure que ha fet, si és que s'hagi "'fet. Em 
limitare a dir-li primer de tot que dialeg n'hi ha hagut, que 
contacte amb la Universitat em remet a voste quan vulgui 
anar a veure si n'hem tingut o no n'hem tingut, a veure si 
els demanam ajuda i suport per al desenvolupament de la 
normalització lingüística i fixi's que és molt compromes el 
que li die, li dic que quan vulgui podem anar junts a parlar 
amb la Universitat a veure si hem demanat aquesta ajuda, 
aquest suport i si participa en els nostres programes o no, 
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per tant n'hi ha hagut, més ja no li ho pue demostrar. 
Dialeg amb els mitjans de eomunicació. També hi ha 

hagut promocions en llengua catalana amb diferents mitjans 
de comunicació, i actuacions, anem a les actuacions, per tant 
aquestes crítiques, potser n'm hauria d'haver hagut més de 
dialeg, no ho sé, pero n'hi ha hagut. Que la Universitat, 
I'Obra Cultural i els mitjans de comunicació desconeguin to
taIment la política de normalitzaeió linguística no és cert; s'ha 
dialogat aq1b eIls, s'han fet gestions a veure si es podrien in
troduir puJ)licacions en llengua catalana als diferents mitjans 
de comunicació, s'han fet convenis, s'han fet convenis per 
a la difusió de la !lengua catalana, i voste ho sap, només 
que s'hagués fet aquest conveni voste ja no podría dir que 
no s'ha fet res, hauria de dir només s'ha fet una cosa; si co
menc,:am per I'actuació "h? 11 de totes les que li podria !legir, 
li hauria de dir que voste sap que s'ha firmat un conveni 
de suport a la premsa forana precisament refecent al tema 
i potenciació de la normalització lingüística i ac,:o s'ha discu
tit aquí i hi ha hagut propostes seves que no han prosperat, 
que voldria fer-ho d'una altra manera, una altra cosa és que 
ens posem d'acord sobre com s'ha de fer, peró s'han feto 

S'ha fet un conveni de suport amb l'Associació Voltor, 
tothom sap per que s'ha fet, s'ha hagut de parlar i s'ha ha
gut de dialogar. Suport Generic? Decret 34/1984, de 10 de 
maiQ. de 'illrort !!eneric de rrodllceió i difusió d'obres en !len
gua catalana; Decret del 85, Decret 49/88 de 12 de maig, de 
concessió i supon genenc de producció totogriltica; 9rdre 
de la Conselleria d'Educació i Cultura quant a suport-gene
ric de la produeeió editorial en !lengua catalana, data 34 del 
85, refrendada el 86 i igualment dins el 87 i dins el 88 s'in
sisteix en aquest tema, s'ha fet tot ac,:o. 

Que és el que no s'ha complit? Precisament el punt 2, 
que «en relació a les disposicions reglamentaries esmentades 
i abans de publicar-les al ButlIetí Oficial de la Comunitat 
Autonoma, I'Honorable Consellera d'Educació i Cultura com
pareixera davant la Comissió de Cultura i Educació per do
nar explicacions sobre tots aquests temes», i aixo no s'ha fet 
precisament perque el desenvolupament reglamentad de la L1ei 
encara no s'ha acabat, punt n? 1, i punt n? 2, que també 
és important tenir-Io en compte, el programa de desenvolu
pament de normalització lingüística de l'any 1988 -reeordi, 
Sr. Damia, que voste hi va participar de manera activa, va 
ser un programa consensuat amb actuacions concretes i amb 
actuacions també puntuals-, i per altra banda informar que 
en aquest moment i no és casualitat, perque no sera dema 
ni dema passat, jo ja tene petició feta per part de la Conse
llera d'Educació i Cultura perque a principis d'any pugui ex
plicar l'execució del pressupost de l'any 1988 en el tema de 
normalització lingüística, que li donara una visió del com
pliment o no compliment d'aquest programa consensuat, del 
qual voste, si no és l'autor sí que té una part molt meritoria 
i molt important d'haver-lo introduj-t dins el pressupost del 
88, i sera després, en aquesta compareixenc,:a a principi d'any, 
quan la Consellera explic;¡ra totes les actuacions que ha fet 
el Govern. de la Comunitat -\utónoma en el tema de norma
lització lingüístrca en 1 unció deis programes consensuats i 
acordats dins el pressupost. 

El Sr. Forcades no hi és, no parlarem de victimismes, 
vull dir que ho passaré per alt igual que hem fet abans per
que el debat d'avui no és aquest. Quant a sol-licitar la finan
r,:ació, tema concret de normalització lingüística, a voste no 
li escapa, perque si no record malament -acabo tot d'una 

Sr. President- s'ha explicat més de dues vegades les nego
ciacions que s'han fet amb el Ministeri d'Educacio i Ciencia 
sobre aquest tema, voste ho sap, i les converses que ha tin
gut el Director General d'Educacio amb la Direccio Provin
cial del Ministeri d'Educació i Ciencia per al desenvolupa
ment de la LJei de Normalització Lingüística dins les escoles, 
per aIs cursos quant a professorat, i voste sap també que quan 
ja hem comenc,:at a preparar tot el camí de negociacio per 
a la possible assumpció de competencies en materia educati
va, tant d'ensenyament universitari com no universitari, en 
el tema global, el paquet global d'aquestes competencies, el 
tema de la normalització lingüística hi és present. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-president. 
Els altres Grups Parlamentaris volen fixar la seva posi

ció sobre aquest tema? 
Sr. López Casasnovas, peI Grup Parlamentari 

PSM-EEM. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
La nostra fixació de postura és molt clara sobre aquest 

tema i ve recollida d'alguna forma en una editorial que pu
blicava un diari d'aquí, de Mallorca, dia 6 d'agost: «Política 
de normalització lingüística d'aquesta Comunitat Autonoma: 
fracas total» i no es tracta tant de les paraules, sinó deLs fets 
i deis fets i deis resultats d'aquesta política, basta~ veure els 
resultats que donen les enquestes, el procés de degradació im:: 
parable que s'ha produit aquests darrers any~ i em referesc 
a aquests darrers anys, no ja a tot el proc6 del franquisme 
cap aquí, no és ac,:o, es tracta de veure que la política que 
s'ha fet en aquest camp ha estat, com s'ha dit molt bé fa 
un moment, una política que no ha entes el caracter globa
litzadar, exemplificant, que el Govern havia de donar, la dis
tancia entre les paraules de la LJei de Normalitzacio Lingüís
tica i els fets corresponents és abismal, tindrem ocasió de 
parlar-ne d'aquÍ a un moment amb moti u d'una Proposició 
no de LJei, peró ens sembla especialment indicativa la part 
tercera de la Proposició no de LJei que es va aprovar un día 
en aquest Parlament i que s'ha incomplert. 

Una cosa tan senzilla, tan impartant a la vegada com 
manifestar davant els poders públícs de l'Estat la necessitat 
de gaudir d'una financ,:ació també en aquest ambit de la nor
malització lingüística és per a mi ja la prova definitiva de 
la manca de sensibilitat política en aquesta materia. Fixin-se 
que altres Comunitats Autonomes amb lIengua propia dife
rent a la castellana han exercit aquest dret i a més han acon
seguit milIores substancials, em referesc ja als convenis i als 
acords de col·laboració que hi ha signats j reflectits en els 
pressuposts generals de l'Estat entre la Generalitat de Cata
lunya i el Govern de Madrid, per cert Govern Socialista a 
Madrid-Govern Convergent Nacionalista a Catalunya, que ja 
no és una qüestió de color polític, sinó senzillament una qües
tió de voluntat i de sensibilitat, i entenem, a més, que és ló
gic que l'esforr,: surti des de la Comunitat Autónoma de les 
llles Balears, és a dir, des de l'ambit territorial que té una 
!lengua propia. No esperem que sigui Madrid que ens doni 
«gratia et amore» els fruits que nosaltres no hem sabut ni 
tan sois fer madurar. 

Gracies . 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Retira la petició de paraula, Sr. Diputat? 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Huguet, tenc la impressió que voste ha fet una de

fensa molt habil, és un bon esgrimidor parlamentari, pero 
em pareix que no ha Ilegit bé la Moció que discutim. El punt 
fonamental de la Moció, el punt 1, els altres també són im
portants pero el fonamental és el primer, és que d'acord amb 
el que diu la lIei, d'acord amb la facultat que dóna la Dispo
sició Final Primera de la L1ei de Normalització Lingüística, 
el Govern de la Comunitat Autonoma dugui endavant el de
senvolupament reglamentari, no que faci accions en radio, 
en televisió, en escoles, etc., ete., etc. Vos te sap perfectament 
que és un reglament i que -i ho vaig dir quan vaig defensar 
la llei- la importancia del Reglament és tan gran, que una 
persona que evidentment ens podria donar amb una cullere
ta a tots nosaltres que ara debatem. que era el Sr. Romano
nes, va dir la frase famosa «que facin les lleis, que són coses 
formals, de grans principis, que jo faré el reglament, que és 
on la llei s'aplica». I que passa? Com que aquesta Llei és 
de cadas dia més una especie d'element emblematic, és una 
llei quasi heraldica com I'escut que presideix aquestes ses
sions, pero que no davalla al terreny de la reaJitat, no hi ha 
cap element reglamentari de la lIei desenvolupat i quan el 
Parlament, no per un acord majoritari en contra d'una de
terminada minoria, sinó per unanimitat, acorda que es dura 
a terme el desenvolupament reglamentari de la part de mÍt
jans de comunicació social, passen sis mesos i jo crec que 
haurien passat molts de mesos i alguns anys perque vostes, 
d'aquest acord, senzillament ja no se'n recordaven. 

No se'n recordaven, quan ha arribat el moment els dut 
aquí a fer el debat i s'han trobat amb els peus dins l'aigua 
i han dit unes quantes excuses sobre que feien molta norma
lització, etc., etc., etc. No, vostes en qüestió de compliment 
d'aquesta Moció no han fet absolutament res, ni tan soIs han 
entrat en contacte amb tots els elements que voste ha dit, 
natural que han anat a la Universitat i aLs diaris i han estat 
en contacte amb la Generalitat de Catalunya, pero no per 
demanar-Ios de quina manera havien desenvolupat reglamen
tariament aquest tema, pero si no ho haguessin fet voste du
ria aquí avui una correspondencia amb la Generalitat de Ca
talunya que no pot exhibir perque no la té. 

En conseqüencia, Sr. Vice-president, representant del Go
vern en aquest moment i per tant responsable de l'incompli
ment, que no és casual, no és casual; el Sr. President, en 
el seu discurs d'Investidura, en va anunciar molt poca de nor
malització lingüística, va anunciar senzillament els típics fan
tasmes de la uniformització destructora de les estimades mo
dalitats lingüístiques de les Illes Balears i amb aquesta 
«patraña»ideologica es va acabar la qüestió de normalitza
ció lingüística del Sr. Gabriel CañeIlas, perque és evident que 
no hi ha la més mínima voluntat política d'afrontar una cosa 
que és problemfltica, pero els Governs demostren la seva ca
pacitat afrontant els problemes i no ajornant-Ios i enterrant
los perque es podreixin. Vostes el que volen és que el catala 
es podreixi. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Vice-president del Govern, voste té la paraula. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Hugl 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Sr. Diputat, no sigui tan dramatic, les coses que es r 

dreixen fan mala olor i per a nosaltres la \lengua no fa e 
mala olor. No tergiversi les paraules que va dir el Presid( 
del Govern, perque jo record intervencions seves, seves, fe 
en aquesta Cambra, on manifestava la uniformitat de la !J( 
gua i que ningú no podia posar en dubte que era la I1eng 
catalana, pero que havíem de salvar les modalitats, i ac;o vo 
ho ha dit aquí, no precisament quan seia amb aquest Gr 
sino quan s'asseia amb aquell, que moltes vegades era por 
veu sobre aquests temes, per tant no tergiversem les pan 
les, punt primer. 

Punt segon, parlant seriosament, que supos que hi h, 
parlat tot el capvespre, crec que en la intervenció, indepl 
dentment que estigui d'acord o no, i no vull obrir un te 
incidental, el Sr. López també ha tocat el bessó de la qü 
tió . Es un problema de voluntat, de demble, de tots els ( 
som aquÍ, deIs qui són darrera i deis qtii són fora, i deis I 

són fora. Em comentaven l'altre día que a un institut d'aque 
ciutat era dramatic observar com es donaven les classes 
llengua catalana, i aC;o no ho resolen lleis ni reglaments, 
resolen altres actituds, com s'explicava la llengua catalana CI 

a assignatura dins I'institut, pero que després sortien els alu 
nes al passadís -el s al·lots i les al· lotes, que deim aMen 
ca i no tenim per que dir els nois, i amb aC;o estam d'aco 
modalitat insular d'al·lot i al·lota-sortien als passadisse 
es posaven a parlar en castella, ac;o és realment greu i 
ho resolen els reglaments, no són els reglaments que ho 
solen. Que es pot fer? 1 molt. Pero cregui'm que som 
dels convenc;uts que per imposició tal vetada cream un efE 
«boomerang» sobre aquest tema, cosa que no hauríem 
comportar, la qual cosa no vol dir que no facem tots els 
forc;os necessaris perque de cada dia la nostra Jlengua si 
més present en els mitjans de comunicació, a televisió 
premsa i radio, aC;o ho hem de procurar, pero com un 
normal. Fomentar la normalització lingüística no per u 
imposicions que desgraciadament els qui tenim experier 
docent sabem que a vegades en Jloc de fer un bé s'ha ge 
rat un efecte «boomerang». 

Moltes gracies, Sr. President. 

Il.-4) 
EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vice-president del Govern. 
Passam al tractament i debat del controt de la Me 

n? 958/87. presentada també pel Grup Parlamjntari SOC 
LISTA, relativa a protecció monumental, cultiÍral, histor 
paisatgístic de les IlIes Balears. Jo demanaria al Sr. Secre 
si vol llegir aquesta Moció, el compliment de la qual 
reclama. 

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

Comunitat Autónoma a presentar en el primer període o 
nari de sessions del 1988 un pla de protecció del patrim 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 44 / 30 de novembre del 1988 1609 

monumental, cultural, historie i paisatgístic de les Illes Ba
lears a debat i aprovació de la Cambra». 

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

raula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. }'ONS I PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
En aquest cas, defensa del patrimoni sí que podem tro

bar unes determinades paraules que es varen dir dia 15 de 
juliol del 87 en el discurs d'lnvestidura de l'avui Molt Hono
rable President Sr. Gabriel Cañellas. Deia «El patrimoni cul
tural, dins aquest patrimoni cultural s'ha de dur a terme una 
política de recuperació i conservació», paraula de President. 

Ha passat el temps. Vist que no hi havia una actuació, 
aquestes paraules eren paraules de President, dia 21 d'octu
bre del 87 el Grup SOCIALISTA va dur, derivada d'una in
terpel·lació, una moció en aquesta Cambra que va ser apro
vada per unanimitat, la Moció que acaba de llegir el Sr. 
Secretario En el primer pedode de sessions del 88 havíem de 
tenir el Pla de Protecció del Patrimoni, que havia de preveu
re -un afegit important- la participació deIs ConselIs In
sulars, que tenen o poden tenir d'acord amb l'Estatut impor
tant participació també en la defensa i protecció del 
patrimonio 

S'han donat també passes e,n aquest sentit, com deiem 
fa un moment en relació ambo la normalització lingüística? 
Aquest diputat, que va sortir a defensar, que va sortir a in
terpel·lar el Govern i va defensar la Moció subsegüent a la 
Interpel·lació era perfectament conscient de les greus dificul
tats que també tenia aquest Pla de Protecció del Patrimoni, 
sabíem que el camp a protegir era molt gran, que no es po
dia intentar protegjr tot, qui ho vol defensar tot, s'arrisca cer
tament a perdre-ho tot; qui ho defensa tot, no defensa en 
realitat res. Per tant, demanavem un pla realista, un pla que 
establís prioritats, no les més espectaculars, sinó les que es
taven més en perill; s'ha de protegir' allo que és objecte 
d'amena~a. 

Que s'ha fet en aquest sentit? On és el pla? No el co
neixem, Quines passes s'han donat? Hem parlat amb perso
nes molt preparades dins aquest camp, de la Universitat, per
sones lIigades als museus, persones vinculades als temes de 
patrimoni, i d'aquest pla, d'aquesta tasca d'elaboració d'un 
pla de protecció amb mesures realistes i eficaces no en saben 
res de res. Aquesta comunicació social que han de tenir les 
institucions autonomiques per contactar amb les forces so
cials vives no s'ha produil en la normalització lingüística, no 
s'ha produ'it en la defensa del patrimonio 

Per tant veim que hi ha un incompliment manifest, no 
s'ha elaborat el pi a, i més greu encara, no s'elabora el pla, 
perque el Grup SOCIALISTA és conscient que quan es vol 
governar bé i es vol en afrontar problemes que tenen moltes 
dificultats, i particularment la protecció del patrimoni les té 
perque, a diferencia de la qüestió lingüística, hi ha una espe
culació real damunt edificis i terrenys i mol tes vegades el pa
trimoni historie és, als ulls d'un esoeculador sense escrúpols, 
un obstad e que cal enderrocar per dur endavant el negoci co
rresponent. Per tant aquest tema és un tema espinós, no és 
un tema facil, no és que s'hi pugui anar només a tallar cin
tes o a fer-se fotos, hi ha problemes, es tracta d'afrontar la 

defensa d'un patrimoni que algú no esta disposat que es de
fensi ni es protegeixi, perque l'interessa que desapareixi per
que té uns determinats negocis en marxa, i aixo és un fet 
i voste ho sap; i és evident que no estan disposats a afrontar 
una determinada conflictivitat amb uns seetors socials que 
els donen suport a l'hora d'unes determinades eleccions i per 
tant són part del suport sociologic. 

• No és casual que no hagi arribat aquest pla, no és ca
sual que no s'elabori, perque entre altres coses aquestes per
so'nes preocupades pel patrimoni col·laborarien amb molt de 
gust. Ahir mateix, ahir que és frese vaig parlar amb una as
sociació nascuda espontaruament dins Mallorca, jo esper que 
prest s'hagi implantat fermament a totes les Illes, que s'ha 
proposat la recuperació de centres d'interes historie, comple
mentant las labor lingüística que fan altres entitats, comple
mentant la labor de defensa ecologica que fa, per exemple, 
el GOB. Aquesta societat ha demanat ser rebuda en audien
cia per part d'una determinada Conselleria d'aquest Govern 
fa meso s i no ha ha aconseguit, i quan es va parlar del que 
avui es debat aquí, que hi havia un Govern compromes per 
un acord unanime d'un Parlament, varen quedar francament 
sorpresas que no se'ls hagués demanat la col·laboració que 
estarien disposats a prestar. 

Ara bé, curiosament hem passat d'un discurs d'Investi
dura en el qual s'afirma que hi haura una protecció del pa
trimoni, política de conservació i recuperació, a unes altres 
afirmacions bastant més divertides. havent-hi una Constitu
ció, artLde 46, que mana la protecció del patrimoni j no no
més la protecció, sinó el seu eruiquiment, tenint una de les 
competencies per les quals vostes sospiren i gemeguen cada 
dia, que és l'artiele 10.20, que ens dóna una amplíssima com
petencia i havent-hi la paraula del President de dia 15 de ju
liol del 87 comprometent'se a dur endavant una labor de pro
tecció, hem passat no fa gaire dies a afirmacions que protegir 
el patrimoni paisatgístic i arquitectonic de les Illes Balears 
es fara per unes instancies privades, perque hi ha una im
possibilitat que les institucions públiques les duguin a terme, 
paraula de. president i aquesta vegada cree que va bastant 
seriosament, la primera vegada, en el discurs d'lnvestidura, 
es tractava logicament d'obtenir el suport de la Cambra. 

Per tant, el tema de patrimoni, senyors del Govern, és 
absolutament pendent d'un pla de protecció i el mandat par
lamentari cree que vostes el coneixen, pero el guarden amb 
molta estimació dins un calaixet a fi que no els crei: proble
mes ni interfereixi la dimissió anunciada pel Sr. President a 
l'hora de protegir les Illes Balears. Les protegiran uns altres, 
les protegiran uns grups privats, logicament amb unes finali
tats molt desinteressades, com és la desgravació fiscal. 

Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Te la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Joan 

Huguet. 

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

Gracies, Sr. President. Sres, i Srs, Diputats. 
Aquí venim, si no record malament i apel·lo a la Reso

lució i a la Junta de Portaveus, a donar compte del compli
ment o no, i voste sembla que ens ha fet una interpeJ.lació 

I 
I 
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que ha arribat fins i tot añ especular a veure que podia ser 
aquesta associació o organització i paraules de President, etc., 
etc. Tornam a repetir exactament el mateix, ens torna a par
lar de fotos, de cintes, de negocis, de coses encobertes, de 
pressions de grups i que estam sotmesos al suport d'una base 
social molt concreta d'aquestes illes, i per molts anys, va dir 
ahir el President, i per molts anys, és una base sociologica 
d'aquestes illes molt amplia, molt amplia, que ens ha fet pas
sar de 21 a 25 Diputats, aquesta és la base. No entrarem en 
aquest discurs ni en aquest debat, la Constitució obliga a 
tots, Ministres de Cultura ha tingut el seu partit que han ma
nifestat més de dues vegades la seva precarietat pressuposta
ria, i ac;:o que no tenen massa competencies, si valen conser
var tot el patrimoni nacional, voste ha sapo 

Anem al pUIll del complimcnl, que és el que ens cupa. 
E. ciar que és aprovada per unanimilaLi també va ser deba
Luda aq uí "allre dia, pero no és manco cert que la Propo 'i
ció en concrel no ha anaL a aquesta espccificació que voste 
fa, I'especificació I'ha feta avui aquí i I'ha haguda de fer i 
elaborar la Conselleria de Cultura, que és el que esta fent 
i que ha comenc;:at I' inventari, sigui diL de pas, perque la pro
posta seva és amplia, no distingeix les proteccions de carac
ter urgem, de caracler immediat, etc., tata aquesta avaluació 
és un treball previ abans de presentar un pla, aquí no diu 
que sigui un pla de mesures urgents per a aquells monuments 
hlstorico-artístics que amenacin ruina o desaparició, no, ac;:o 
seria un pla concret i voste aquí diu clarament «el Parlament 
de les Illes Balears insta el Govem de la Comunitat Autono
ma a presentar en el primer període ordinari de sessions del 
88 un Pla de Protecció del patrimoni monumental, cultural 
historie i paisatgístic de les IIIes Balears a debat i aprovació 
d'aquesta Cambra». 

Primera feina que s'ha hagut de fer, precisament posar 
les bases necessaries per veure com és confecciona·l'inventa
ri, on s'ha de fer la qualificació de cada un deis monuments, 
la seva situació actual, la necessitat urgent d'iniciar o no un 
procés de millora, de protecció o de conservació i a partir 
d'aquí, de totes aqueste dades, que voste com a bon cxpert 
sap que uposen moltí sima feina, que no hi valen equips, 
que aco requereix un treball continuat, si es vol donar com
pliment a tota la proposició, i basant-se en aquest invenari 
es podra elaborar el pla, basant-se en aquest inventari, i ac;:o 
també es va dir aquell dia en aquesta Cambra i també es 
va dir que moltes vega des ens trobavem en situacions que 
aconsellaven puntualment que era millor no actuar que ac
tuar, perque després provocavem realment el deteriorament 
de certs monuments, quan practicavem excavacions, i a~o s'ha 
vist i s'ha dit. 

Ara bé, el que no puc admetre és que voste acusi el Go
vern de la Comunitat Autonoma d'incompliment d'aquesta 
Proposició no de Llei per interessos especulatius, per nego
cis i per pressions. D'a~o, res de res. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Darnia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Huguet, el Grup SOCIALISTA no vol més que el 

complimcn! eslricte, no figoró com I'alt rc dia ~ qualificava 
una lIei de pre' uposts no, un compliment 'ense adjecliu 
que diu que al primer període rdinari de e 'sion d I 
i ha plogut, vo le havien de presentar un pla de pr tecl:ió 
del patrimoni monumental, cultura l, hi loric i paisatgí lic de 
les lile Balears a debat i aprovació de la ambra. 

On és el pla? No s'ha presentat, no s'ha complit; una 
cosa. Segona, s'elabora actualmenl aquest pla? Afirmam que 
no s'esta elaborant. Voste ha agafat una argúeia moll habil 
de dir un inventari, primer hem de saber quantes coses te
nim. Voste ha vist mai un inventari complet d'un territori 
amb un llega! patrimonial com el de les JIIes Balear? Sap 
quames desenes de milers d'elernents p t contenir, si prelén 
arribar a una exhau livitat? Voste ha vist els inventari que 
es publiquen, moll ben publicat per cen, d'un paí que esti
ma la seva cultura i que ens poI donar molle lIicon, com 
56n els inventari regionals de 'ran~a? Vo ~e crcu que el 0 -

vern fand:s ha espera! que es publicas I'inventad del patri~ 

moni del Loire per dictar mesures de pr tecció? Mesure de 
prOlecció del palrimoni, vos te que també Ji agracia un po 
la hiSloria deu saber que cls Reis dc Mallorca ja en publica
ren, no li demanam una cosa de dir ara ja ho tenim tot, 
ara farem la gran protecció, ara ja sabem que hem de prote
gir. Per favor, no podem esperar, perque aquesta espera, aques
ta desprotecció d'uns determinats elements,' aquesta manca 
d'actuació, no digui que és millor no actuar que actuar, quan 
hi ha una cosa en perill s'ha d'actuar. la sé que voste no 
ho ha dil en aque ·t entil, pero ha ha trel com a un elemem 
argumental, «de vegades és millor no actuar», no és així, sem
pre s'ha d'actuar amb la prudencia necessaria, de vegades és 
millor no excavar que excavar, aixo és cert, perque pol pro
vocar un aqueig si es divulga que hi ha unes determinades 
monedes d'or -als Talaiots no n'bi havia- pero la gent ho 
creu i ho saqueja, jo aixo ho conee perfectament, pero vos
tes no han complit aquest pla, i jo I~ dic~i li tom a repetir 
que aquest pla no es du endavant perque és confictiu, per
que implica haver d'entrar en una problematica dins la qual 
vostes no estan disposats a entrar. 

Em contesti clarament una cosa, si avui aquest pla no 
s'ha elaborat, i avui aquest pla no c traba ni Lan 01 en 
elaboració, vos le lan dispo als o no a compHr no ja I'acord 
del Parlamenl que el va imposar una majoría, inó I'acord 
que vOSles mateixos varen adoptar amb el seus vots? Pero 
que l'acord va ser per unanimitat, aquest acord és pcndcl1t. 
i creim que per respecte al ParlamenL i a vo tes maleixos ne 
han de tenir mai paraula de President. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Hugue 
i Rotger): 

Sí, molt breument, Sr. President. .r 

Fins hores d'ara, Sr. Pons, sempre ens havíem entes, in 
dependentment que estiguéssim d'acord o no, pero si no m'h, 
explicat bé, no vuU dir que vos te no m'hagi entes, sera qu, 
jo no m'he explicat bé, ti arirm que tenim inlendó de fer-I, 
i de dur-Io a aquesta Cambra, ti ho a[trmo, i constara al Dial 
de Sessions. r.:únic que li he dit és que la definició que en 
fan aquí no és concretitzada en aque ta Proposició no d 
Llei, Sr. Pons. Que ens posam d'acord per veure quins SÓ! 
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aquests elements o aquest patrimoni a que voste al·ludeix, 
monumental, cultural, historic i paisatgístic, no sigui cosa que, 
per exemple, no introdulm la Naveta deIs Tudons i ho posem 
el pou de na Petarra i voste digui el pou no i la naveta sí; 
anem a definir darament quins són, i per definir quins són, 
primer haurem de tenir, no aquest inventari de si hi ha un 
talaiot petit o una roca que podria ser un ma¡;ol d'aquests 
que abans empraven per batre, que devien tenir molta for¡;a, 
no anam afer a¡;o, no anam a aquests detall s, anam als mo
numents fnés o manco reconeguts, importants, que ja hi són, 
miram a- veure en quin estat es troben, pero em sembla si 
no ho record malament que va ser voste o qualque represen
tant del PSM-EEM que ho va dir, en aquest assumpte no 
es tracta només de fer aquest pla i aquest inventari, es tracta 
de poder aconseguir \Iua autentica i forta col·laboració per 
part deIs ajuntaments, ara no tenc memoritzat qui ho va dir, 
pero es va dir en aquest tros, que als ajuntaments havien 
de participar en la protecció, en la vigilancia i increpava, en 
el bon sentit de la paraula, el Govern de la Comunitat a que 
coordinés aquesta actuació amb els ajuntaments, la qual cosa 
em sembla correcta, pero cregui'm, i amb a¡;o acabo, que no 
he dit que no havíem d'actuar, s'ha d'actuar, pero s'ha d'anar 
amb molta cautela i voste ho sap millor que jo, i que la in
tenció de fer aquest pla hi és i que es fara i que, sinceritat 
per sinceritat, s'ha complit la Proposició no de Llei? No. S'ha 
pogut complir? No. Ha faltat voluntat per part del Govern? 
No. Hi ha voluntat de fer-Io, de fer-lo i dur-Io al Parlament? 
Sí. 

Gnkies, Sr. President. 

1II.-1) 
EL SR. PRESlDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vice-president. 
Passam al punt III i darrer de l'Ordre del Dia d'avui, 

relatiu a una Proposició no de Llei formulada pel Grup Par
lamentari PSM-EEM, registrada amb el n~ 1959/88, relativa 
al desenvolupament de l'artide 3.3 de la Constitució. 

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

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Després de constatar I'incompliment que en qüestions 

merament gairebé voluntaristes d'aquest Govern s'ha dut a 
terme en materia de normalització lingüística, la veritatés que 
aquesta Proposició no de Llei que avui presenta el Grup Par
lamentari PSM-EEM podria ser qualificada molt facilment 
de testimonial o també de voluntarista. Instar el Govern Cen
tral de l'Estat que via Corts Generals presenti per a la seva 
aprovació un projecte de Ilei que desenvolupi I'artide 3.3 de 
la Constitució Espanyola no deixa de ser una manifestació, 
si avui s'aprova, d'aquest Parlament de les lIles Balears. 

Pero jo els voldria convencer que un testimoniatge com 
el que avui proposam que es doni aquí no és picar ferro fus 
ni batre debades. «La riquesa de les diferents modalitats lin
güístiques d'Espanya -diu la Constitució- és un patrimoni 
cultural que sera objecte d'especial respecte i protecció» i no 
fa la Constitució Espanyola, 1 per a mi fa molt bé, cap refe
rencia explícita, expressa, a un poder públic concret, és res
ponsabilitat de tot l'Estat. En conseqüencia, des de la més 
petita de les seves institucions fins a la més gran és respon-

sabilitat, repetesc, el respecte i lá protecció d'aquest patrimo
ni lingüístic tan important com són les llengües, és a dir, els 
nervis del pensament deIs pobles i les nacions que configu
ren aquesta realitat plural que es diu Estat Espanyol. 

Doncs bé, a1s deu anys gairebé de l'aprovació de la Cons
titució Espanyola, dia 6 de desembre precisament, als deu 
anys aquest punt és encara una assignatura pendent com tan
tes d'altres n'hi ha a la Constitució Espanyola. La Comissió 
de Cultura i Educació d'aquest Parlament va debatre dia 11 
de novembre de I'any 87, de l'any passat, ara just fa una mica 
més d'un any, una Proposició no de Llei del mateix Grup 
ara proponent, el PSM-EEM, que va quedar aprovada sense 
modificacions de la següent manera: «El Parlament de les 
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i de l'Estat 
que sol·licitin al Parlament Europeu el reconeixement de la 
llengua catalana com a llengua oficial a tots els efectes i ad
metre el seu ús com a tal idioma oficial a les institucions 
europees», i si no record malament, en el transcurs del de
bat el qui actuava en aquell moment de Portaveu del Grup 
AP-PL, el Sr. Salgado, va fer una intervenció al meu enten
dre forc;a intel·ligent de dir ara demanam, instam al Parla
ment Europeu el reconeixement del .nostre idioma, pero en 
justa correspondencia hauríem de fer exactament igual a les 
Corts Generals espanyoles, sense pressupostar quin vot hau
ria donat el proponent, pero quedava plantejat el tema, i 
aquest tema arran precisament d'un seguit d'iniciatives legis
latives que han sorgit deis Grups Parlamentaris nacionalis
tes, valgui dir-ho, de Convergencia i Unió i del Partit Nacio
nalista Basc, pero també de I'esquerra, és a dir, en aquest
cas d'Esquerra Unida i d'Iniciativa per Catalunya, s'ha plan
tejat de be!l nou davant la Mesa del Senat i davant el Con
grés de Diputats. Concretament, no cal referir tota la histo
ria, sabem que s'ha rebutjat emprant una argúcia 
reglamentaria, s'ha rebutjat a argumentar per quin motiu no 
es volia que el Senat Espanyol tractés el tema de I'ús de les 
Ilengües espanyoles dins la Cambra precisament de represen
tació territorial. 

Vostes saben perfectament que a l'entrada del Senat hi 
ha molts de dies hissades 18 banderes, 17 de les Comunitats 
Autonomes i la de I'Estat Espanyol, la d'Espanya. Doncs bé, 
18 banderes, pero en justa correspondencia hi ha també una 
realitat plural lingüística, 4 idiomes, 4 idiomes oficials que 
no troben el seu resso dins les Cambres de representació es
panyoles. Doncs bé, aquesta situació té remei i crec que ha 
de ser en I'anim de tots vostes, Sres. i Srs. Diputats, si més 
no manifestar-se a favor d'aquest remei. Permetin que citi 
un il·lustre jurista, el Sr. Puig Sale!les, que analitzant preci
sament I'artide 3.3 de la Constitució Espanyola diu: «El le
gislador constitucional és conscient que aquesta igualtat -
igualtat oficial d'idiomes- que és reconeguda al punt segon 
de la Constitució quan diu, també els altres idiomes seran 
oficials en els seus respectius territoris, no és avui un fet real 
i aquesta circumstancia du precisament al legislador consti
tucional a dictar els imperatius de respecte i de protecció de 
les !lengües territorials». Vet aquí segurament I'únic precepte 
normalitzador, entre cometes, de normalització lingüística 
contingut a la Constitució Espanyola i aquest precepte ha 
de trobar el seu desenvolupament legislatiu, com I'han tro
bat altres preceptes constitucional~ i altres que esperen. 

Aleshores, per quin motiu el nostre Grup demana al Go
vern Central de l'Estat un projecte de llei? No ho podría fer 
també un Grup Parlamentari mitjan<,:ant Proposició? Sí, ho 
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podria fer, i és més, algun Grup ja ho ha fet, pero entenem 
també que és moIt important que sigui el Govern Central 
de l'Estat el qui, sensible a aquesta problematica, dugui, a 
partir de les instancies parlamentaries autonomiques, la vo
luntat de normalització lingüística d'aquestes, perque un pro
jecte de lIei pot trobar també esmenes des deIs Grups Parla
menteris si no els agrada, es pot millorar; no és que tinguem 
una gran fe, no en tenim gaire en e! projecte de Ilei que pu
gui presentar el Govern Central de ¡'Estat, pero és important 
que es presenti. 

Necessitam, ido, de tot un proces normalitzador, pero 
a més arnés necessitam una clara presa de posició no ja neu
tra, atenció, no ja neutra, sinó favorable per part de les ins
titucions centrals de l'Estat si és veritat que es vol fer real 
almenys aquella circumstancia d'igualtat jurídica continguda 
a la Constitució. Pensam que aquest Projecte de LIei hauria 
de contenir obviament uns principis generals, hauría de con
templar I'ús de les lIengües oficials a l'Administració Perife
rica de l'Estat, en els mitjans de comunicació de titularitat 
pública de l'Estat, a les institucions de l'Estat i també seria 
moIt important que aquest Projecte de L1ei contingués un 
tÍtol que parlés de la coordinació de les poIítiques lingüísti
ques de l'Administració Periferica de l'Estat i de les Comu
nitats Autonomes. 

En definitiva, Sres. i Srs. Diputats, nosaltres pensam que 
ja no hi ha més excuses en l'horitzó famós de I'any 92 tan 
mitificat, perque a l'Estat Espanyol, quan es parla tant d'uni
tat a partir de la fita del «v Centenario», aquesta unitat no 
sigui uniformisme, aquesta unitat sigui producte de suma, si
gui producte en definitiva d'una voluntat d'unió i no d'una 
imposició que mai no seria unitaria. 

Tant de bo, idó, que l'Estat Espanyol pogués qualque 
vegada encaminar-se cap al reconeixement de la seva realitat 
plural i cap a la ferma protecció no només, com deia un 
socio-lingüista important, Joan Argenter, no només «de ver
bis» com normalment es fa, sinó també «de jure» i sobretot 
«de facto». Dia 10, perdonin que faci esment a tantes fites 
memorables, pero dia 10 d'aquest mes de desembre proper 
es complira el 40 aniversari de la Declaració Universal deis 
Drets Humans. El Parlament de les llles Balears va aprovar 
una resolució que comprometia a la celebració d'aquesta efe
mhide, ido bé, uns deIs punts basics de la DecJaració Uni
versal deIs Drets Humans fa referencia a I'assumpció de les 
llibertats que els drets humans recullen i que no poden ser 
objecte de discriminació per qüestions de ra~a, de color, de 
sexe, de lIengua, de religió, d'opinió pública, etc. Tenim aquí 
una manera, encara que sigui minvada o testimonial, pero 
una manera important de cornmemorar uns dies abans, aquest 
Parlament, la Declaració Universal deIs drets de l'home ins
tant a les instancies democratiques de l'Estat el compliment 
d'un precepte constitucional que ja hauria d'estar en vigor 

sobretot desenrotllat. 
Gracies. 

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

tervenir? 
Per part de! Grup Parlamentari MIXT, té la paraula e! 

Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 

Aquest projecte que diu el Sr. López Casasnovas i que 
s'ha de plantejar com un desig del nostre poble, no és tes ti
moniatge que hem de fer, jo cree que no és senzillament un 
testimoniatge, en tot cas és reclamar respecte als pobles que 
tenen aquestes llengües que no es diferencien més que en una 
cultura propia. Al cap de deu anys el real problema és que 
no es vegi la voluntat d'arribar a aquest punt, a~o vertadera
ment és el problema real i no el testimoniatge del que s'ha 
de demanar avui, és senzillament que hi hagi aquest respec
te, i vull dir també que a~o no és patrimoni de dretes ni d'es
querres, és el patrimoni d'un poble i és dolent que diguem 
«les esquerres demanen»; no, no són les esquerres que ho 
demanen, és tot un poble d'aquí i d'alla i tots eis pobles que 
tenguin aquest dret, perque al cap i a la fi és un dret que 
tenim i que hem de reclamar, I'única cosa que podem fer 
aquí és esperar que la sensibilitat de Madrid, en aquest cas, 
arribi a complir el que s'ha de fer. 

També voldria dir que el Senat deixara de ser Senat i 
no sera mai un vertader Senat de la representació de les re
gions mentre no s'acompleixi la possibilitat que aBa parlem 
tots la Ilengua propia. 

Gracies, Sr. President. 

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

taveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Una recent sentencia del Tribunal Constitucional diu que 

la cooficialitat de les llengües de les regions que tenen una 
lIengua propia també ha d'arribar a l'Administració de l'Es
tat. Evidentment moltes Comunitats, la nostra entre les quals, 
han fet una L1ei de Normalització Lingüística, pero a la Ad
ministració Periferica de l'Estat no existeix una lIei correspo
nent, per tant és absolutament necessari que hi hagi una llei 
que obligui també l'Administració Perifhica de l'Estat a la 
normalització lingüística en les seves actuacions. Aixo, si bé 
és cert que el Partit Nacionalista Base va fer una Proposició 
de Llei que va presentar al Congrés fa uns pocs meso s, no 
és menys cert que és bo que nosaltres ens dirigim al Govern 
en el senti! de donar suport a la iniciativa perque es desen
volupi l'artic1e 3.3 de la Constitució Espimyola i si bé hi ha 
un defecte de forma aquí que no vu!l deixar passar, que és 
quan diu que s'ha de fer un projecte de !lei per part del Go
vern i aixo significaria la decaiguda d'aquesta Proposició de 
Llei que hi ha presentada, si bé aixó és 1¡n problema de f0r
ma, no ha de ser obstac1e perque el parlament de les Illes 
Balears no vulgui que l'Administració Central de l'Estat també 
defensi el patrimoni cultural que és la nostra llengua. 

Moltes gracies. 
.: 
' . 

EL SR. PRESIDENT: '1 , 

Per part del Grup Parlamentari CDS té la panmla el 
Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Just abans de les eleccions catalanes el Grup Parlamen

tari Socialista al Senat va presentar una moció que instava 
el Govern Central, instava el Govern Socialista a aplicar dins 
l'ambit de la Comunitat Autonoma de la Generalitat de Ca-



-
DIARI DE SESSIONS I Núm. 44 I 30 de novembre del 1988 1613 

talunya, dins I'ambit de Catalunya, les prescripcions de la le
gislació de la normalització lingüística, instant, per tant, a 
fer els retols i la informació de l'Administració de l'Estat en 
catala, els impressos bilingües., etc., etc. En aquella ocasió, 
nosaltres, que naturalment varem votar a favor d'aquesta ini
ciativa del Grup Parlamentari Socialista al Senat, el Grup 
parlamenffi:ri al Senat del CDS es va comprometre, i aixi ho 
fara en el/}lf0xim període de sessions a presentar una Mo
ció, a mésd'aquesta, que faci extensiva aquesta obligatorie
tat o aquest compromís del Govern Central a totes les Co
munitats Autonomes que tenguin llengua propia. 

En tHludla ocasió varem haver de recordar la necessitat 
je proclamar que l'Administració Periferica de l'Estat també 
~s subjecta a la legislaoió deIs Parlaments Autonoms quan 
~fectivament aquests legislen dins I'ambit de les seves com
Jetencies, com és logicament en el cas de la normalització 
ingüística i que, per tant, l'Administració Periferica de l'Es
:at, al compliment de la legislació que en materia lingüística 
) en qualsevol altra tema de la seva competencia emani del 
?arlament Autonomic. 1 és lamentable i curiós, pero aixo s'ha 
je recordar, perque moltes vegades el comportament de l'Ad
ninstració Central, el comportament de I'expressió de l'Estat 
1ins I'ambit de la Comunitat Autonoma sembla ser com si 
es I1eis emanades deis Parlaments Autonomics no fessin re
"erencia als seus ambits d'actuació i sobretot no els obligas
.in i sembla moltes vegades, a l'Administració Periferica de 
'Estat, que compta més una Ordre Ministerial que una Ilei 
:memada d'un Parlament én. exercici de les seves competencies. 

Per tant és convenient proclamar aixo de la mateixa ma
lera que en aquests moments és convenient i necessari, la
nentablement necessari, proclamar que l'Estat ha de fer seva 
a defensa de les llengües, de totes les Ilengües espanyoles, 
's lamentablement necessari, pero, per descomptat, absolu
ament convenient. Per aquestes raons, Sr. López Casasno
as, tendra el suport del nostre Grup Parlamentario 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

aula el Diputat Sr. Josep Mol!. 

~L SR. MOLL 1 MARQUES: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo voldria iniciar aquesta esper que curta interven ció 

ient que els Socialistes estan d'acord en la necessitat de des
legar legislativament tots els preceptes de la Constitució Es
anyola i per tant també I'article 3.3. Es evident per a nosal
'es que és una obligació d.e l'Estat fomentar i protegir el 
atrimoni cultural que supo'sen les modalitats lingüístiques 
'Espanya i quan deim l'Estat, dei m tot l'Estat i deim sobre
)t i en primer I10c el Govern de l'Estat Espanyol, el Govern 
'Espanya. 

Succeeix, pero, efectivament que com que els Estatuts 
'Autonomia diuen que en la protecció i foment de la llen
ua propia no castellana de les Comunitats Autonomes que 
l tenen, la competencia és exclusiva de les Comunitats Auto
omes, sembla que l'Estat Central, per dir-ho amb aquesta 
<pressió que ara s'ha posat de moda, s'inhibeix d'aquesta 
üestió i diu aixo és un tema que ja en tendran esment les 
'omunitats Autonomes. A nosaltres no ens sembla bé que 
xo es faci així, no hi estam d'acord, creim que l'Estat s'hau
a de comprometre més i s'hauria de comprometre, en una 

paraula, en la defensa activa de les diferents lIengües de l'Estat 
Espanyol. 

Es, per exemple, per a nosaltres c1arissim que és una obli
gació del Govern de l'Estat el foment d'aquestes !lengües a 
l'estranger, aspecte que jo quasi he de dir que, amb sorpresa 
per part meya, fins ara no s'ha esmentat en aquest debat. 
~Estat, el Govern Central fomenta d'una manera importan
tíssima la presencia, la defensa i la difusió d'una llengua es
panyola a I'estranger, de la Ilengua d'uns espanyols, de la !len
gua propia d'uns espanyols a l'estranger, i nosaItres entenem 
que allo que es fa amb recursos de tots els espanyols, és a 
dir, en aquest cas que ens ocupa avui, totes les Ilengües de 
l'Estat Espanyol. 

Pero sabem també que les coses volen el seu temps, que 
sobretot en aquest tema s'han de vencer una serie d'inercies 
i de resistencies que fan, per exemple, que la utilització de 
'Ies llengües que no són el castella al Senat sigui, resulti una 
qüestió que necessita temps per ser assumida. Jo crec que 
és evident que algun dia, esper que no massa Ilunya, al Se
nat es podran utilitzar les altres lIengües de l'Estat Espanyol 
que no són el castella, pero aquestes coses que a nosaltres 
ens semblen obvietats necessiten un temps que nosaltres vo
lem donar perque no pugui semblar que en aquest cas seria 
potser més ajustat a la realitat que es tracta d'una revenja, 
que fins ara no ens era possible defensar i utilitzar la nostra 
llengua com volíem i ara la volem imposar i la volem utilit
zar per tot i arreu i sigui com sigui. 

Creim que aixo no és l'actitud que s'ha de tenir, per tant 
creim que' aquestes coses s'han d'assumir amb el temps i aixo 
condiciona la nostra actitud d'avui sobre aquesta Proposició 
no de LIei. Ja fa dos anys que es va debatre un tema sem
blant a aquest, en aquell moment jo era el Portaveu del meu 
Grup i ja vaig anunciar que si el PSM presentava algun dia 
una Proposició no de LIei demanant exactament el q~e de
mana avui, nosaltres li donaríem suport. No em vull desdir 
en absolut, el que passa és que mentrestant el Grup Parla
mentari Basc al Congrés de Diputats, ja ho ha dit el Sr. Mi
quel Pascual, ha presentat una Proposició de LIei, a finals 
del mes de setembre s'ha publicat aquesta lIei al Butlletí del 
Congrés de Diputats, de participació de l'Administració de 
l'Estat en la normalització de les llengües de les nacionali
tats i regions d'Espanya. Jo he de dir que aquesta llei no 
compren tots els aspectes de l'article 3.3, per exemple no parla 
per res d'aquest tema que he esmentat abans del foment, la 
protecció i la difusió de les llengües no castellanes a l'estran
ger, pero en qualsevol cas constitueix una iniciativa molt po
sitiva i, sobretot, recull coses tan importants, totes les coses 
tan importants que ha dit el Sr. López Casasnovas: regula 
o intenta regular l'ús d'aquestes llengües a les Administra
cions periferiques, el seu ús als mitjans de comunicació de 
titularitat estatal, regula la coordinació de la política de nor
malització lingüística de l'Administració periferica amb la po
lítica lingüística de les Comunitats Autonomes i regula l'ús 
de les llengües de les nacionalitats i regions a les institucions 
de l'Estat d'una manera una mica sibil ·lina, perque no diu 
al Senat es parlaran aquestes llengües, pero diu que a les 
Corts, o sigui també al Congrés de Diputats hi haura un ser
vei de traductors per fer el seguiment deIs debats; per tant, 
si hi ha d'haver traductors, és que als debats es poden parlar 
aquestes llengües. 

Jo crec que aquesta llei és molt positiva, és una primera 
passa important i que nosaltres, si ara des d'aquí exhorta-

1" 
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vem el Govern a presentar un projecte de !lei, interferiríem 
una activitat parlamentaria d'una manera que jo crec que 
no seria ni tan soIs positiva. No ens agradaria segurament 
que des d'un altre Parlament, encara que fos el Parlament 
de l'Estat, volguessin interferir-se en una actuació nostra i, 
per tant, recíprocament, nosaltres tampoc no volem fer aques
ta interferencia i per aixo i perque quedi ciar, a més, que 
no estam en contra del tema, ens abstendrem a la votació. 

Vull deixar, pero, molt ciar que no és perque no esti
guem d'acord amb el tema i ho dic perque per part deIs sen
yors del Govern hi ha molta afició a capgirar-nos les parau
les quan es tracta d'aquests temes. El Conse\ler Oliver, avui 
mateix, ha dit que I'únic Grup que no esta d'acord amb la 
reforma de l'Estatut i sobretot amb I'ampliació de compe
tencies és el Grup SOCIALISTA, i aixo evidentment és fals, 
és absolutament fals, nosaltres des de les resolucions del nostre 
Congrés fins a les manifestacions que hem fet en aquesta 
Cambra i al Debat corresponent sempre hem dit que estam 
d'acord amb l'ampliació de competencies és el Grup SOCIA
LISTA, i aixo evidentment és fals, és absolutament fals, no
saltres des de les resolucions del nostre Congrés fins a les 
manifestacions que hem fet en aquesta Cambra i al Debat 
corresponent sempre hem dit que estam d'acord amb l'am
pliació de competencies, que fins i tot estam d'acord amb 
la reforma de l'Estatut, pero que s'han d'estudiar el moment 
i el metode oportuns i adients, per tant no és cert que no 
estiguem d'acord amb aquestes coses, com no seria cert si 
qua1cú digués que no estam d'acord amb el desplegament de 
I'article 3.3 de la Constitució. 

Per tot aixo, repetesc, volem el desplegament de l'article 
3.3 de la Constitució, ja es fa al Congrés de Diputats a tra
vés de la Proposició de LIei del Grup Parlamentari Nacio
nalista Basc i en consequencia nosaltres no hi volem interfe
rir i ens abstendrem en la vótació. 

Moltes gracies. 

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. 
Sr. López Casasnovas, el felicit. El felicit perque voste 

ha aconseguit avui una cosa que normalment és difícil d'acon
seguir i és que el Grup SOCIALISTA d'aque11 costat i nosal
tres d'aquest estiguem d'acord, alguna cosa hem aconseguit. 
El Sr. Portaveu del PSM-EEM tenia dubtes sobre si la seva 
Proposició no de LIei era testimonial o voluntarista, jo crec 
que no és ni testimonial ni voluntarista i ni tan soIs m'atrevi
ria, com tal vegada hagués pogut sentir-me tamptat, a 
qualificar-la d'oportunista; no, és simplement una acció d'un 
Grup Parlamentari feta pel procediment normal i que té el 
seu tractament normal, res més. 

Ara bé, el que sí crec es que tal vegada esta una mica 
fora de temps, no fora de 110c, fora de temps, perque presen
ta dia 31 d'octubre del 88 aquesta Proposició no de LIei i 
no desconeix, supos, que al Butlletí Oficial de les Corts del 
Congres deIs Diputats, concretament de dia 29 de setembre, 
es publica el Projecte de LIei del Grup Parlamentari Basc. 
Naturalment a nosaltres, al nostre Grup, s'ha demostrat i a 
més és logic i supo s que és una cosa que ens admeten com 
a normal, ens va bé que li peguin, si em permeten l'expres-

sió, estirades d'orelles al Govern Central, naturalment que ens 
vabé, pero que sigui quan les mereix, o sigui nosaltres consi
deram que no es pot instar el Govern que presenti un pro
jecte de lIei que ja s'ha presentat, encara que no sigui pre
sentat pel Grup SOCIALISTA i que I'hagi presenta! un altre 
Grup que per temes de !lengua, naturalment només per te
mes de lIengua, ens podria mereixer més garanties perque és 
un partit nacionalista d'una regió, d'una Comunitat Autó
noma que té !lengua propia i diferent de la !lengua castella
na, no així el Partit Socialista que té implantació a tol l'Es
tat, naturalment, pero ens sembla que fa molt mal votar que 
sí a aquesta Proposició quan sabem que n'hi ha una en tra
mit pa:rlamentari al Congrés i al mateix temps, evidentment, 
no podem votar que no, perque amb l'esperit d'aquesta Pro
posició hi estam totalment d'acord. 

S'han fet també referencies al Senat, a nosaltres ens va 
bé que al Senat es parlin tates les \lengües oficials, jo crec 
que fins i tot concretament al Portaveu del nostre Grup li 
aniria bé que es parlas el bable, que també és una \lengua 
d'aquest Estat i que no és oficial, pero ens preocupa una mica 
I'aspecte que oferiria el Senat amb tots els Srs. Senadors amb 
auriculars per entendre's quan sense auriculars i parlant cas
tella es podrien entendre perfectament, pero aixo no té cap 
importancia. 

En definitiva, Sr. López Casasnovas, jo crec que voste 
i el seu Grup ens ha ha d'admetre sense cap tipus de reticen
cia, estam d'acord amb la Proposició no de LIei, pero no 
estam d'acord amb el moment en que s'ha presentat, per tant 
farem una honrosa abstenció com a actuació parlamentaria 
i, aixo tal vegada és insolit, donarem el nostre personal su
port moral a la idea. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. López Casas novas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President, perque després d'escoltar atenta

ment les intervencions deIs diferents Portaveus deIs Grups Par
lamentaris, creim que hi hauria la possibilitat d'acceptar, amb 
un redactat nou de la Proposició no de LIei, la unanimitat 
que en l'esperit s'ha manifestat en aquest respecte, a<;o sense 
entrar a contestar coses que s'han dit. 

Obviament les Corts Espanyoles poden ser igual, ningú 
no ha dubta, que les Corts de Belgica, de Finlandia, de Lu
xemburg, de Txecoslovaquia, d'Irlanda, de SUlssa, d'Iugosla
vía, etc., ete., per no parlar de les de Thnzimia, Filipines, Zaire, 
Zimbue, etc., on hi ha pluralitat lingüística oficialment reco
neguda, com al Parlament d'Europa, on hi ha nou idiomes 
oficials, perdoni, la qüestió concretament és que deman als 
Grups Parlamentaris si estarien d'acord amb una transacció 
que digués «El Parlament de les Illes Balears dóna suport 
a les iniciatives parlamentaries davant les Corts Genérals Es
panyoles tendents al desplegament legislatiu de l'article 3.3 
de la Constitució . . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. López i Casasnovas. 
Srs. Portaveus, necessiten temps per contestar? 
Sí. Sí. Sí. Qui falta? Ha dit que sí, ja. Sr. Pascual? 
Vol fer arribar la transacció a la mesa i la llegirem abans 

de sotmetre-Ia a votació. 
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(pausa) 
El Sr. ecretari procedinl a fer lectura del texl allernatiu 

que 'ha transaccionat per otmetre'1 després a votació. Sr. 
Secretad. té la paraula. 

EL SR. SECRETARl PR IMER: 
«El Parlament de les lIIes Balears dóna suport a les ini

ciatives pqrlamentaries davanl les Corts Generals Espanyoles 
Lendents al 'oesplegament legislatiu de 1 anide 3.3 de la Cons
titudó». 

-l" 

• L SR. PRESIDEÍ'n: 
Sres. i Srs. Diputat que votin a favor, es volen po ar 

dret ? 
Vols en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimital de la Cambra. 
Sre . i Srs. Dipulats, bones tardes. S'aixeca la Sessió. 

'. 
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