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1.1.-PREGUNTA núm. R.G.E. 539/89, PRESENTA· 
DA PER LA DIPUTADA PAULA GUILLEM 1 RIPOLL, 
DEL GRCP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bunes tardes. 
Comcl~<;:am aquesta Sessió Plenaria per tractar els 

punts de J'Ordl'c cleI Dia qut: els han repartít amb ante
rioritat, come[\(;ant pel primer punt referit a preguntes. 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
539/89 sobre obres al municipi de Sant Josep de sa 
Talaia d'Eivissa, té la paraula la Diputada Sra. Paula 
Guillem i Ripoll. 

LA SRA. GUlLLEM 1 RIPOLL: 
Gracies, Sr. President. 
La pregu nta va dirigida al Conseller d'Obres PÚ

bliques i Ordenació del Territori, i és simplemcnt: Té 
coneixement el Govern que s'executen obres a la zona 
de la Sal Rossa al municipi de Sant Josep de sa Talaia 
d'Eivissa sense que compleixin la normativa legal vi
gent? 

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

nació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQU E S 1 
ORDENAClO DEL TERRlTORI (Jeroni Saiz j Gomila): 

Sí; muchas grac ias, Sr. Presidente. 
Sra. Diputada, es ta Conselleria n o tiene conocimien

to de que se es:én r ealizando estas obras. 

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

LA SRA. GUlLLEM 1 RIPOLL: 
Sr. Saiz, el voldria informar que cija 2 .. de .iuny del 

87 la Com issíó Provincial cl'Urbanisme, en aprovar de
finitivam ent el Pla Parcial de la Sa l Rossa, acoreta que 
s 'havien de complimentar algunes prescripcions i així, 
en parlar de la infras truc tu ra, díu tex tualment ,da do
n ación de licencia de edificabilidacl debe con dicionarse 
a la pues ta en m archa de la red de saneamiento y la 
depuradora municipal » i així mate ix, en parlar del pla 
de sanejament i la depuradora muni cipal s'especificava 
que la concessió de lIicen cies ha de quedar condicio
na da a la posada en marxa de la xarxa de sanejament. 
Aquesta llicenci a va ser concedida per part de l'Ajun
tament de Sant Josep p er a un edifici destinat a ofi
cines i despatxos a una zona on indubtablement hi du
ran turistes el dia que s'acabin les obres, és a dir que 
seria una qüestió que tal vegada s 'hauria de dur un 
seguiment per part de la Conselleria, perque ni s'ha fet 
la xarxa de sanej ament ni hi ha depuradora municipal. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Ter

ritori. 

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

Gracias , Sr. Presidente. 
Sra. Diputada, si las cosas son como usted dice, 

parece ser que hay indicios de que se está cometiendo 
.lJ.oa infracción urbanística, P€ro me veo obligado a r e
cQrqarle una vez más que por expreso deseo de es te 

Parlamento la Conselleria no tiene L'ompeLt:ncia alguna 
en materia de disciplina urbanística. 

I.2.-PREGUNTA R.G.E. núm. 541/89, PRESENTA· 
DA PER LA DIPUTADA PAULA GlilLLEM 1 R1POLL, 
DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregun~a registrada amb el núm. 

541/89 sobre la marginació de la ]lengua propia i ofi
cial ele la Comunital Autonoma en cls acles de la Dia
da Autonomica celebrada a les Pitiüses, també té la 
parólllla la Diplltacla Sra. Pa1l1a Guillem i Ripoll. 

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Gracies, Sr. President. 
Quina motivació insuperable va fer que es margi

nés la lIengua propia i olicial de la nostra Comunitat 
Autonoma en alguns deIs ac~es ele la Diada Autonómica 
celebrada a les Pitii.ises? 

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

contestar. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DE L GOVE RN 
(Joan Hugue t i Rotger): 

Gracies , Sr. President. 
Molt breument , no tenim coneixement el'aquesta 

marginació; el que jo li puc dir és que l'acte ins: itucio
nal al Consell Insular d'Eivissa es va fer en la llengua 
propia i que el lliurament de la M~dalla d'Or també 
es va fer en la llengua propia , per tant no entenc qui
na marginació es po t dir d'aques ts ac tes. 

Gdlcies . 

EL SR. PRE SIDENT: 
Té la paraula la Sra. Diputada. 

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Tenim coneixement que a I'acte inaugural ele Cas 

Senes hi va participar el Govern, concretament. Trac
tant-se d'uns actes que corresponien a la Diada ele les 
Balears, nosaltres ens dcmanam a vcure quina utilitat 
té un cap de protocol a J'hora d'organitzar uns actes i 
que hi fa concretament un locutor que va ser contrac
tat per presentar l'acte, el qual era a més ele parla 
castellana. 

Gracies. 

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

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

Gracies , Sr. President. 
Aixo seria qües tió d'una altra pregunta, pero amb 

molt de gust li contestaré. Pr imer de tot, no es va con
tractar ningú, simplement a l'hora de fer aquests dos 
actes que voste diu, que al final és un, no dos, en tot 
cas tractaríem d'un, jo li he de manifestar que l'elecció 
del presentador de l'acte inaugural de l'edi fici poliva
lent del Consell Insular es va fer entre els r epresen
tants de tots els mitjans de comunicació d'E ivissa i 
Formentera i van ser ells que van elegir qui havia de 
ser el presentador, no va ser cap decisió del Govern 
ni del Consell Insular, i jo entenc que aixo no és mar
ginar la nostra ll.engua; va result.ar que l'elecció per 
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unanirnitat va ser d'aquest professional deIs mitjans de 
comunicaeÍó, que és de la Cadena SER i és de parla 
castellana, mentre que una aUra elecció va recaure en 
el representant de la Cadena COPE, que és de parla 
catalana i va rallar la seva llengua. Per tant, margina
ció cap ni una, a mi em sembla que a vegades es treu 
fora de lloc el que pugui ser discriminació. 

Gracies . 

I.3.-PREGUNTA R.G.E. núm. 542/89 PRESENTA
DA PER LA DIPUTADA SRA. PAULA GUILLE M 1 RI
POLL, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta núm. 542/89 sobre el Con

veni de cooperació sobre l'arxipelag de Cabrera propo
sat pel Ministeri de Defensa, té la paraula la Diputada 
Sra. Paula Guillem i Ripoll. 

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Gracies, Sr. President. 
Pensa el Govern de la Comunitat Autónoma signar 

el Conveni de cooperació sobre l'arxipelag de Cabrera 
proposa t pel Ministeri de Defensa? 

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

del Govern. 

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

Gracies, Sr. President. 
Tornam a repetir el mateix de sempre, molt clar: 

no pensam prendre cap determinació sobre Cabrera 
sense comptar amb un ampli suport d'aquest Parla
mento 

Gracies. 

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

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Gracies, Sr. Huguet, per l'aclariment. De totes ma

neres com que fin s ara havien estat únicament mani
festacions que havien sortit als mitjans de comunica
ció local s de les Illes, voliem que aixo d'alguna manera 
es fes pales aquí, dins el Parlamento 

Moltes gracies. 

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

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

Sí, jo a l'únic que vull fer ¡-eferenCÍa és que alman
co quan qualsevol membre de Govern parla en nom 
del Govern, alló que diu ha diu amb tata responsabili
taL El Vice-presielent que Ji parla en aquest moment 
va manifestar en una roda de premsa que el Govern no 
prenelria cap determinació sobre el tema ele Cabrera 
sense elonar coneixement al Parlament i sense el suport 
més ampli possible de tota aquesta Cambra, aixó va 
quedar ben clar. 

Gracies. 

I.4.-PREGUNTA R.G.E . núm. 535/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. JOAN F. LOPEZ 1 CASASNO
VAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

535/89 sobre espolis als pecis de Cabrera, té la paraula 
una vegada més la Diputada Sra. Paula Guiilem i Ripoll. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sr. President ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Té raó, Sr. López i Casasnovas, pero aquí venia aixÍ. 
Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Honorable Sra. Consellera, dia 17 de febrer d'en

guany sortia una notícia segons la qual el jutge que in
vestiga l'espoli al peci ele Cabrera arxivava el cas per 
manca ele proves. Aquesta situació creava un cert ma
lestar i conflicte amb Comandimcia de Marina, ja que 
no estava eI'acord amb aquesta manca de proves i es 
queixava de la falta de suport per part ele les autori
tats autonomiques i centrals "para meter mano en este 
tipo de CLlSOS», llegesc concretament. 

Aleshores la preguntLl és molt concreta: Si hi ha 
un espoli constatat, denunciat i investigat, quin es me
sures pensa prenclre la Cunseíleria de Cultura a la vis
ta de l'actuació judicial per evitar en el futur -ja no 
em referesc a l'actual espoli, sinó al futur- que es 
continuln rea1itzant espoJis als pecis de Cabrera, d'al
tra banela reiteradament denunciats? 

Gdlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar la pregunta té la paraula la Sra. Con

sellera de Cultura, Educació i Esports. 

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

Sr. López i Casasnovas, vos te em presenta unes di
ficultats que així com ho explica ja li puc dir que no 
hi puc fer res, perque em diu que dia 17 ele febrer eI'en
guany s'arxivava un cas per manca de proves. Si s'ar
xiva un cas per manca ele proves al Jutjat, que vol que 
faci jo? En relació als espolis que segons vos te pre
sumptament es realitzen en aigües del litoral ele Ca
brera, aquesta Conselleria el que li demanaria és que 
coHaborés amb Ilosaltres en aquesta Huita i que si té 
coneixement de l'existencia d'actes d'aquest tipus, no 
pels mitjans ele comunicació, sinó amb certesa, faci la 
corresponent denúncia d'una forma concreta, assenya
lant les coordenades on es realitza l'atemptat, sense 
formular afirmacions vagues i inconcretes que tan soIs 
creen malestar pero que no arriben a cap solució i no 
em clonen la pqssibilitat ele fer cap tipus d'actuacíó. 

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

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Grácies, Sr. Prcsident. 
Jo li he de dir, Sra. Conscllera, que voste té una 

rara habilitat per esquivar el problema, «siau de na
tura d'anguila en quant farest» deia aquell poeta me
dieval, i resulta que vost,~ no em contesta les mesures 
que pensa prendre i s'agafa al punt de partiela de la 
meya intervenció, que era I'arxivació per part elel jutge 
d'una investigació quan sabem que hi ha continuades 
denúncies d'espoliacions que es realitzen als pecís de 
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Cabrera. L1avors nosaltl'es pensam que hi ha una solu
ció relativamcnt racil i nosallrcs \'olclríem que fos illl
mediata i és que quan hi haura el parc nacional clecla
Llt a Cabrera eís pecis seran vigilats; mcnlrestant nos
alt n:s delllémalll quines mcsun~s pcns<1 prenclre en el 
futur la Conselleria eI'Educació i Cultura per tal que 
aquestes espoliacions no es continu'in produint com 
sembla que és un:\ prJclica habitual caela an) _ 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Conscllcra _ 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCAClO T CULTURA 
(M." Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. López Casasllovas, per reconl~ixer-Illc 

qualque merit i amb voste és necessari semprc impro
visar perque nonnalment sempre m'afegeix coses a la 
pregunta que cm fa per escrit. Em diu que fins que no 
sigui declarat parc nacional, cosa que no sé si passara 
o no, els pecis arqueologics no estaran custoeliats, guar
da:'s, i que pens [er jo. La Huita contra l'espoliació 
arqueológica submarina, com voste sap, és dificultosa 
perque a Marina no tenen lanxes suficients pel- tenir
ne les vint-i-guatre hores del clia fent voltes per tenir 
cura de tots els pccis de les Balears, etc. 

En aquest sentit la Conselleria ele Cultura pot fer 
alguna cosa, que és el que fa, eoHaborar amb la Dele
g2.ció elel Covern, coHaborar amb la Comanelancia ele 
Marina a la vegaela que clu a terme una campanya cI'in
formació sobre el patrimoni arqueologic, que té pe]' 
objectiu fonamental elonar a coneixer a amplis sectol'S 
de les poblacions, comen~ant pels ajuntaments, forccs 
étrmadcs, mil jans ello cO¡T'unicació social, etc., la rique
sa del nostre patrimoni i els requisits necessaris PC¡

c!ur a terme inlervencions en els béns esmentats de pa
trimoni. Voste sap que poques coses més pot fer la 
Conselleria pe ¡-que no som un tribunal ni comptam amb 
una inspecció submarina ni amb una inspecció marina, 
per tant no poelem fel' mol tes més coses. 

Pero, a més d'aixo, no tenim cap constancia en 
agues! moment que hi hagi hagu1. cap espüliació, vosle 
parla ele vaguetats, pero no concreta on ni com ni 
quan s'han fet aquestes espvliacions, jo voldria saber 
exactament on s'han [ormuJat les c!cnúncies i per pan 

de qui, perque no::;altres no en tenim coneixement. 
I.-PROPOSICIO NO DE LLEI R.G.E: núm. 3138/ 

88, PRESENTADA PEL CRUP PARLAMENTARI PSM
EEM, RELATIVA A LA SIGNATURA D'UN TRACTAT 
D'UNIO EN MATERIA LINGüISTlCA ENTRE LES DI
VERSES ADMINISTRACIONS DELS PAlSOS CATA
LANS. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al punt II de l'Or dre del Día , r eferit a pro

posicions no de Ud. 
La primera que trac tarem és la registrada amb el 

núm. 3138/88, presentada pel Grup Parlamen tari PSM
E E M, relativa a la signa tura d'un tractat d'unió en ma
teria lingüística entre les diverses Administracions deIs 
Palsos Catalans . Per defensar aquesta Proposició no de 
Llei, té la paraula el Por taveu del Grup proposant, Sr. 
López i Casasnovas . 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sr. President_ Sres. i Srs. Diputats. 
Permetin que en COmen¡;ar l'exposició d'aquesta 

Proposieió no de Uei faci referencia a un deIs nostres 

cJassics, un autor meelieval, un bon viatger, un ciu!a
da del Pai'sos Catalans, de Mallorca, ele Valencia, Ti~, S 
cut a Girona, al castell ele Pan:lada, Ramon Muntaner, 
el qual a la seva Cronica diu "e si nengun me clema
na en Muntaner quin és l'eximpli eJe la mata de jonc, 
jo li responc que la mala de jonc ha aquella fon;:a que 
si tota la mata Jligats amb una corda ben forts c !ots 
b \'ukts LlnCIlC:lr cn"Cllb die \ 'US que deu húmens pe!' 
bé que tiren no l'arrcncaran, ne encara C0111 gaire I11~S 
s'hi prenguesscn, e si en l1e\'ats la corda ele jonc en 
jonc la trencará tot un fadrí ele vuit anys que sol un 
JODC no hi romandra» i continua explicanl, per !ant, 
l'efccte, la importallcia ele b unitat entre la Casa Reial, 
on lli havia tres reís que go\'crJlavcn la Corona el'AI·agó. 

Pe!' quin mOLÍu fa falta un tractal el'unió per s~l
vaguarc\ar la Ilengua als Pa'jsos Catalans? La unitat és 
imperiosament necessaria. és imprescindible si volem 
que el catala tengui futur en el concert de les llengües 
del món. L'any 1913 Pompcu Fabra ho va entenclre així 
i les normes ortografiques que va elaborar i que va 
aprovar l'Institut el'Estudis Catalans van ser un exem
pIe ele respecte escrupolós a les eliferents modalitats 
lingüístiques deis Pa'isos Catalans, pero a la vegada amb 
un objectiu ben claro salvaguarelar la lIengua comuna, 
salvaguardar la unitat lingüíslica sense la qual el cata
la avui no seria una llengua de cultura ni probable
ment seria ja una llengua viva en el món. L'any 1930, 
si no vaig errat, a Castelló, inteHectuals del País Va
lencia i ele les Illes, alguns :acitament ho havien fet 
eles ele bon cornen-;ament, pero en aquel! moment accep
taven les Normes Ortografigues; la ilengua catalana 
tenia futuro 

Han passat ja prou anys perque les persones sen
sibles des. del punt de vis!a cultural, eles del punt ele 
vista nacional i eles del punt de vis:a científic, es pro
poscssin just fa tres anvs la realització el'un segon Con
grés Internacional per a la Uengua Catalana i en 
aguest segon Congrés Internacional, en el qual val a 
elir que hi van participar les insLtucions de les Illes 
Balears i entre aquesles el Parlamen~, s'aprovava una 
resolució en j, qual es dcmnnava que se signés, que 
es crcés inicia lmcnl a I'E tal Espanyol, on ja és pos
sible d'acord ::1mb la 110nl1aliva vigcnl, un organisme 
amb representanlS de le. in "litucions ele diferents ter
ritoris elc llengua ca~alana a fi de coordinar i eI'impul
sal' els plan s de nonnalització lingüística seguint el mo
del elel Tractat el'Unió de la Uengua Neerlandesa, sig
nat entre Belgica i Holanda. Es a¡;:o el famós tractat 
d'unió que, sorgit el'una proposta elel segon Congrés 
Inlernacional ele la Llengu3 Catalana, avui el nostre 
Grup, amb voluntat el'acceptar el maxim de consens 
per tal que si fos possible pogués sortir una proposta 
unitaria com ha sortít a Catalunya, al Parlament Ca
tala, respecte el'aques: tema, sigui la primera passa per 
arribar a un tractat, a un acord que permeti que la 
llengua catalana trobi una coordinació institucional més 
que necessaria, jo diría que imprescindible si volem que 
tengui futur. 

No m'estendré en la lectura del preambul d'aques
ta Proposició no de Uei, que tampoc no he derhanat 
que es llegís, pero voldria considerar el fet que la llen
gua catalana sobrepassa les fronteres lingüístiques, per
dó, les fronteres autonomiques de les tres Comunitats 
que tenen el catala com a !lengua propia: Principat de 
Catalunya ,el País Valencia, les Illes Balears. El catala 
també es parla, com vos tes saben. a la ' franja d'Admi
nistraeió aragonesa, la franja de Ponent, als Pirineus 
orientals, a Anelorra i en part també a l'Alguer. Val a 
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dir, ido, que analitzam una situac i6 lingüí tica, la de 
la nostra llengua, que sobrepassa fronteres esta tals, 
que a mé a més demana el r cconeixcment que el 
Parlament Europeu ha establerf per inlentar salvaguar
dar de la desaparidó situacions Iingü ístiques com la 
nostra, lIengties minor ilzades j pJuri.es lalal I pero abans 
de continuar 8mb I'exposició de mOlius vo ldria fer una 
breu referencia a una opinió molt més autoritzada que 
la meya. 

Aina Moll escrivia dia 8 de gener d'enguany un 
article saludant amb optimisme l'aprovació un~mime 
per part del Parlament C~\ta l a, de lotes l . force po
lít.ique ·, el'una proposla, s i bé j a reconec d'entrada que 
no és xaClameril igua l que la nostra, la quc aVlll pre
sen1am, pero qu permet que la planificació lingü ís ti
ca respongu i .-ealment a alla qu la oci tat ni;! essi la. 
«Cal que lengui una un plitud -deia Aina Moll- que 
fins ara no ha tingut la política lingüística, cal que 
s'inscrigui dins una planificació de conjunt per a tot 
l'ambit de la !lengua catalana. Per aixo -deia- cons
titueix una bona notícia de final d'any -es va aprovar 
dia 18 de desembre de l'any passa t- la Proposició no 
de Llei aprovada per unanimitat él Catalunva d'instar 
el Govern de la Gene ralitat a iniciar els tramits perti
nents amb el Govern Balear i la Generalitat Valencia
na de ca ra a la tramitació i posterior signatura de tal s 
acords». 

Aquests acords no impliquen, no valen dir que 
tots hagim d'uniformitzar eJ calaJa parlat, el calala usat 
en la seva rica diversitat actual de les diverses parles, 
no és a<;:ó, mai no ha estat dins l'a.nim deis cientítics 
ni de les persones sensibles a la nostra !lengua uni
formitzar res. Sí que ha estat elins el nostre anim man
ten ir la unilat necessaria perque la nostra !lengua no 
es vagi deteriorant més, no es vagi minoritzant més i 
acabi en el no-res. 

L'«eximpli» de la mata ele jonc I'haurien de tenir 
molt clar tots vos tes, Sres. i Srs. Diputats. Si hi ha 
unitat hi ha futur, perque hi ha fon;:a, pero el'un a un 
els joncs es van estirant i no cal s'er massa habil per 
veure ben clar que el poders centralistes, estatals, ja
cobins des ele fa molts d'anys, aquells que no volen 
que Mi hagi una cultura plural diversa i rica fan tot 
el possiblc perque les disgregacions avancin, l'atomit
zació proliferi i la !lengua, per tant, no tengui futur. 

La proposta que élvui presentam com a mínim 
creim que ha ele m ereixer la reflexió una.nime de tots 
els Grups i si és possible arribar él un acord ho cc
lebrarem amb entusiasme. 

Gra.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part elel Grup Parlamentari SOCIALISTA s'ha 

presentat una esmena registrada amb en núm. 581/89. 
Per pan d'aquest Grup i ~per defensar aquesta esmena, 
té la paraula el Diputat Sr. Josep MolI. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 
Moltes gracies, Sr. Pres iclenL Sres. i Srs. Diputats. 
La meya intervenció té per objecte defensar i ex

plicar els mOlius pels quals hem presenta! la nostra 
esmena, i cree que per aixo mateix és obligat com en
¡;:ar dient que estam absolulament el'acord 3mb I'es
perit i amb I'objectiu que anima la proposta que ha 
presentat, la Proposició no de Llei que ha presenta~ el 
Grup PSM-EEM. Jo diria encara més, que personal
ment m'hi senl identifical per una raó molt senzilla i 
és que aquesta proposta, CO L1l molt bé ha dit el Porta-

veu del PSM-EEM, respon a una de les conclusions del 
segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, la 
conclusió de la Ponencia referent a relacions entre les 
Comunitats Autonomes de Llengua Catalana per a la 
normalització lingüística. 

En aquesta Ponencia hi varen participar represen
tants de l'area illenca de l'ambit lingüístic catala que 
varen ser convidats, certament a títol personal, a par
ticipar-hi, pero tenint en compte la seva condició de 
Diputats d'aquest Parlament, i els convidats a partici
par-hi varem ser precisament el Sr. Albertí i jo mateix. 
Per tant, insistesc, jo em sent personalment identiticat 
amb aquesta proposta, perque, a més, la meya aporta
ció personal a aquella Ponencia, aportació que llavors, 
logicament, en el debat va sofrir certes modificacions, 
pero que va ser incorporada la part fonamental, va ser 
precisament la part que feia referencia a la conscien
cia de la unitat de la llengua, que dins la mateixa Po
nencia es qualifica com a problema principal a resol
dre pe'r normalitzar definitivament la nostra !lengua, 
i dins aque!les reflexions que jo feia hi plantejava els 
dons grans aspectes d'aquest problema, que són, en 
primer lloc el nom de la 1h:llgu3, la problcmatica que 
suposa el fet que la !lengua s ig.ui denominada cientí
ficament i correctarnc llt ll engua catalana i el problema, 
I'aspecte de la neccss itat d'cs'ablir una llengua estan
d.arel dins tol l'a.mbit lingüístit ca tala. Són, sens dubte, 
les elues qüestions més peremptories entre les quals la 
coHaboració institucional que proposa el PSM-EEM ha 
d'ajudar a rcsoldre. i m'intere~sa destacar-ho perque 
les m a lcixes rellexions que tcia a la Ponencia del Con
grés Internacional de Llengua Catalana són les que ens . 
han induit a presentar la nostra esmena de substi
tució. 

No tene intenció ni crec que fos ni tan soIs cor
recte repetir el que deia a11a, pero sí el resum, i és 
que és evident que l'acceptació d'una llengua esU\l1-
dard és el punt fina! del procés de conscienciació de 
la unitat lingüística, pero que una !lengua esUmdard no 
s'acceptara. mentre subsistcixi la confusió que encara 
hi ha entorn del nom de la nosl.ra llengua. 

Les actitud s de rebuig que aquesta confusió entorn 
del mateix nom de la nostra !lengua provoca s'han 
d'anar superant amb prudencia, amb fermesa, també 
ho vu!l dir i ho hem repetit tant el Sr. López i Ca
sasnovas com jo mateix des el'aquesta tribuna moltes 
vegades, amb fermesa pero també amb prudencia, i 
per aixo la nos!ra esmena afecta també la terminolo
gia que s'utilitza a la Proposició no de L1ei, i vull ter 
constar que a nosaltres no cns espanta en absolut 
aquesta terminologia, a nosaltres no ens fa por, nos
a!tres sabem, a més, claramcnt, que quan es parla de 
tractat el'unió no es parla de tractat d'unió deIs Palsos 
Calalans, slnú de (laclal el'unió de la llengua, ho te- '. 
nim cIar, pero la tergive rsació per confondre encara 
més els nostres ciulacians és molt facil amb aques ta 
terminologia que s'empra él la Proposició no de Llei 
i nosal!res no tenim cap gana ele facilitar la feina als 
demagogs 

Per altra banda, la unió sil1lplement lingüística en
cara crea probleme~ per a lió m ateix que ha dit el Sr. 
López i Casas novas que es presta a la interpretació que 
unitat és igual a uniformilat, alió que diuen encara 
desgraciaclame nt tan~s ele mallorquins per [alta cl'in
fOl-mació que ens volen fer parlar com a Barcelona. 
E\"iclentment aixo no és la intenció de ningú que co
negui 3quest problema, p e ¡-:) la tergiversació, reretesc 
és tan f!.tcil, que nosaltres crcim que S'h3 de fer tot el 
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possible per evitar que es pugui fer Elcilment aquesla 
tergiversació i encomanar al Govern ele la nostra Comu
nitat Aulonoma que faci gestions a Valencia, per excm
pIe, jo diria que fins i tol en certa mesura a Barcelo
na, pero sobretot a Val~ncia, parlant c\'unió encara que 
sigui de la !lengua i parlan, ele Palsos Catalans és fa 
cilitar massa les coses c;ls que tenen interes a man
len¡r b cu,ltu s ió i difi-:uLar-lcs al Guvern de:: la Gen c'
ralitat Valenciana, que a 110sallres ens consta per mo
tius obvis que té el maxim inter~s per tractar aques;a 
tematica amb malta prudencia, i que jo crec que la 
tracta, a més, amb molta inleHigencia, a vegades cree 
que amb excessiva prud,encia, també ho vull dir Si11-
ceramellt, pero amb prou in~el'ligencia. '. 

Aquests problemes creim que s'eviten al maxim 
amb la nostra esmena, que en definitiva no fa més 
que adequar el lexic de la Proposició no de Llei a allo 
que diuen la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Auto
nomia, que són dues normes que a ningú no se li acu
dira posar-los emperons; afortunaelament és una ele les 
coses que demostren que anam progressant, avui ja 
ningú no posa emperons a la COl1stitució ni a l'Estatut 
i l'Estatut parla prccisament ele convenis ele coopera
ció, no parla de tractats el'unió i nosaltres creim, per 
~ant, que seria millor assumir aquesta nomenclatura. 
L'objecte de les gestions ha ele ser, a més, que la pro
posta la facin conjuntament cls tres governs de les 
Comunitats Autonomes afectades i per aixo mateix, per 
facilitar com he dit les coses al Govern de Valencia, 
crec que també seria bo que s'acceptas la nostra solu
ció, la nostra redacció. 

La segona raó per la qual la presentam és que creim 
que és prudent o convenient limitar el paper del Par
lament al papel' que ereim que li corres pon en aquest 
mament, i die explícitament en aquest moment per
que entenem que en cas que la Proposició de Llei s'a
provi, que jo esper que será élixí, i que les gesüons 
clavant els Governs eje Catalunya i de Valencia trobin 
una bona acallida, s'hauria d'assegurar la participació 
deIs respectius Parlaments en la configura ció i artieu
lació del conveni que propugnam, de manera que en 
aquel! moment sí que la participació elel Parlament 
hauria de ser una altra, peTO en aquest primel- moment 
cree no és paper elel Parlamenl fixar ja -i ;:¡ques~a 

és la tercera raó de la nostra esmena, que no és in
coheren1 amb el que acab ele dir- fixar ja massa explí
citament cls cletalls elel ccnvclli que s'ha ele redactar. 
1 no és que no estiguem d'acord amb els detall s que 
es proposen, perque el punt S'"f:0n ele la Proposició no 
de Llei fixa els objectius que hauria de tenir aquest 
conveni i el punt tercer fixa les actuacions que s'hau
rien de dur a terrne, i uns i altres són concctes, pero 
no són tots els objectius que s'haurien de perseguir ni 
són totes les actuacions que s'haurien de fer. 

Per tant, ens sembla que és dolent voler entrar en 
la casuística de fer una enumeració :01al deIs objec
tius i les actuacions, pero és igualment dolent esmen
tar aquestes i no esmentar-ne unes altres també ne
cessaries. 

Per tots aquests motius, nosaltres celebraríem mol
tíssim que els companys del PSM-EEM estiguessin en 
condicions i disposats a acceptar com a alternativa per 
sotmetre a l'aprovació d'aquest Parlament l'esmena que 
nosaltres presentam. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamen taris que vul-

guin inlervenir? 
Per part del Grup ParlamenUtri MIXT, té b )Xt

r;:¡l¡la el Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. Presielent. 
Aquesta Proposició no ele LJei cree que ha ele ser 

lotalmenl recolzada per nos<dlh~ :" perqut: el! J L'ali~at é~ 
una cosa ja acceptaela per totbOlll i especialmenl a 
Europa la defensa ele les llengi.ies, que el Jet ele ser 
de pai'sos petits no ha el'impedir ni mol! manco que 
puguin elesenvolupar-se i siguin llengi.ies vives _ Verta
derament és una Ilj¡;:ó que ens clonen avui en di"1 arreu 
eI'Europa que hi ha un supon total ;:¡ aquest tema, pel' 
tant tot el que no sigui tirar enclavant aquestes línies 
seria retrocedir, no seria parar, sinó retrocedir, per
que vertaelerament a vegades per falta c!'actuació, i ja 
no és a1l6 de dir hem de ser pl'uelents, la pruc1encia, 
quan és excessivC1, al final acaba essent negativa perqu~ 
no té actuació. 

Jo ja he dit en principi que c!onam suport total
ment a la proposta del PSM-EEM perque creim que 
és bona i per elescomptat no c1ünam suport a l'esmena 
elel PSOE, perque jo crec que vertaderament és exces
sivament prudent i utilit.zant una mica la imatge que 
ha fet el Sr. López i Casasnovas amb els joncs, és com 
si nosaltres ara volguéssim de sobte apartar els joncs 
més primets i més senzills perque no hem de comp
tal' amb ells perque no val la pena, pero jo crec que 
és al revés, que som justament els petits que hem de 
fer, si no és possible convenís, sí indiscutiblement al
tres fórJT1ules, que hem ele fer el maxim possible. En 
definitiva jo diria que no és bo que tinguem por de 
fer convenis i que siguem promol0rs. Per que no hem 
ele ser nosaItres els promotor5 i ha de ser Catalunya, 
per fXel'Bple? Crec que val la pena que siguem nosal
tres els promotors de les defenses, clels convenis, de les 
igualtats de la postra !lengua. Per que hem d'esperar 
que ho facin els altres? O és que hem el'esperar que 
hi hagi un conveni enlre Catalullya i un aItre perqu~ 
nosaltres facem adhesions al tema? Som promotors, 
aquesta Ilengua catalana és tan nostra o més que de 
qualsevol altra part de llengua catalana. per tant enda
cant i amb fon,:a ho hem ele prcnc\re i no amb exces
siva prudencia, perquc, insisteixo, la prudencia al final 
queda com a cosa morta. 

Gracies, Sr. Presiclenl. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, ,é la parz,ula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
S r. Presielent. Sres. i Srs . Diputats . 
La intencionalitat d'aques ta P rop osició n o de Llei 

és clar q ue és bona , perque del que es tracta és de 
prendre mesures p erque a llarg termini tots els habi
tants el 'aquestes illes p a rlem o parlin quan no hi s iguem 
no saltres també una sola !lengua , la llengua n ostra, la 
catalana en aques! caso El que p assa és que tal volta 
així com s 'ha escrit té una serie d'arestes que fa falta, 
diríem, p olir, que fa falta llevar. 

En primer 1I0c, j a no vuIl r ep etir el que h a dit el 
Sr. Moll sobre el trac tat d'unió, sobre la confusió entre 
la unió lingüística i la unió p olítica , que evidentment 
és un temor que nosaltres compartim, o sigui el que 
passaria a nivell de població, que tendria un efecte molt 
negatiu. També hem de dir que constitucion alment 
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nosaltres no estam habilitats així com ha diu la Pro
posició de fer contactes amb el Govern Andorra ni amh 
el ConseIl General deIs Pirineus Orientals, ni amb 
l'Ajun~ament de Perpinya ni amb el municipi de rAl
guer, que fa falta anar per uns conductes reglamenta
ris, i nosaltres pensam que és bo que hi hagi aquests 
contactes, el que passa és que no es poden fer al marge 
de la Constitució. Si nosaltres demanam que respectin 
les nostres competencics i ho demanam insistentment 
cada vegada que fa falta, si nosaltres reconeixem que 
els afers exteriors són materia de l'Estat diríem Cen
tral, evidentment nosaltres també hem de respectar 
aquesta competencia, i nosaltres creim que és bo, repe
tesc, que hi hagi uns contactes no només amb la Gene
ralitat de Catalunya o amb la Generalitat Valenciana, 
sino també amb tot5 els altres 1I0cs fora d'Espanya on 
també parlen la mateixa !lengua. 

Per tant, nosaltres entenern que 1 'esmena de subs
titució presentada pe! Grup Parlamentari SOCIALISTA 
mi!lora substancialment l'esmena que ha presentat, la 
Proposició no de Llei, perdó, que ha presentat el PSM
EEM. Nosaltrcs en principi no poclem votal- a favolo de 
la Proposició no ele Llei tal com ve presentada pel Crup 
proposant, i en canvi sí poelríem votar a favor de l'es
mena presentada pel Grup SOCIALISTA. 

Ara bé, jo també he ele fer un prec al Gmp SOCIA
LISTA i deman que ho acceptin cl Grup SOCIALISTA 
i el Grup proposant, perque fa falta que ho acceptin 
tots dos, que és un pe 1 jt canvi a b redacció. Aquí parla 
de la Comunitat Aul-'JI1oma de Calalunya. elel p,¡Ís Va
lencia i de les lIles Balears; jo no sé si vostes estan 
informacs que hi ha una forta polcmica al .País Valen
cia, perdó, a la Comunitat Valenciana sobre el nom, i 
la meya opinió és que la gran majoria de valencians 
no volen ser del País Valencia, volen ser dcl Regne ele 
Valencia, i no sé si recorden qu.e es va canviar el nom 
de la Cúmunitat Au~onoma i es va posar Comunitat Va
lenciana precisament per superar aquestes diferencies 
que hi havia entre sectors de la població. Jo entenc que 
nosaltres, per respecle als valencians, no hCll1 d'entrar 
en aquesta disputa, sinó que hem ele posar el que c1iu 
l'Estatut i hem de canviar el nom País Valencia pel 
que diu l'Estatut, que entenc que és Comunitat Valen
ciana, i jo demanaria al Grup Parlamcntari SOCIALIS
TA i al Grup Parlamentari PSM-EEIV! quc si accepten 
que es debati que es voti I'esmem\ de substi 1 ució, que 
es canvii: el nomo 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentat-i CDS, té la paraula 

el Diputat Sr, Bernat Trias. 

'EL SR. TRIAS I ARBOS: 
Sr. President. Sres i Srs. Diputats. 
Deba'em, ctiscutim altra vegada qi.iestions relative, 

a la Ilen¡:ma catalana, a l'ús de la !lengua dins I'ambit 
de l'Administració Pública, de I'ensenvamcnt, de la vida 
socia 1. de. AII fa vegada a proposta el 'un deIs Gn¡ ps ele 
l'Oposició i, pefqu.~ no reconeixer-ho', un deis que se 
s'han significar C0111 a molt preocupats pcr la "ituació 
de la nostra llengLla, i \'olem dir que eles del nostre 
Grup, de . .; elel Gwp Parlamcntari CDS compartim 
aquesta pl·eocu]Jació. 

Ara bé, éso evident que en algunes ocasions, i avui 
pot ser que sigui una d'aC]lIcstes, no compartim els sis
temes que ens rroposen pef tal que la !lcngua calalanil 
ocupi el lloc que li correspon cn qualitat de !lengua 

propia de les Illes Balears. No compartim el text de la 
Proposició no de Llei fonamentalment perque volem 
ser en tot moment respectuosos amb el nostre ordena
ment jurídico En primer lloc, la Constitució, a l'article 
145.2 diu que «els Estatuts podran preveure els casos, 
requisits i termes en que les Comunitats Autonomes 
podran celebrar convenis entre elles per tal d'acomplir 
i prestar serveis que els siguin propis i podran preveu
re també el caracter i els efectes de la corresponent co
municació a les Corts Generals. En els altres casos, els 
acords de cooperació entre les Comunitats Autónomes 
requeriran l'autorització de les Corts Gencrals)}, i tam
bé, continuant la referv~ncia constitucional, hauríem de 
valorar en aquest cas el que disposa el Capítol In, ar
tieles 93 al 96, i també per aItra part l'Estatut el'Auto
nomia, article 17, on es preveu que «en materia de pres
tació i de gestió de serveis propis de la Comunitat Au-
16noma, aquesta podra celebrar convenis amb d'altres 
Comunitats Aulonomes. Aquests acords hauran de ser 
adoptals pel Parlament i comunicats a les Corts Gene
rals», i la Disposició Addicional Scgona, que el grup 
proposant cila a l'Exposició ele Motíus, 011 també es 
diu que la Comunitat Autónoma poelra sol'licitar al Go
vem de la Nació i a lcs Corts Generals els convenís de 
cooperació i de relació que es consiclerin oportulls per 
tal de salvaguardar el patrimoni comú. 

Fins ara poclríem admetre que el que hem exposat 
esta d'acord amb el text, si no ele la Proposició, sí ele 
l'Exposició ele Motius; sí, pero nO. Potser que sois pen
sin -o pensem- i fins i tol crec que s'ha dit aquí, que 
és una qüestió ele senúntica, pero jo crec que no. En
tenem que tots els preceptes legal s abans invocats fan 
referencia a convenis de cooperació i el que la Propo
sició ens presenta, ens demana és un t¡-actat d'unió, i 
en parlar en termes polítics i jurídics evielentment hem 
el'intentar ser el més exactes possible, ja que dins 
aquest context cada paraula té un significat ben defi
nit i així mateix unes conseqücncies ben determinades. 
Tot i que el Sr. Mol! digui que no el preocupa la ter
minologia utilitzada, jo crec que sí, que a vegaeles la 
terminología és la font elels conflictes que per desgra
cia acaben majoriUlriament al Tribunal Constitucional, 
són qücstions terminologiques més amplies o més cur
tes, pero al cap i a la Pi de terminología. 

Els tractats són ni més ni menys que acords de 
voluntat entre Estats que fixen normes acceptades per 
regular en el futur les relacions entre els fin11ants, són 
declaracions de voluntat bilateral o multilateral sorgi
eles ele subjectes de dret internacional i la seva vida té 
unes etapes ben definieles amb conelicionants i estruc
tures perfectament reglades i admeses a tot arreu. Un 
ccn\'eni és només, peró tampoc menys, un pacte, un 
acorel entre elistintes parts; vet aquí la petita per6 sub
ti I di feri~ncia. 

El procés de normalització lingüística té uns lí
mits legals -Constitució, Estatut, Llei de Normalitza
ció LingLiística- que alguns consideren molt restric· 
tius i que per part e1el nostre Grup poden ser insufi
cients, pe¡-:) només relatlvamenl limitatius. El famós ar
ticle 3r. ele la Constitució és efecti\'ament limitatiu per 
a la catalanització, perquc no cstableix la plena equi
paració de les llengi.ies, pe¡-,') hel11 ele rcconeixer que 
evidentment repr;'~n un8 tradició democratica que va 
rermetre avan:;ar per lé¡ via de la llormalització cap als 
anys 30. Certament l'Estatut e1'Autonomia és un insln¡
m~nl útil per a la normalització lingüística i de Pet ha 
permes I'elaboració el'una Llei úe NOfmalització Lin
güística i pensam nosaltres que aquesla !lei ha donat 
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~Lin ec¡uilibri mesurat entre el respecte al clret del CIU

tada i l'impuls de la catalanització. 
Certament que com a partit polític preocupa! pel 

fet lingüístic creim que s'han d'impulsar totes les ac
tuacions per impedir la reelucció ele la noslra llengua, 
tal i com assenyala I'Exposició ele Motius de la Prollo
sició, a una part local i en extinció, pero de moment 
ens acontcnlarÍem amb el fet de veure aplicar la llei en 
la seva totalitat. Encara cal recórrer molt ele camí en 
la normalització perque les actuacions que regula la llei 
coro a més prioritaris i els seu s objectius siguin asso
lits; tant ele bo que la llei ens vengui estreta aviat, aixo 
voldria elir que havjem progressat molt i faria falta tal 
vegaela, tal vegacla, 'dictar-ne una altra de més avam;a
da i tot i aixo, a més ele la responsabili tat deIs poclers 
públics, hem ele reconeixer que els ciutadans ele les 
Illes Balears adopten -o aeloptam, a vegades- actitucls 
conLradictories davant els problemes de la nonnalitza
ció. Vull dir que si reflexionassim el que hem fet al 
llarg de cada dia en favor de la normalització en els 
ambits familiar, d'amistats, laboral, oficial i cultural, 
potser ens adonaríem que no hem fet un esfor<;: sufi
cient. Esta molt bé parlar i fer-ho sovint en el Parla
ment del catala j de la seva problematica, pero crec 
amb tota sinceritat que en tant no tenguem capacitat 
suficient per canviar l'opinió es tesa que la tasca de la 
normalització només és una cosa de les institucions i 
no siguem capa<;os de transmetre una actitud coherent 
i resolta per part de tots i cadascun deIs ciutaelans, 
aquestes institucions no podran mantenir una posició 
d'avantguarda. 

Per tot aixó nosaltres pensam que dins el mare de 
la Constitució i de les campet-encies de la Comunitat 
Autónoma, l'esmena de substitució que planteja, que 
presenta el Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la 
c r ree i ' qu ha ind ica t e l Sr . Pas lla l, -qu n s scm 
b la ace rL acl<1, ',dap ta pc rFectamen t ;:l1 on,Linguls le
ga ls i wmbé a I s fin a litats xpl icitadcs a I'Expos ic ió 
d e MO l ius el la Pr pos.i ió no de L1 ei. E n con eq ü n
cia, eI 'a ' c · pt<lr-se pel" part del. Grup propasanl J'Csm eOCI 
de su b l itu 'i6, vOlarfern a ravor el ' la Propos ició no de 
Lle i. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per p art del Gnlp Pa rlamentari AP-PL, té la parau

la el Diputat Sr. AIfons Salgado. 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 
Sr. President. 
Deia el darrer Diputat que ha in tervengl.1t, el Sr. 

Tr ias, que la terminologia de vegacles comp lica les co
ses i té molta raó. Sense anar més enfora, deIs Porta
veus que intervenim respecle eI'aque ta Proposici6 no 
de Llei, n'11i ha quatrc a mb partida de naixem enl da
tada a Ciu radella, iUn de Menorca, oc.cidental per er 
més exac tes, i no obs tant aixo per qi.i estion termino
lógiqlles, el Sr. López -par) de manifes tacions fe tes 
aquí dins- és catala, el Sr. Moll és catala de Mallor 
ca, jo p er sonalment som simplement menor quí de Ciu
tadella., j el Sr. Rieei potse r sigui ciutadalJene de Ca
tatun,ya, per comple tar tot el quadre; la terminoJogia 
ef'eetlVament és important, i clar, h e de dir coses així 
perque la resta ja s'ha dit. 

Jo, Sr. López, en nom del meu Grup naturalment, 
com es diu de vegades en practica parlamentaria, Ji 
he de. n egar la majar, que és el que reaIment Ji han 
fet els altres Grups, és a dir, no es pot fer , senzilla-

ment el que voste vol no es pot fer, i a més que no 
es pot fer, i a més que no es pot fer, jo li he dit c1i
,"crses \'egades, voste ho sap, jo som deIs que pensen 
que parlam en tala o xerram mallorquí o rullam en pla, 
com vulgui, no en faig discussions d'aixó. Que la llen
gua és b llengua catalana? CIar que sí, naturalment que 
sí. no ho negam, aixó nO li 110 negam, el que sí negam 
és J'existencia deis Pa'isus Catalans. Llavors jo ja sé que 
voste em e1ira que jo vull negar les evidencies, etc., 
etc., etc., pero en fi, així són les coses, igual que natu
ralment ens adherim a la petició que hu fet el Sr. Pus
cual d'UM i que ha fet el Sr. Trias que I'esmena de 
sl1\)stitllCió del P<lrtit Soci<llistil corregeixi ]u terminolo
gia que no és ac1equada a un Estatut d'Autonomia, que 
almanco és tan respectable com el nostre, i ells volen 
ser Comunitat Valenciana o de moment són Comunitat 
Valenciana, encara que algun elia vulguin ser Regne ele 
Vulcncia o tal vegacla País Valencia. 

En resum, no estam el'acord, i aixo no és cap no
vetat amb aquest missatge que constantment, per part 
d'algun Grup, se'ns vol dur a aquest Parla111ent, deIs 
Pa"isos Catalans, i sí estam d'acord amb l'esperit de la 
Proposició i, amb aquestes rectificacions, amb l'esmena 
de substitució, si bé s'ha ele dir que el Sr. Mol!, i li 
ha elic amb tot el respecte que ell sap que em mereix, 
com ¡) bon ill ene, a m és, ha necla t i ha gllarda t la roba 
i ha dit que s í, pero que no, p ero a l in éll , com qu 1e
ni n l' ' mena, a l cm CJ U no és que sí per.o q ue no, 
sinó que 'abem qlle ' el que prop en. j 3ixo qu pro
pasen. élmb la rnlnima cOITecció, rec l ificaci6 qu tam
bé se li pro posa, supo que n o hi hallra p roblema per 
()bLeni r la una nimila t que el Sr . López d s itjava_ 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentarí PSM

EEM, el Portaveu Sr. López i Casasnovas. ~ 

EL SR. LOPE Z 1 CASASNOVAS : 
Gracies , Sr. Presi dent . 
Es evielent que les paraules si gnifiquen i en conse

qüen cia la term inología de Dr-et I nt ern acional té una 
valoració clil'erent de la que treu un diccionari corr ent , 
impor tant , C0111 per exemple poclria ser el Diccionari 
Gener al de la Llengu a Catal ana de Pomneu Fabra o el 
Di ccionari Alcover-Moll, que elefineix tra~tat C0111 a con
ven i delntut i es tablert entre dos prínceps o E stats, 
efectivament, o tam bé com a acció ele t ractar de dis· 
cu tir o pa rlar d'un assumpte per arribar a u~ acard . 
J o vold r ia qu e aquesta fos l'accepció que avui t inguem 
in m ente, vul! elir amb a<;o que nosaltres estam d'acord 
en ares de la u nanímitat i en aques t sentit em r eferi
ría al S r . R icc i d em él na nt -Ii que també accepté la vo
luntat de tots cls grups polítics d'aquesta ambra per 
fer pO s ibIe q ue hi hagi tm acord, que hi hagi un lrac
la t , un acord de lols i senzillamen t dir que efectivél
m enl hi h a convenís que ten en caracler internacional, 
com el que té Espanya amb E stats Units, que permet 
la presencia c\'un submarí nuclear avui a la badia de 
Palma o t r actats internacionals de molts diferents ma
n ere , em penne tin que els ha digui i em p erme ti lam
b é.. Sr. Prcs idenl, feUcitar el m etl compatrici de Ciuta
d ella, Que es declara lT'-enor quí de Ciutadella, perque 
ha arribai a ser Con eller de Mallorca, i a~o in tema
cionalment m er eixeria un bon trac lat. 

Gracies. 

... 

f 

r 
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EL SR. PRESIDENT: 
Abans de procedir a la votació falta saber si el Sr. 

Portaveu del Grup SOCIALISTA accepta la transaccio
nal, diguem-ho així, de canviar em pareix que és País 
Valencia per Comunita t Valenciana. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 
Sí, Sr. President; gracies. 
Jo voldria dir que sí que ho acceptam, lógicament, 

i voldría explicar que no és un tema tampoc de termi
nologia sinó quasi quasi de redacció. Com que aquí diu 
"propugnar l'establiment d'un conveni entre les Comu
nitats Autonomes de Catalunya», llavors per no repetir 
Comunitat Valenciana altra vegada, he posat el País Va
lencia, pero no tenim cap inconvenient que es digui 
«entre les Comunitats Autónomes de Catalunya, Valen
cia» o «Comunitat Valenciana», m'és ben igual, "i les 
Illes Balears ». 

Vull dir amb aixo també, Sr. Trias, que ens preo
cupen tant les expressions i les denominacions que hem 
presentat l'esmcna de substitució prec isament per aixa, 
perqul~ ens preocupen; hem dit que no ens fan por les 
paraules, a mi personalment no em fa por la paraula 
tractat ni em fa por la paraula Pa'isos Calala11s, que 
quedi ben cIar, jo hi crec en els Pa'isos Catalans, ho 
vull deixar ciar. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pareix que -em corregeixi el Sr. Mol! i cls a!tres 

Portaveus si no_ és ai:\Í- que el punt segon quedaria 
de la següeflt manera: «Instar el Govern de la Comu-
11itat Autonoma de les Illes Balears perque inici"i da
vant els Governs de Catalunya i de la Comunitat Va
lenciana ... ». 

Per que em demana la paraula, Sr. Salgado? 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 
Si puc llevar aixo ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Ho digui fort, perque té veu; jo el sentiré, no es 

preocupi. 
(Rialles) 
(Deficiencia de so) 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies per la correcció; gracies, Sr. Sal

gado. 
O sigui "primer propugnar l'establiment d'un con

veni entre les Comunitat.s Autónomes de Catalunya, Co
munitat Valenciana i les Illes Balears». Es així? 1 al 
segon també canviar "País Valencia» per "Comunitat 
Valenciana». '. 

Sr. Portaveu, acccpta aquesta modificació? 
Aleshores passam a votar l'esmena de substitució 

que ha presentat el Grup Parlamentari SOCIALISTA 
amb les correccions que tots coneixen i que jo he in
tentat fer arribar al seu abast. 

Sres. i Srs. Diputats que voLin a fa\'ur d'aques ta 
Proposició no de Llei, es volen posar drets? Gracies. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

II 2.-PROPOSICIO NO DE LLEI R,G.E , NUM. 
245/89. PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM-EEM. RELATIVA A LA PRESENTACIO PER 

PART DEL GOVERN DE LA COMUNITAT AUTONO
MA D'UN PROJECTE DE LLEI QUE CONTEMPLI LA 
NECESSARIA MODERNITZACIO DE LES INFRAS
TRUCTURES HOTELERES 1 EXTRAHOTELERES. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al debat i defensa de la Proposició no de 

Llei registrada amb el núm, 245/89 subscrita pel Grup 
Parlamentari PSM-EEM, sobre la presentació per part 
del Govern de la Comunitat Autónoma d'un Projecte de 
Llei que contempli la necessaria modernització de les 
infrastructures hoteleres i extrahoteleres. 

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

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres, i Srs. Diputats. 
Els debals sobre política turística que hem tengut 

en aquest Parlament han estal al nostre veure, del nos
tre Grup Parlamentari, uns clebats ampIis, complexos, 
on creim que l1i ha hagut tot un conjunt d'aportacions 
ic\eologiques, tecniques, polítiques que no sempre s'han 
recollit per part de l'Administració eI'aquesta Comuni
tat Autónoma, pel- part del nos tre Govern, pero on de 
fet s'han anat plantejant< criteris, i nosaltres creim que 
mol tes de vegac\es cl"Íteris amb una visió global, estra
tégica del que és l'economia turística i del que volem 
que sigui el futur d'aquestes ¡!les nostres, En una pa
raula, creim que s'han plantejat idees, propostes no no
Ill és conjunturals, no nOlllés cI'acord amh els Illecanis
mes del mercaL actual i elel creixement i de la des pesa 
turística i de fets puntuals, sinó també cercant una 
cosa que durant aquests darrers anys no s'havia cer
cat gaire per part deIs grups dirigents, que és una vi
sió de futur i no només mirar allo que cada any, cada 
temporada turística dóna de si. 

DebaLs n'hi ha hagut molts, estudis fets amb rigor 
pensam que n'hi ha hagut molts, podelll parlar de tot 
un conjunt d'estudis histórics, pero per ventura més 
ens valdria parlar només deIs més recents, deIs dar
rers, que nosaltres creilll que s'han c\'esmentar per se
guir un rigor de metode i un rigor estadístic quan par
lam del tema que ens ocupa i per aixo direm que creim 
que és basic l'estudi de MCl\' er Consult, encarregat pel 
Go\'em de la Comunitat per anar cap als criteris ba
sics d'ordenació ele l'oferta turística, creim que també 
és important parlar del Llibre Blanc, com ho és par
lar de l'estudi jo eliria que serió s i contundent deIs eco
nomistes Ferran Navinés i Miquel Alenyar, com també 
les aportacions globals que fa el darrer estudi que s'ha 
rebut en aquest Parlament Impactes socials i sobre el 
medi del Turisme i de les economies externes sobre la 
resta deis sectors. 

Pensam, en definitiva, que ciebats fets n'hi ha, es
tudls fets n'hi ha i fins i tot diríem que des d'un punt 
de vista institucional també ja ens trobam amb tres te
mes que ens donen una certa esperan<;a que el Turis
me no només sera n paraul es , no només seran actua
cions conjunturals. sinó que se ra un fe t institucional 
amb un pes espccífic a l'hora d'exercir aquest autogo
vern, Ens referim a 13 Llei 7/1988 ele dia 1 de juny i 
ens refel-im als Criteris Gcnera ls del Pla d'Ordenació 
ele l'Oferta Turística aprovats en aquest Parlalllent que 
han de donar !loe a un Pla d'Ordenació ele l'Oferta Tu
rística que desitjaríem que fos coherent, correcte i 50-

breLot que fos de visió de futur global i estrat:~gica, 
per') també, i ho helll ele dir, lenim esperances que sur-
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:; 1l'1:1 l;or~~ lle: de sancions, ¡lei que es debat en aqucsts 
moments en el Parlament a partir el'una proposta con
cretament elel PSM-EEM, ja que érem molt conscients 
que en materia ele sancions no s'act1l3va amb rigor i 
que en aquest petit país nostre practicament ningú no 
p?ígava les sancions que s'imposaven, si és que qualque 
VE'g8.c!a s',wrib3\'en él im]losat· 

AlcshOl'es, clavant aCjuest inici ele política institu
cional en materia turística, que elesitjaríem que fos es
peratl';:aelor, pero sobretot elén'ant b sensibilització ele 
l'opinió pública a través ele mitjans ele comunicació, 
elavant la sensibilització ele l'empresariat i ele les or
ganitzacions empresariaTs en gr;m part, ele la sensihi
lització elels treballaelors, malgrat el Govern encara no 
hagi volgut ni crear el Consell ele Turisme ni crear el 
Consell Economic i Social el'aquestes illes, organismes 
basics perque es pogués reconeluir i in troeluir un eleba t 
seriós i ele futur respecte ele tots els lemes económics 
i 50ci31s . A causa també, entenem nosaltres, ele la sen
sibilització ele les eliverses AeJministracions locals, au
tonómiques i estatals elavanl la importancia elel fet tu
rlstic, és quan ens hem rltrevit a plantejar el'una vega
da per totes que el Govern assumeixi el fet cabelal ele 
la moelernització de les estnlctures elels allotjaments 
turístics. 

Bé és cert que hem hagut ele tenir un elubte neces
sariament i és a partir del funcionament de l'economia 
de mercat i és a partir elel que és aquesta economia ele 
mercat, i no ens hem cregut i no ens creim aquestes 
veus que parlen ele crisi elel sector turístic, no ens ho 
creim perque sabem la quantitat ele riquesa que genera 
caela any i sahem al mateix temps com s'inverteix en 
aquestes i!les i fora ele les illes; sabem també l'acumula
ció de capital del sector ele l'empresariat turÍstic d'a
questes illes, per tant no hem cregut gaire aquestes veus 
QUe.. parlen ele crisi. no hem cregu t gaire tampoc veus 
alarmistes, perque sabem que Cjuan I'empresariat esta 
ben organitzat i és un bon empresa¡-iat, aconsegueix ti
rar endavant i continuar admetent en aquestes illes 
aquest 6 % eJel turisme que genera el conjunt europeu i 
sabem que en eleterminaeles oportunitats l'empresariat 
ha sabut trobrlr solucions en crisis mol! superiors a 
J'actual, pero sí que el nosl re Crup ha fet cas a plan
tejaments que sorgeixen cJ'esluelis t,~cnics. el'estudis de 
mercat, a plantejaments que sorgeixen a vegades fins i 
tot del mateix sector ele treballadors que són dins el 
Turisme i també hem estal profunelament sensibles al 
que significara l'Acta TJnica Europea, el que significara 
la integració definitiva cl".1Questes illes al Que és I'esvai 
social europeu a partir d'aquí a un parell" cl'anys. . 

Es a partir el'aquest conjunt ele casuístiques i a 
partir deIs estudis que hem anomenat i el'altres, quan 
hem pensat que el Govern de la Comunitat ha el'abor
dar dlpidament el que és una renovació i millora el'in
frastructures, política que és de la seva competencia 
exclusiva, pero tam bé tota una política no només de 
cercar una oferta turística, que vengui més turisme i 
ele més qualitat, sinó de crear les bases, que són aques
tes infrastructures de que parlam, pero també el pla 
ele modernització eleIs a!lotjaments turístics. 1 amb cer
ta pena varem veure que en un conjunt ele elebats po
lítics en els quals el Govern eleia que tenia preparat 
un Decret de modernització d'alIotjaments turístics, De
cret del qual coneixem l'esborrany, debats en els que 
intervengueren distints Grups Parlamentaris i, per 
exemple, el Grup SOCIALISTA parlava d'un pla estra
tegic ele rehabilitació turística i en els quals un sector 
d'empresariat també es definia i eviclentment també ho 

veien bé eIs sinelicats i els sectors populars en definiti
Ya, vérem, repetesc, amb pena, que el Govern en un 
moment eleterminat va aturar aquesl projecte ele De
creí, aquest projecte no avan<;ava i en definitiva es veia 
que no hi ha via el consens social, el consens polític su
ficient per tirat- encbvant una iniciativa que véiem po
sitiva en aquest marc ele I'institucionalització elel fet 
turíslic. 

Evielentment, parlar el'aquesta institucionalització 
\'01 eJir política el'intervenció, pero avui, a Europrl, avui 
en el món sempre estam ja avesats a po1ítiques el'in
tervenció dins l'economia Iliure de mercat, i aixo és 
un fet evielent i per molt qlle un Govern es veJlgui plan
teja¡- eles el'un cert liberalisme una política de no in
tervenció, sap que tanmateix ha el'intervenir clavant els 
grrlns fets economics, clavant els grans fets socials, cul
turals, etc. 

Es a partir el'aquí que hem pensat que elesprés 
el'aquesta institucionalització ele la Llei 7 del 88, el'a
quest Projecte ele Llei ele Sancions que debatem en 
aquests moments i d'aquests Criteris Generals del Pla 
cl'Ordenació de l'Oferta Turística, hem pensat que feia 
falta i era urgent ja un projecte ele llei de modelTlit
zació ele les estructures turístiques d'aquestes illes. 

S'ha d'anar cap a una rehabilitació de tots cls edi
ficis anteriors a l'any 84, com mol! bé inelica l'estudi 
de Navinés i Alenyar? Nosaltres en aquests moments 
pensam que sí, pero tal vegaela altres estuelis comple
mentaris ens puguin indicar que es pot concretar amb 
una altra alternativa, potser sí, és un tema a debatre 
pel Govern, és un tema a eJebatre per aquest Parla
mento La rehabilitació, ha el'afectar 300.000 places, com 
es eleia, més 100.000 que elesapereixerien o hem ele fer 
una aItra quantificació? Aquest és un tema també d'a
n~tlisi tecnica i pensam que deIs estuelis que existeixen 
més qualque sÍntesi que es pugui fer podem trobar un 
punt ja elefinitiu, el que sí és evident és que la reno
vació i millora el'infrastructures i aquest projecte de 
moelernització cl'allotjaments turístics són necesaris des 
el'una optica d'un futur, des d'un2t optica de tractar el 
turisme eles del punt ele vista institucional i estrategic, 
pero lambé és evident que el Go"ern en aixó ens ha ele 
clonm- una J11.ostra de valentia a I'hora ele plantejar una 
llei que nosaltres creim que ha ele ser innovadora, una 
llei que no ha ele ser fruit ele plantejaments ele grups 
ele pressió, sinó una llei que ha ele ser per ser compli
ela i una Jlei que ha de marcar unes pautes definitives 
i ha de tenir ben en compte aquest equilibri necessari 
entre turicme ordenat i conservació del territorio Pen
sam que si no és el'aquesta manera difícilment poelrem 
veure complit l'objectiu, que és saber el turisme és un 
bé necessari, un bé positiu, pero que ha de ser orde
nat i al mateix temps ha ele ser absolutament respec
tuós del medi natural, elel poc medi natural que ens 
queda en aquestes illes. 

Tenir en compte també que hem de partir de quina 
és la realitat de la tipología deIs establiments turístics 
actuals. Pensem que no es pot partir només de nego
ciacions parcials, no es pot pa.rtir només de coneixe
ments parcial s de la realitat; nosaltres pensam que hi 
ha tot un conjunt de zones en aquestes illes que són 
urgents i el'altres que no ho són tant, el tema és saber 
compaginar Turisme i Ordenació del Territori i el tema 
és saber partir deIs estudis seriosos deIs quals dispo
sam, estudis de vegades comanats pel mate ix Govem i 
que el que fa falta és que es tenguin en compte i que 
aquesta institucionalització que nosaltres demanam s'e
xecuti després. 

-
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Pensam qu el mamenl és prou oportú, pensam que 
el debat s'ba pJ;odult, que la sen ibi]jtat pública e-x; -
teí' i el" iro que tarnbé exi t·jxen -i aixo és el més 
important- une idees de consens, unes idees de valer 
un t'utur tots els Grups Parlamentaris, un l'utur tots 
els sectors que han debatut aquest tema, que pugui ser 
un futur, ja deim, respectuós de la natura, con erva· 
cionista, ordenador del turisme i garantido!" d'uoa ri
quesa i d'un futur més enIla de le conjuntures poUlí
ques o més enIla deIs petits canvis que es puguin pro
duir a l'Europa comunitaria. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul· 

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la parau

la el Diputat Sr. CarIes Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. Presiden!:. 
Estic conven~Llt que aquesta proposta del PSM

EEM és una proposta que si bé no ho ha dit el Govern 
abans, tots els pat·tits, tbts els grups polítics estan COl1-

ven~llts que és necessaria, per tant no farem altra cosa 
més que donar-li suport, si bé vl111 dir que aqucsta mo
dernització és vertacleraJ1ll~l1t una obligació, ia no és un 
clesig solament, és una obligació que tenim de posar-la 
en marxa, perque en alguns casos el que hi ha hagut ha 
estat una certa deixadesa, de la qual avui en pagam 
les con.<;cqüencies, i altres casos han estat rer abús de 
beneficis, beneficis de resultes de no amortitzacionS,-de 
no fer els manteniments correctes, per a;;o dic que a 
vegades és molt clelicat quan parlam o alguns estudis 
parlen de partir deis edificis fets en tals clates, perque 
també hem de reconcixer que també hi ha gent dins 
aquest sector que ha tingut la capacitat, la valen tia, 
fins i tot l'honrac1esa professional ele mantenir a un ni
veIl modern, a pesar que els edificis poguessin tenir 
deu i quinze anys, cle manten ir-los al nivel! que esper 
que els aItres puguin superar, perque seran difícils de 
superar. 

Amb tot aixo, vull concloure dient-Ios al final que 
soIs aquest sistema, sois posant aquesta proposta de !lei 
en marxa rapidament, tal com deia el Sr. Serra, és l'únic 
que ens dóna possihilitats ele futuro No tindrem futur, 
no serem punters si vertaderament no tiram enclavant 
aquest tema amb urgencia. Per tant, Sr. Serra, SUPOl-t 
total. 

Gracies, Sr. President. 

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

el Port:weu Sr. Miquel Pascual 

EL S~. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. Prcsident. S,cs. i Srs. Diputats. 
Gt-an part del problema ele l'oferta a la baixa I'ha 

creada sens clubte I'existencia d'uns establiments hote
lers turístics fets ja fa molts cl'anys i que han tornat 
obsolets. Es clar, idó, que fa falta la seva modcrnitza
ció, que és el desitjable, o bé que algun dia desaparei
xin del mercat, i no existeix normativa encara en aquest 
moment que reguli la modernització d'aquesta planta 
hote1erZ\ jo. ohsoleta. Sabem que es treballa ja fa molt 
de temps per p;Jrt de la Conselleria de Turisme i que 
fins i tot ia han Cil-cubt alguns esborranys rruit d'a
CJuc:st trch::lll. pero no podem dl1btClr que aixo és una 
tascn mol! difícil. perqu:~ rroduira Ul1S problemes im-

portants a un -sector de la nostra societat. 
Es evident que aixo es pot fer de dues maneres, 

per Decret i per lIei, i avui aquesta Proposició no de 
Llei ve a dir que la modernització de la planta hotele
ra s'ha de fer per llei. Nosaltres creirn que és impor
tant que es faci per lIei i no es faci per Decret i di· 
Tem per que_ Perque una normativa corn aque la, que 
obIigui a la modemi tzació die labliments, suposa im
posar a l.s tituLars un s dlrregues moJI imporlanlS mol
les vegade i, clar, com a carregues timiladore d'uos 
d rets adqu iji lS d 'unes a u toritzacions donades previa
menL sensc condkiol1S. nosallres entenem que poclria 
ser dubtós, jurídicament, que es pogués fer per Decret. 
Per tant, si nosaltres sorn conscients que a la Conse
Heria de Turisme ja es fa feina en aquest tema, no des 
d'ara, sinó des de fa bastant de [emps, sí creirn que 
s'han de continuar aquestes feines i que ha de ser una 
!leí la que reguli la modernització deIs allotjaments ho
telers, a posta votarem que sí. 

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

la el Portaveu Sr. Franccsc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Sres. i Srs. Diputats. 
Jo crec que aquesta Proposició que ens planteja 

avui el Grup Parlamentari PSM-EEM és més propia, i 
hi h,mria d'have]; quedat inclosa, cleIs Criteris d'Orcle
nació de l'Of.erta Turística, que aquest Parlament va 
aprovar recentment. El nostre Grup Parlamentari, i crec 
recordar que també el Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, va plantejar una esmena cl'addició als Criteris pre
sentats pel Govern i posteriorment aprovats per aques
ta Cambl'a, on demanavem que com a criteri priorita
ri a l'entorn del qual giras el futur Pla d'Ordenació de 
l'Oferta Turística, hi hagués una especial atenció de la 
renovació de la planta, a la reconversió, a la rehabili
tació. 

No va ser incorporat aquest criteri, i aixó és el que 
fa necessari que avui haguem de prendre la determina
ció en aguest Parlarnent de demanar al Govern que re
meti una llei sobre aquesta qüestió, perque realment és 
mal d'entendre que aquesta llei quedi al marge i des
contextualitzada elel Pla d'Ordenació de l'Oferta Turís
tica, resulta mal d'entendre i només s'explica perque 
és una greu mancanc;a deIs Criteris aprovats per aquest 
Parlamento Nosaltres varem defensar que dins els Cri
terís s'havia d'incloure la consideració de la rehabilita
ció i de les mesures fiscals, económiques, legals, jurí
cliques i també financet-es que calguessin per empren
dre una actu<;'lció d'aquest tipus; no va ser acceptat, i 
els Grups que varen negar la incorporaciü aIs criteri.s 
ara se sumen amb entusiasme a aqucsta Proposició del 
PSM-EEM amb un canvi de criteri que jo vuIl reconei
xer i felicitar, perque significa una reconsideració cl'un 
error que es va cornetre amb anterioritat. 

Gracies, Sr. Presidcnt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari ... 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

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

Només per clarificar que dins els Criteris que va 
Zlpruvar aquest" Cambra, i per si hi ha cap clubte qual-
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que persona de la Mesa els podria llegir, hi ha incl osa 
la modernització de la planta hotelera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. La Mesa no els pot 

llegir perqu(: no els tenim , pero grñcies per l'aclari 
men!. 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 
la paraula el Diputat Sr. Nadal. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE : 
Sr. President. 
El nos tre Grup tamb é donara s uport qUé' vt'ng1Ji 

al Parlamen t per a la seva aprovació una lIei de mo
dernització i adeqüació de la planta hotelera i' extraho
t elera. Ara bé, crec que és necessari fer tota una ser ie 
de reflexions sobre aquest tema. 

El Parlament no ha tengut fins ara coneixement de 
cap reelacció de cap text per part elel Govern, de rúni
ca cosa que ha tengut con cixemcnt per la premsa és 
d'esbonanys ele Decrets que ha tre t la Conselleria, que 
ha infiltrat la Conselleria, que ha negociat 3mb els sec
tors turístics, hem de pensar, i que tots cls sectors han 
rebutjat majoritariament. Decrets que no s'han accep
tat en cap moment ni pel sector hoteler, ni pel sector 
rle la construcció, que realment creim que la mateixa 
Conselleria ha fica t dins un calaix perque realment no 
semen per al fi que havia provocat la seva redacció. 
Nosaltres creim també que no era un Decret af'ortunat, 
que era un Decret que no servia per modernitzar, per 
evitar la degradació del sector hoteler, era un Decre t 
que anava a actuacions puntuals sobre els establiments 
hotelers, sobre actuacions individualitzades, que no te
nia dins les seves previsions cap actuació globalitzacla 
de zones i sectors en degradació , de zones completes 
on les mancances d'infrastructura són evidents. 

Per tant, creim que realment qua n arribi a la Ca m
bra el text enviat pel Gove rn, si és que el Govern envia 
un text i si aquest és un reflex del que coneixem per 
la premsa, realmen! ens sera molt difícil reelactar una 
llei com nosaltres pensam qu e s'ha de redactar. Creim 
que l'actuació sob re establiments concrets, ac tuacions 
puntuals, no serveixen per a res; les actuacions pun
tuals les han de fer els hotelers clins els seus matei
xos negocis, el sector dins el seu mateix negoc i, creim 
que l'Administració ha d'ac tuar sobre les ínfrastructu
res, les mancances de les distintes zones, creim que s'ha 
ele fer una actuació globalitzada de compromisos, de 
compromisos del sector privat i de les distintes Admi
nistracions. El Partit Socialista i el nostre Portaveu ho 
ha defensat apassionadament, en aquest cas davant 
2questa Cambra, perqu.!: creim que és un deIs reptes 
que hi ha avui en dia dins la nostra Comunitat, atacar 
d'una forma radical aquesta destrucció que es fa de 
di·stintes zones, destrucció que és evident. La degrada
ció de les zones més populoses turísticament és una 
reaIitat reconeguda no només pel sector turístic, sinó 
per tots els ciutadans de les nos tres iHes i ja no par
lem deIs turistes que ens visiten. 

Per tant, creim que aquesta llei no pot ser una Hei 
de modernització d'establiments hote1ers, sinó que ha 
de ser una llei de modernització i de reestructuració de 
les zones turístiques que inclogui no els hotels, com 
hem dit, sinó les infrastructures, les zones verdes, les 
platges, que inclogui una globalitat del que és el món 
turístico 

Indubtablement aquesta sera una !lei complexa, 
una llei difícil, una Ilei que ens exigira un esfon; im-

portant a tots els Diputats i que també eXIglra lIns 
compromisos per part del Govem de dotacions ecClJ,ó
miques importants, si no, creim que realment servira 
per a moJt poco Aquesta lIei, si el Parlament I'assurneix, 
servirñ per donar un baló d'oxígen important al Go
vern, a la Conselleria ele Turisme, per dur endavant un 
Decret que rea lment ha quedat enrocat dins la Conse
Il c: ria i scrvira també pcrqu0 totes les rorces polítiques 
es comprometin en un tema que realment importa a 
tota la societa t, no només al sec tor turístico 

EL SR. PRESIDENT: 
PcT part elel Grup Parlamm tari AP-PL, té la parau

la el Diputat Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 
Grñcies , Sr. Pres iclen1. Sres. i Srs. Diputats. 
El Dostre Grup creu que és necessari que per part 

del Govern de la n05tra Comunitat s 'instrumentin els 
m ec:mismes necessaris per incentivar la millora quali
tativa de la nostra oferta turística. Estam conven;:uts 
que ha arribat el moment de crear un nou model d'o
ferta que per si mateixa generi noves demandes del 
present i el f'utur del nostre mercat turístico Fins avui, 
en mesures i millores d'ordenació, a través ele la Con
selleria eJe Turisme el Govern ja ha fet diversos De
crets i alguns fins i tot han adquirit rang de llei apro
vada pef aquest Parlament; aquests Decrets normal
m ent sempre anaven encaminats a la millora de I'ofer
ta, pero de I'oferta de nova creació, fent que cada dia 
aquesta oferta fos més generosa quant a superfícies 
d'equipaments, més respectuosa amb la naturalesa i 
amb l'entorn d'on es troben ubica eles. 

Creim que tot el que s 'ha legislat fins avui és im
portant pe l que fa a les noves construccions, com he 
dit abans, perú pensam que també és molt importanL 
abordar la s ituació de l'oferta de~s allotjaments exis
tents en l'ac tualitat quant a modernització, posada al 
dia, mi110ra d'equipament, a fi de donar una resposta, 
com he di! anteriorment, molt més satisfactoria al que 
és la nostra demanda turística . 

Per tot aixó creim interessant que el Govern ela
bori en un temps prudencial aquesta lIei, aquest pro
.i ecte que es converteixi després en !lei en aquest Par
lament, del pla de modemització d'infrastructures el'o
ferta hotelera i extrahotelera. Com supos que es de
dueix ele la meya intervenció, vull anunciar que el vot 
del nostre Grup sera naturalment favorable a aquesta 
inic iativa presentada pel PSM-EEM, per bé que voldria 
dir de passada que tal vegada el PSM-EEM s'ha apro
fitat un poc, ha tengut un poc d'oportunisme en pre
sentar aquesta Proposició no ele LIei, perque crec que 
aix~ no és patrimoni de cap Grup, sinó que, com han 
reconegut els eJiferents Portaveus, la Conselleria de Tu
risme des de fa molt de temps ja tenia la voluntat de 
fer c:quest projecte, si bé no havia estat possible per
qu·':: fins avui no l'havien pogut traduir en norma ju
rídica per la falta d'una línia de credit inicialment pro
mesa per l'Administració Central, que encara no s'ha 
ccnceelit i que esperam que almanco la resposta de 
l'Administració Central sigui positiva. 

Dit aixó, crec que aquesta futura llei o aquest pla 
de modernització de l'oferta turística hauria de tenir 
uns objectius per a nosaltres basics. Primer, la posada 
al dia, la rehabilitació i equipament de l'oferta tunsti
ca hotelera i extrahotelera existent; segon, creim que 
ha de respectar, ha de contemplar una solidaritat amb 
la resta deIs sectors economics de les nostres illes, prin-

-
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cipalment creim que d'alguna manera fara que el sec
tor de la construcció, que en aquestes epoques va de
creixent i que en el futur creim que pot decréixer més, 
d'aquesta manera no s'apagui i la nostra economia no 
vagi en detriment. I una altra és que amb l'obligacíó 
que suposara aquesta !lei d'inversions en els establi
ments, creim que el fet de generar-los unes carregues 
financeres impedeix que d'aquesta manera puguin en
trar en una competencia deslleial, en una baixa de preus 
i aleshores s'hauran d'amotllar més a amortitzar aques
tes invcrsions que aniran fent. 

Pensam també que aquest pla s'ha de redactar amb 
una serie de criteris de facil compliment i que d'algu
na manera motivi les persones que s'hi han d'acalIír a 
fer aquestes demodelacions. Per tant creim que, pel que 
fa a les inspeccions previes que es puguin fer per ins
pectors o tecnics de la Conselleria s'han de realitzar 
sempre en presencia de l'empresari o del titular a fi 
de poder ponderar i compensar les reformes i millo
res a realitzar. Segona. que una vegada eletectades 
aquestes reformes, es concreti amb la Conselleria ele 
Turisrr.c I'execució d'aquestes obres en un pla d'etapes 
que no sigui inferior aIs cinc an)'s, i tercera, abundant 
en el que ja havia dit abans, s'ha d'instrumentar una 
línia de cn~dit finalista privilegiada cap<:H; eI'iHusionar 
el sectm- turístic, corresponen t a la modernització de 
la nostr:\ planta eI'allotjamenls. 

Res més; només anunciar una vegada més que vo
tarem a favor d'aquesta Proposició no de Llei. Moltes 
gdlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. 
Acabat el debat, procedeix sotmetre a votacló la 

Proposició no de Llei 245/89, presentada pel Grup Par
lamentari PSM-EEM. 

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

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimítat de la Cambra. 
Aquesta Presidencia decreta un desean s de deu mi-

nuts. 

IIU.-DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIO DE 
LA PROPOSICIO DE LLEI R.G.E. NUM. 2071/88, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, 
RELATIVA A CONTROL DE COMPLIMENT DE RESO
LUCIONS. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomen¡;a léI. Sessió. 
(Pausa) 
Passimt al ¡;unt nI de l'Ordre elel Dia, tractarem 

el debat de nresa en consideració de la Proposició ele 
Llei m'ln~ . 2071/88. presentada pel Grllp Parlamentari 
SOCIALISTA. relativa a control de compliments ele re
solucions. 

Per elefensar aquesta p~-esa en consideració. té la 
paraula el Porlaveu Sr. Fmncesc Triay. 

El Sr. Secretari procedira a fer lectura de la Pro
posició ele Llei i ele la cOr!'eccíó que figura al BOPIB 
núm. 48 de día 8 de febrer del 89. 

(Pausa) 

EL SR.. SECRETARI PRIMER: 
«El Grup Parlamentari SOCIALISTA. eI'acorcl amb 

1'8rticle 1 R3 i concordants del Ref!\amenl eI,~l Pad<1lllenl, 

presenta, pe .. a la seva tramita ció davant el PIe de la 
Cambra, la següent Proposició de Llei de modificació 
del Reglament del ParIament. 

La present Proposició de Llei d'addició d'un nou 
artic!e al Reglament del Parlament té per objecte es
menar la llacuna del Reglament actual pel que fa al 
control del compliment de les resolucions aprovaeles 
en elebats generals o específics que s'equiparen a les 
exigicles a mocions i proposicions no de nei. 

Article Únic.-S'incorpora al Reglament del Parla
ment eI següent articIe 171 bis: Les resolucions que com 
a conseqüencia deIs debats prevists als apartats 1 i 2 
de l'article 167 i als articles 170, 172, 173 i 174, esta
ran sotmesos al mateix regim de control del seu com
pliment previst a l'article 166 per a les proposicions no 
de !lei. 

Disposició FinaL-La present lIei vígira des del ma
teix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Comunitat Autonoma de les IIles Balears». 

« La Mesa del Parlamenl de les IIles Balears, en 
reunió celebr<1da dia 17 de gener elel 1989 es dona per 
assabentada del contingut de I'escrit R.G.E. núm. 21/89 
del Grup Par1amentari SOCIALISTA, peI qual es comu
nica que en la Proposició de L1ei R.G.E. núm. 2071/88, 
relativa a la modiPicació del Reglament de la Call1bra, 
BOPIB núm. 43, la referencia <11s artieles 173 i 174 ha 
de considerar-se un error material». 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Moltes grücies, Sr. Presic1ent, mol tes gracies Sr. Se

cret<1ri. 
Crec que precisament la lectura de l'esmena d'error 

pot evitar un ma!entes durant el debat i agilitar la 
cOl11prensió de la Pr-oposició de L1ei. 

Aquesta és una Proposició de Llei d'acorel amb l'ar
tiele 183 elel Reglament, que eslableix que la reforma o 
modificació del Reglament del Parlament tindra la for
ma i la tramí tació d'una Proposició de LIei, per tant, 
aquí, el que nosaltres vením avui a proposar és una 
modificació puntual del Reglament del Parlament que 
té per únic objecte millorar la funció ele control del Par
lament sobre ·l'Executiu. 

L'exposició i la justific<1ció que necessita aquesta 
Proposició que acaba de ser llegiela és breu i senzilla. El 
Parlament, en el seu Reglament. té establert Que les mo
cions i proposicions no de' llei dísposen eI'un's mecanis
mes de seguiment i de control, automatics, que per
meten tancar amb una compareixen<;:a davant la Comis
sió corresponent el procés que s'inicia al PIe o a la 
Comissió amb l'aprovació d'una proposició no de !lei 
o d'una moció. Cal recordar que s'estableix que en el 
termini marcat a la mateixa proposició no de !lei o a 
b mateixa moció O. si no s'estableix, en el termini ma
xim de sis mesos, el Goven1 c01l1Dareixera clavanL la Co
missió que tcngui encarregat el control d'aquesta mat'~
ria pe¡- explicar el que ha fct, el seu compliment, les 
seves actuacions en relació amb la materia aprovada i 
que de no fer-ho, qualsevoJ Grup Parlamentari, Diputat 
o la Mesa ele la Camíssió padran del11anar que sigui in
etos a I'Ordre del Dia del primer Plenari que se celebri. 

Aixo, que és una irnpOI-télI1t previsíó del Reglzlment 
Que existeix a una serie de Reglaments ele Comunitats 
A.utonomes. que és establert al Reglament del Senat i 
<,uc es va incarporant a les reformes deIs Reglaments 
de les Comunitats AuVmomes que les escometen, pos
siblement per oblit dels qlli van participar a la redac
ció d'aquesta versió actualmcnt vigent del Reglament, 
no té un p<1rallelisme. un;) aC!\I;}ció similar en materia 

' . 
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de resolucions resulta! ele debats plenaris, ele debats 
generals, de elebats seclaróls, de debats de comunica
cions del Govern o ele debats ele programes i plans que 
el Govern envia a la Cambra per al seu pronunciament. 
Sobre aixo no hi ha res pre\'ist i rcalment hem de con
venir que aqucsts elebats són més importants, són ele
bats més rormalitzats, molt més ritualitzats i Fins i 101, 
sense cap elubte. (leb~\h en cls C]uals els Grups Parla
menlaris fan els seus millors csfon;-os per presentar les 
proposles més rigoroses i les se ves alte1-natives més 
completes, j aquesls debals, curiosamcnt, no elisposen 
de cap mecanisme de seguiment i de control de carac
ter reglament31'i ni cap altre [ipus equiparable als que 
hi ha eslablerls pe!" él le's 11l0cions i proposic·ions no de 
llei. 

Aixo afecta, per tant, el debat anual de política 
general, eslablert a l'arlicle 167.1 elel Reglament, que 
s'ha de celebrar en el segan període ele sessions de 
caela any; afecta els debats generals sobre l'acció polí
tica i ele Govern, els que denominam elcbats generals o 
debats sectorial s que es puguin celebrar, acomplint uns 
tramits per demanar-los, en el Ple del Parlament, artí
ele 162.2; afecta el debat ele les comunicacions, i pcr 
recordar debats ele comunicació que hi ha hagut en 
aquesta Legislatura, recordar els que hi ha hagut so
bre finano:;:ament de la Comunital Autonoma o el que hi 
ha hagut molt recentment sobre el cooperativisme agra
ri a Sa Pobla, o penc\ents de celebració proximament, 
ja amb Orc\re elel Dia quasi quasi fixat, els c1ebats que 
s'han de produir sobre les comunicacions del Govern 
en relació amb el fons de cooperació interterritorial o 
els criteris per a les declaracions d'inter~s social en sól 
no urbanitzable i plans o programes que són objectc de 
pronunciament elel Parlament perque així ho hagi de
cidit el Govern o així ho hagi acordat previament el 
Parlament amb un altre tipus de resolució, que en 
aques! moment no record C]ue se n'hagi produj't cap 
en aquesta Legislatura, pero a la Legislatura anterior 
recordar que es van proc\uir el Debat d'Industrialitza
ció i el elel Pla d'Ordenació Sanitaria. 

Per tant, creim que aquesta importancia de les 
materics i ele les rcsoluciol1s que surten d'aquests tipus 
ele elebats justifiquen i avakn la necessitat c1'eqllipa
rar el seu tractament parlament;¡ri i el seu seQ:uiment 
aulomatic al ele les mocio\ls i proposicions no ~ ele lIei. 
Aixo no vol dir que apmvar o establir aC]uest mecanis
me en el Reglament asseguri el compliment ele les 
resolucions, realment no entra elins el fons ele les reso
lucions ni entra elins la voluntat del Govem de com
plir o dins la impossibilitat tal vegada del Govem ele 
donar compliment a les resolucions que se li proposin, 
simplement el que fa és assegurar als Diputats una in
formació directa sobre els compliments de les resolu
cions per part elel Govern o una informació directa so
bre les raons per les quals aquestes resolucions no s'han 
pogut complir. 

Per tant, les raons i justifkacions eI'aquesta Pro
posició al cap i a la fi són millorar i perfeccionar la 
relació, al nexe entre el Parlament i el Govern; si el 
Parlament encarrega al Govern una gestió, una feina, 
doncs que el Govern tengui establerts reglarnentaria
ment el compromís i l'obligació de venir aquí a donar 
una resposta en un terrnini establert que ha fet amb 
aqueIl encarrec que li van donar. 

Aix.Q, per altra part, evitaria que els Grups Par
lamentaris i els Diputats hagin d'exercir noves inicia
tiv:~s uarlamentaries per inquirir el Govern i per co
neixer J'estat de compEment de les resolucions que hi 

ha hagut i lambé evitaria, que cree que tampoc no és 
ho per al treball parlamentari i per ¡'alta funció que 
lenim cnearregacla, C]ue cls Dipulats, els ParlamentZl
ris hagin ele coneixer del complimcnt que el Govcrn 
fa ele les resolucions a través ele clecJaracions i d'in
formaeions als mitjans ele comunicaeió, que mai no te
nen -perqlle no pot ser així. pcrque és un alLre tipus 
ele tractament- el rigur en la r,,~.')lo<;ta que lógicament 
tenen les elocumentacions o les infunnaciol1s directes 
del Govern clavan t el Parlamen 1. 

Per altra par! aixlJ lambé permetria C]ue cls dcbats 
ele política genenll, que són debats esperars, uns de
bats ele primera importancia en els dos períocles de 
:,essiulls ~1J1L1<lJ:." que el! aque~ls Liel1als 110 s'IIagun,sill 
ele consumir, com passa el'una manera reiterada, una 
parl important ele les intervencions deIs Portaveus i 
de les intervencions deis representants elel Govern per 
recordar els incompliments de les resolueions del debat 
de l'any anterior o per glossar els grans objectius co
berts per part del Govern en sentit contrari a alló C]ue 
Ji cliuen els Grups ParJamentaris. 

Aquesla és senzillament la proposta que avui plan
tejam, esperam que els objectius que es tracten d'acon
seg.uir siguin compresos per tots els Grups Parlamen
taris i per tots cls Diputals i esperam per tant que 
pugui ser presa en consideració i que próximament pu
gui quedar incorporada al Reglament vigent del Par
lamento 

Moltes gracies. 

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

Huguet. 

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

- Sr. Prc»iclenl. Srt:s. i S1·S. Dipulals. 
He de comenr;:ar per reconeixer qu~ la intervenció 

elel Portaveu elel Grup SOCIALISTA no ha entrat, per
qu .~ no és l'objecte cl'aque~ta Pronosicó ele Llei, en els 
graus de compliment o no complimcnt i que ha volgut 
justificar amb una curta intervenció el C]ue en cert<1 
m<1ncra es c!iu c1'exposició de lllotius, qlle és que es 
Iract~\ d'esmen<1J" una llacuna que té el Reglamcnl actual 
pel que Pa al conlrol ele complimenl cle les resolucions 
aprovadcs en els c1ebats generals o específics. 

Jo he de manifestar, en primer lIoc, esmenar quin 
tit)us ele llacuna? El control, indepenc1entment que 
s'automatitzi o no via reglamentaria, tots els Grups Par
lamentaris tenen les armes legals reglamenta.ries al seu 
abast per exercir els controls que creguin convenients 
i necessaris. Per tant, fer un Reglament on s'insisteixi 
el'una manera tan absoluta sobre el control, no de l'acció 
de Govem, sinó el control ele ]'acció del ParIament que 
ha de fer el Govem a través deIs mandats o a través 
de resolucions, consideram que en aquest moment pot 
ser no estigui massa justifieat. 

No entraré en si es compleixen totes o part o amb 
quin percentatge ni a donar-los, les estadístiques del 
grau de compliment que té aquest Govern envers totes 
les resolucions que aquí es prenen i el grau de compli
ment que tenen aItres Govems referent a les propostes 
que es facin en els seus Parlaments, perque consider 
que aquí hem de traetar alló que afecta aquest Govem, 
alIó que afecta aquesta Comunitat i per tant no hem d'a
nar a comparar graus de compliments d'un Executiu 
amb un altre, perú on sí cree que és interessant entrar, 
per donar un poc de Hum, és a fer una analisi compara-
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tiva no de les accions deIs Executius Autonomics o de 
l'Executiu del Govern Central, sinó una analisi compa
rativa deIs Reglaments, deIs Reglaments aprovats, í per
que no es pugui dir que només hem agafat els que ens 
interessaven hem agafat el pare o la mare de tots els 
Reglaments, com pugui ser el Reglament del Congrés 
de Diputats, hem agafar el Reglament de l'Assemblea 
de Madrid, hem agafat el Reglament de Canaries i el 
Reglament de Catalunya. 

El Reglament del Congrés de Diputats i el Regla
ment de Can aries no tan soIs no regulen el que es re
fereix a debats de política general o d'acció política del 
Govern, sinó que ni tan soIs regulen els compliments 
de proposicions no de llei o mocions, i aquí hi ha un 
mecanisme automatic guant a les proposicions no de 
llei i guant a les mocions, que és a l'únic Parlament de 
l'Estat Espanyol que hi és d'una manera tan clara i 
tan específica i és que si una proposició no de !leí o 
una moció no du un termini prefixat, es considera auto
r"aticament que j'Executiu té sis mesos per donar 
compte elel grau de compliment d'aquesta Proposició 
no ele L1ei o per donar compte de la moció i en cas 
que no ho faci automaticamenl, automatic<llTl cnt. no 
a petició del Grup Par.JamentClri, si no ha fa a b Co
missió corl'cSponenL, automaticament sera inclos en el 
p¡'imer Ordre del Día e1el PIe o¡-dinari a celebrar, 

Ac/) és un cas diríem atípic per part del noslrc 
Reglament, i jo no entraré a valorar el Rcglamcnt ele 
la nostra Cambra, que amb tot rigor he de dir que 
rcspectam, acatam i assumim, pero sí que crec que és 
cOlll'cnient dir g1le el Reglament el'aquesto C11'1br:1 tal 
\'eg2da en. honor al Regl;¡ment, és el m'éSs ¡-igo\'os Que 
hi ha pel que fa a control i pel que fa a subj ecció del 
Govern a la voluntat del Parlament, cosa que no em 
sembla malament en principi, sempre que no es vul
gui suplantar la funció del Parlament per la funció elel 
Govern, és a dir, sempre que no es vulgui convertir el 
Govern en br;:¡-r;: executor de la política que li pugui 
venir dissenyacla pel Parlament. No és aquesta la fun
ció del Govern ni és aquesta la funció del Parlament, 
la funció elel Parlament és legislar i controlar J'acció de 
govern i fer les recomanacions, vero mai del món arri· 
bar a l'extrem o al punt de dir' vosaltres sereu els se
nvcrs que executareu el que aquÍ vos direm i els pro
grames que aquÍ vos e1iguem. Per a<;:ó hi ha altres vi es 
quan no s'esta c1'acorcl amb programes i guan no s'esta 
d'acord amb actuacions concretes del Govern. 

Per al tra ban da també s 'lB. de d ir que el Regla
mf:nt de J'Assemblea de Maelrid sí gue ho regula al 
seu art\cle 170, pero res no estableix del control i COl11-

p,li~lcnt ele les rc~olucions, ni tans sols té establert cap 
reglm de control per a les mocions ni proposicions no 
de llei. ni el ParlaIT'c!1t Nacional. ar;6 s'ha ele dir. 

El Reg)ament elel Pz¡rlament de Catalunva lalllnoc 
no estabJeix res sobre el control de resolu~ions a1;ro
vades al Debat d'Orientació Política General, tampoe no 
estableix res. Aquí l'únic que s'estableix respecte de 
proposicions no ele !lei i respecte de moeions, concre
tament, a l'article 126, és que s'haura de donar cOIl1pte 
a la Comissiú corresponent, perú no estableix cap fÓl-

mula o termini fix o termini de sis mesos per a aquelles 
propostes que no tenen un termini determinat. 

Per tant, él!;Ó ens indica, i crec que és bo que bo 
('onPl~'!en aquí que l'actual redaeció elel nostl-e Regla
ment és élmb tot-a seguretat el lext que conté el si;'U~
ma més estricte i rigorós en el que es rcf(:Teix a con
trol de cJmpliment '~!e les actm\~ions del Govern dic
tades a iniciativcs parlamcnlt!ries. a~ó s'ha ele saber. Si 

es pretén a més d'aquests controls que ja s'han fixat i 
que som els únics que tenim amb un caracter tan rigo
rós, si es pretén, a més, que a¡;o s'estengui a les reso
lucions derivades de debat, podem arribar al que ja 
havÍem anunciat abans, podem arribar a la curiosa si
tuació que l'acció de Govern es dicti en la seva totalitat 
des del Parlament i si I'acció de Govern s'ba de dictar 
en la seva totalitat des del Parlament, no és aquest el 
mecanÍsme, és un altre Govern. 

No entraré a repetir una altra vega da respecte del 
Parlament i supós que ningú no ha posa en dubte, in de· 
pendentment deIs graus ele complil11ent. El que sí s'ha 
de dir és que han d'existir uns líl11its i que s'ha d'ex
tremar la vigilancia a no confondre les actuaeions el'un 
organ tan important com és el Parlament i un organ 
també tan important com és l'Executiu. Pens que en 
aquest cas concret no fa falta aquesa adelició d'aquest 
nou article, i el Sr. Triay ha fet referencia a reformes 
d'altres Reglaments d'altres COl11unitats Autonomes sen
se especifical'·ne cap on s'imposi aquest control tan 
rigorós que suposa aquesta Proposició no de Uei, per
que cIar pel qui lIegeix la Proposició no ele Uei i no 
va al Reglament de la Cambra, al Reglament d'aquest 
Parlamcnt, cliu bé, ac;ó és una proposieió ele llei que 
afegira un m-tiele ele controlar l'acció ele Govern quant 
a les resolucions; no, s'han ele lIegir les coses i queda 
cIar que en aguest cas concret totes les resolucions, 
totes tinclran el mateix traetament que pugui tenir una 
proposició no ele llei i una moció. 

r concloem: és a l'únic Parlament -ja no les re
solw:ions, que ja no hi tornaré a entrar- que les pro
posiciolls no ,de llei i les mocions teneo el tractameot 
que aquí tenen, a ['únic Parlamento El Senat és una altra 
cosa i té UI1S aItres temes, i els debats també són més 
taxats que al Congrés ele Diputats, no tenen les ma
teixes funcions. Al Congrés de Diputats que és el Par
lament ele ver, que és el que deim tots i tots han ma
nifestal. R((O no hi és, no hi éso 

No s'enfadi, Sr. Senaelor, aelme.tem la seva alta mis
sió al Senat i per tant jo ¡a he elit que al Senat sí que 
hi era a\-:" pero hi era el'una manera totalment elife
rent; al Congrés de Diputats no és regulat. 

Si passéssim afer Ulla relació, pero crec que l'ex
plica ció ha estat prou clara, ens adonarÍel11 que el que 
die és totalment cert. Jo després, amb molt de gust, si 
és que hi ha replica, els lIegiré textualment que és el 
que reg:den els Regbments del Congrés de Diputats, 
ele l'Assemblea de Madriel, ele Canaries i ele la Gene
ralitat ele CatCllunya i cree que amb a<,;o tindrem una 
visió amplia deis Reglaments a nivel! de l'Estat Es
panyol de Comunitats Autonomes regides per diferents 
signes i que per tant no implica haver fet una selecció 
de cornparaeió de la nostra Comunitat amb unes aItres, 
sinó fcr una comparació rigorosa i demostrar, si a(,:o 
é'i un avan(,:, que aquest Parlament compta amb el Re
['lament més estricte i més rigorós de control a l'acció 
ele govern. 

P{~ r tant, con~ide\'am que af~gir aquest apartat més 
no té mélssa motivació quan hi ha altres rnecanismes de 
control. 

.Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraub el Portaveu del Grup Parlamcntari 

SOCIALISTA, Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Gr6cies. Sr. President. Sres. Srs. Diputats. 
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Dues funcions són les del Parlament de !es Illes 
Balears i de qualsevol Parlament o Assemblea de Co
munítat Autónoma, legislar- i cont rol ar el Govern . Per
feccion ar aquest control del GDvenl és e l que motiva 
la proposta de refonna del J<.eglamen t puntual que avui 
el s venim a proposar. 

Jo creía que la reforma elel Reglament elel Parla
mcnt era objecte ele treball deIs Parlamentaris, ck1s 
Grups Parlamen taris, elels Diputats; pensava que en un 
tema com aquest tan org3nic, tan intern elel Parlament , 
el Govern mantendria un respec tuós si lenci com a part, 
logicament, integrada, afectada per ]es fórmules de COll

trol que aquí pugucm deciclir Veig CJue el Govern eq3 
realmen t preocupat pel control que se li pugui fer o que 
se li fa, fins al punt ele fer una argumcntació realment 
molt poc rigorosa sobre la realitat deis R eglaments el e 
les diferents AssembJees Autonomiques. E l Reglament 
ele Catalunya, el Reglament el'Anda lu sia, el Reglament 
d'Aragó, el Reglament ele Castel1a i Lleó són reglaments 
que tenen les mateixes fórmules, pot haver-hi algun 
matís de redacció en el Reglament del Senat, que també 
és la mare de tots aquests reglaments, hi ha fórmules 
identiques a les que tenim en aq uest Reglament, s im
plement perque aquí ho vam copiar, perque la nostra 
inventiva és limitada j sempre que tenim coses paral
leles en les quals inspirar-nos, dons ho feim i per tant 
efectivament tenim un Reglament rigorós en el tema 
del eom pliment de les mocions i proposieions no de 
LIei, ara bé no és I'únic, no és l'únic, forma part d\m 
paquet de Reglaments igualment rigorosos en aqllest 
compliment de mocions i proposicions de LIei. 

P er:) en qualsevol cas, el que jo voldria f'er veure 
als Srs. Diputats és si és raonable que les resolucions 
que surten d'un debat de política general, que les re
solucions que sur ten d'un deha! d'una comunicació del 
Govern o del debat _d'un pla ó d'un programa enviat 
pel Govern tenguin un tractam ent inferior al el'una pro
posició no de 1lei o d'una moció, en una paraula, que 
sigui molt manco vinculant pel Govern l'aprovació aquÍ, 
en un debat de política ¡reneral, d'una determinada re
solució, que la que pugui sortir de qualsevol resolllció, 
de qualsevol proposició no de ll ei, fins i tot en Co
rnissió, o de qualsevol moció resultant el'una inkrpel
lació. Es aixó raonahle? Nosaltrcs entenem oue no i 
si d'altres Reglaments encara no ho han incorporat, no 
tenim per que anar sempre darrera, qualque vegada 
podem donar una passa enclavant, ja que en duim tan
tes de diferencia en altres qüestions. 

Crec que és ciar que el Govern aprofita precisa
ment aquesta llacuna eertament del Reglament o aques
ta manca de regulació del Re~lament d'aquesta qüestió 
per deixar a l'aire quantitat de resolucions importants 
que surten clels debats de política general, deIs elebats 
sectorials o deIs debats ele les comunicacions, i ho po
dem repasar si el Sr. Vice-president ho vol per veure 
com ja es va fermant molt m és la resposta del Govern 
a qualsevoI proposició no ele !leí que la resposta del 
Govern a molt més ímportants resolucions tretes de 
debats de política general. 

A mi realment em sorpren que el Govern prengui 
partit d'una manera tan important en un tema com 
aauest, quan realment és el Govern d'un partit que a 
aItres Assemblees, a aItres Parlaments, a aItres instan
cies on no ostenta el govern, sempre manté una postu
ra d'agilitar els treballs parlamentaris, de millorar les 
fórmules de control del Govern, en una paraula, d'en
fortir la responsabilitat que correspon als Parlaments i 
a les Assemblees de controlar el Govern com a funció 

basica i com a Punció inherent irrenunciable paraHela
ment amb la funció de legislar. 

Jo crcc, Srs. Dipu tats, que comprendran que ens 
lrobam en una situació que no és que sigui un tema de 
viela o mort, és una aportació potser modesta, potser 
secundaria a la reforma del Reglament, perque efcctiva
ment tenim un J<. cglament relativament moc\crn en 
aquestes qücstions, peru aguest Reglamcnt seria molt 
més coherent, seria molt més hornogeni si tenguéssim 
la tranquiHitat que qualscvol resolucíó aprovada pel PIe, 
que qualsevol cncarrec que Ji feim al Govern en ma
t:~ria de política general, ele política sectorial , amb TIlO

tiu d'\lna comu nicació, tI'un pla o d'un pro¡!rama, doncs 
que sabem CJue a termini fix el Govern vindra aquí, a 
la Comissió correspon ent, i donara les explicacions 
oportunes sobre el que ha fet sobre aquella materia. 
Aixo no ferma el Govern a res més que ja no estigui 
fermat, simplement p erme t donar als Diputats una in
f ormació ele primera ma que si no, J 'han d 'anar a cer
car per vies molt més precaries o bé I'han de cercar en 
declaracions moltes vega des esbiaixaeles que el Govcrn 
c1óna als mitjans ele comunicació. 

Moltes gracies_ 

E L SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-president elel Govern, Sr. Joan 

Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(J oan H uguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President . Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Triay, jo crec que el Reglament del Parlament 

també estableix que un m embre del GO\'em pot inter
ven ir en qualsevol debat i en el moment que es pro
dueix. Jo crec que aquest és un debat on jo he vol
gu l evitar que es fes un debat polític sohre aquesta 
situació i ho he intentat, si no ho he aconseguit mala 
sort pe¡- a mi, no mala sort per a vostes, sinó per a 
mi, perque no he tingut capacitat per arribar-los a tots 
vos tes , pero he intentat simplement posar les cartes 
damunt la taula, obert es, vos te ho ha intentat el'una 
manera i jo ho he intenta t d'una altra, vost,~ no m'ho 
ha desmentit que agu es t Reglament sigui el més rigorós 
de l'Es tat Espanyol que té uría Assemblea Legislativa 
eI'una Comunitat Al! tanoma i que tengui el Parlament 
a nivell nacional. Sobre el Reglament de Catalunya, 
jo no sé si devem tenir el mateix o no tenim el mateix, 
podem repassar els articles, pot ser que sigui enutjós, 
per:J els podem repassar ara mateix, els podem repas
sar; l'Assemblea de Madrid, artiele 144, «tota interpel
lació podra donar lloc a una moció, el debat i la votació 
es realitzaran d'aeord amb el que s'estableix per a les 
proposicions no de !lei», passem a les proposieions no 
de lIeí, «canelos el debat s'obrira un terminí de 30 m i
nuts durant el qual els Grups Parlamentaris podran 
presentar propostes de resoludó davant la Mesa. La 
Mesa admetra --esta en castella i ho traduesc simul
t~.niament- les que siguin congruents amb la materia 
objecte del debat i que no signifiqui etc., etc.; es vo
taran les propostes de resolució segons l'ordre de pre
sentació ... », jo encara no he vist enlloc que dígui un 
termini fix de compliment d'aquestes proposícions no 
de llci, les resolucions s'ajusten a proposieions no de 
llei, no és regulat a l'Assemblea de Madrid. 

Anem a Canaríes, podem repassar-ho tot; anem a 
Catalunya, «De l'impuls i el control de la política del 
Govern, deIs debats generals, al que dóna 110c, es vo
taran les propostes de resolució segons l'ordre de pre-
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sentació etc., etc.», «DeIs debats i interpeHacions, de 
les mocions», no hi ha termini fix al de Catalunya, no 
n'hi ha, diu que si el Govern o la Generalitat incom
plís el termini fixat a la proposició no de llei es podra 
demanar compte davant la Comissió o davant el Ple
nari, pero d'aquelles que no tenguin termini no en 
diu res. 1 el Reglament del Congrés de Diputats exac
tament igual, i el de Canaríes exactament igual, els 
tenc aquí i els hi puc llegir. Que és? Que vull dir que 
aquests són e1s bons i el nostre és el flac? En absolut, 
en absolut, només dic que aquest Reg1ament de la 110S

tra Cambra per ser tal vegada el darrer que es va fer 
i que es va tornar a reformar sigui 1al vegada un deIs 
més avan<;:ats que tinguem, pero d'a<;:o no podem deduir 
que el Govem vulgui fugir de l'acció del cootrol del 
Parlament; a qualsevol moment els Grups Parlamenta
ris, un Diputat, podem demanar la compariexeo-:;:a d'un 
Conseller o de qualsevol membre del Govern perque 
doni comptes, un Diputat avalat pe1 seu Grup Parlamen
t;¡ri i una altra cosa és, en aquest C:1S concret, que 
obligatoriament al can de sis m esos s 'hazi de donar 
compte, i vastes sabe~ que aq uí s'aproven~ rcsolucions 
molt serioses, 1l10ll imporlal1ts, p;:,nJ saben pedecta
ment que al cap de sis mesus s'ha ele presenUlr el Go
vern i dir: al·lotets, no tenim res fet i llavOl-s. veo¡ra, el 
Co ve rn in comrleix no sé que i no sé que més,~ tot5 
feil11 aqucst j oe, tots ho sabem i jo no be vengut afer 
una exposició política, sinó almanco a c1efensar precisa
ment la bondat del nos1re Reglament i dir que en aquest 
cas cooeret és el Reglament que permet major control 
per rart dcls Grups Parlamentaris él- l'Executiu, de qual
sevol altra Comunitat Autónoma i fins i tot de l'Estat 
Espanvol, i no fa ce m comraracions ele Grups , perquc 
voste sap que els papers mol tes vegades eanvien, el que 
no pot canviar són les idees o la coherencia amb els 
planteiaments, pero els papers deis Grups polítics can
vien en funció que siguin al Govern o a l'Oposició, i 
ar.;Q vostes ho saben molt bé igual que tal v~gada ho 
sabe m nosaltres també a nivell de l'Estat Espanyol i él 

nivell eI'aquí, pero quan el Grup Popular va presentar 
una reforma del Reglament al Congr¿s de Diputats, el 
qui va sortir va ser Virgilio Zapatero, no va sortir Mar
tín Tova1, va sortir el Ministre de Relacions amb el 
Parlament , és a dir que no . . , simplement que no .. . , j no 
posa"a terminis fixos en aquella reforma-, ni terminis 
fixos no posava. 

Grácies , Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Purtaveus de Gn¡ps Parlamentaris que vulguin 

intervenir? 
Per part elel Grup Parlamentari CDS, té la p:lraula 

la Diputada Sra. Alellar. 

LA SRA. ALEÑAR I PUJADAS: 
Mu chas gracias, Sr. Presidente. 
Totalmente elc acuerdo co n el planteamiento que 

ha cxpuesto e l Portavoz elel Grupo SOCIALISTA, creo 
C!.ue, nada m ás que añadir, so lamente fijar nuestra po
SIClOn. Como Grupo Padament::lrio, apoV:1remos la Pro
posición de Ley que se está debati endo -en este momen
to, si bien qui s iéramos dejar nuestra posición cJara res
pecto a que rrcre ri¡-íamos una revisión general del 
Re~¡arn ento como \'a hemos solicitCldo a 1; Comisión 
resrectiva , aunque ~reemos que no está de más cubrir 
este vacío o laguna regl;:¡menta ri J , qu e 1ambién cree
mos que existe, y 13 petición de revisión prec isamcnte 
de iodo e l Reglamento ~e hi l:O porque creell00S que eles-

'. 

pués de unos años de utilización, de práctica del actual 
Reglamento, existe ésta y alguna que otra pequeña la
guna, aunque con menos urgencia en su reelaboración 
como ésta, con lo cual simplemente anunciar nuestro 
apoyo. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT; 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM té la 

paraula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. ' 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOV AS: 
El nostre Grup també donara suport a aquesta 

presa en consideració de la Proposieió de Llei que pre
senta el Partit Socialista Obrer Espanyol. Per a nosal
tres és evident que les tasques del Parlament han de 
tenir la doble funció que ja s'ha explicat aquí prou a 
bastamcnt i no hi insis tiré. El control de l'Executiu 
és una tasca, una labor inherent a la feina parlamen
taria i tot allo que serveixi per facilitar aquest con
trol, tot allo que serveixi per agilitar també aquest 
control, nosa ltres ho vcim molt bé i creim que si s'a
l)!"ova aquesta Proposició de Llei millorara el Re¡rla-
mento ~ 

D'altra banda és un Reglament que C0111 tolhom 
sap va ser objccte de llargues sessions d'estudi, la Po
nencia de reforma elel Reg13mcnt va ser a I'anterior 
períocle ele sessioos probablement la que es va reunir 
més "cgades, i no és estrany, per tant, que el Regla-
111ent elel Parlarnent de les: Illes Balears sigui millor 
que cI'altres, l:'élircbé ¿s el 111illor que tcnim a les Illes 
Bale~\l-s i a part del món també, pel que veig. 

L'acció de govern no és dictada des del Parlament, 
pero obviament l'acció de govern ve recomanada, ve 
dirigida, ve el'alguna manera propasada per la tasca 
parlmllentaria, a oosaltres a<;o ens sembla absolutament 
normal dins un regim democratic. Jo vull aprofitar 
aquest tom d'intervenc ió pcr assenyalar que el Reg1a
ment nostre té altres llacuoes que bé mereixerien que 
s'estudiessin; ara mateix hi ha hagut un Grup Parla
mentari concretament que ha intentat, ha provat de 
canviar ele nom, i no ho dic pel nostre, i no ha estat 
rossible. Aquesta situació, que és possib1e a les Corts 
~ener~ls Espanyoles, aquí pel que s'ha vist no és pos
s lble, JO cree que a<;o són qüestions que també s'hau
rien d'analitzar. El nostre Parlament es reuneix quatre 
mesos a l'any en sessions ordinaries, en període de scs
sions, i 6bviament hj ha proposicions no de lIci, aeti
vitats parlamcntaries que són de difícil realització en
caixonades clins <'.quests quatre mesos, ayo també ens 
hauria de fer pensar en la possibilitat de la introduc
ció d'interpeHacions d'urgen~ia, que per exemple el Re
glament ele Catalunya té previst a partir el'una reforma 
que t's \'a proc!uir fa molts roes mesos. 

Pensam. Ido, que qual sevo l millora en aquest sen
lit se r-a rositiva i per ac;:''¡ 1i donarem suporto No és 
;?-ual anar a la proccssó que repicar" les campanes i en 
aq uest sentit jo entenc, el nostre Grup entén les pre
vcncions que pOl tenir un Execut iu, PC[;) óbviament no 
le:,; comp~lrlilll perque Clll'~~lelTI que la democracia s'ha 
cl'aprofunclir scmpre, que 111:1.i no en tendrem prou . 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup P~l'lamentari AP-PL, té la parau

J:::¡ cl Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Gracics, Sr. Presiclcllt. 
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Simplement, una intervenció molt curta per donar 
suport també, com els altres Grups, al que ha dit el 
President del Govern, el Vice-president del Govem , i 
al maleix temps per no donar suport a aquesta Prupo
sició no de Llei, I'emissió ele lramit d'aquesta Proposi
c ió no de Llei. 

Cum ha dit el S r. Triay, realmenl és un assumpte 
que 110 es ele vida o morl, és una modificació moIt pun 
tual, és una mojifica cion eta elel Reglament maldament 
per ::¡ ai~ j fac i falta una lIci . Altres vega des hcm dit CJue 
aquí el Parlament fa moltes de lIeis, una darrera l'altrZl, 
de moltes coses que no importaria tal vega da tenir 
aquesta categori a de llei, si hé en aguest cas és m és 
que justificat, evidentment, per~ el SI". Triay ha dit dues 
coses, ha dit que la funció del Parlament és la de con
trolar el Govem i la ele legislar, o més ben elit, la de 
legis lar i la de controlar el Govern, pero no hem d'obli
dar que moltes vegades s 'ha criti cat aquí clins o jo ho 
he dit altres vega eles que hi ha moltes resolucions, mol
t es coses que tenen una part com si fos gestió elel Go
vem, pareix com si es vol gu essin assumir fins i tot fun
cions de gestió i a ixo és dolent. 

Per una altra banela ha dit que amb aixo s'evita
rien les tasques aquestes d'haver de fer debats per veu
re el compliment del Govern de les resolucions que 
s'han fet, i jo una vegada vaig elir aquí que no hi érem 
per fer feina, que erem aquí per a una altra cosa, que 
era per legis lar i per control ar i vaig rebre com una 
es tora . Per que som aquí? Per fer feina o per no fer 
feina? Perque en aquel! moment em varen dir que er:J 
per fer fe ina, i ara resulta que és per no fer-ne, ara 
volem que el Govern s'autoeontroli del contro l que hau
rÍem de fer els parlamentaris o els grups polítics; no, 
jo crec que si hi ha una Punció de control, elones els 
Grups Parlamentaris que eontrolin i que estueli'in i que 
mirin i que demanin i qu e el ~p\'ern sempre dóna to! 
tipus de fac ilitats . 

Per una altra banda coincídesc totalment amb la 
Sra. Aleñar del CDS que efectivam ent hi ha altres lIa
cunes, i el PSM-EEM també ho ha dit, hi ha aItres lIa
cunes en aquest Reglament, llacunes que precisament 
s 'han demostrat i s 'han donat a coneixer darrerament, 
i jo elem an : No valdria més, Sr. Triay , que s 'estudias
sin bé el Reglament, ho mirassin, retirassin aquesta i 
fessin una Proposició de Llei més ben reta, no tan avíat 
com les fan normalment, aques ta també ho era , la pro
va és que fins i tot hi havia errors d'articles, que l'es
tudi'in ben estudiada i en tot cas presentar aquí una 
Proposieió de Llei per abordar aItres aspectes elel Re
glament i no ha ver d'anar puntualment cada dia a fer
ne qualcuna_ Nosaltres, per aquest motiu, doncs, no do
narÍem suport a aquesta Proposició, a aquesta admis
sió a tramit de la Proposició de Llei. 

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

paraula el Portaveu Sr. Triay_ 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Sr. President. 
Hi havia uns errors d'artic1es, efeetivament, fa tres 

mesos que es van esmenar i per tant supos que tots 
els Diputats estaven assabentats, pero per si de eas a 
qualcú no li havia arribat encara la notícia, per a~o ho 
hem fet llegir al comen~ament, per evitar discussions 
absoIutament superflues que segurament eren als pa
pers de qualque Diputa,t. 

Efectivament aquesta proposta de reforma elel Re
glament puntual no esgota les possibilitats de millorar 
i de reformar aqu est Reglament, en absolut, pero tam
poe no ho impede ix en absolut ni tampoc nosaltres no 
tenim per que assumir ara aquí, en solitari, reformar 
lol el Regl ament del Parlament perque després, amb 
un a passada rapiela com la que ha fet avui el repre
sén tant uel Gü\-ern i elel Gl up Populm- tota la feina 
vagi aterra, Diuen que ac,:6 és una modificacioneta, bé, 
és una modificacioneta necessa t-ia perque els incompli
ments de l Govern de les r esolucions que aprova aques
ta Cambra, molles amb el vot favorable elel Grup Po
pubr, no es compleixen i no es compleixen ni tenim 
després m ecanismes per saber exactament que ha sut
ceYt amb aquestes resolucions. Hem llegit un magnífic 
article fa molts pocs elies sobre l'inventari de tea tres, 
una pagina completa el'un diari molt ben documenta
da, que és una resolució, en aquest cas d'iniciativa so
cialista, que va aprovar aques t Parlament i que mai no 
ens han enviat cap paper per informar-nos que passa
va en aques t tema. Jo crec que hauríem de tenir una 
vio. ele comunicació directa, obligada per part del Go
vern, sobretot quan són coses que ha passat un any o 
un any i mig, perque em referesc només a aquesta Le
gislatura, eles que es van prenelre els acords, per poder
les coneixer. 

Jo no vull fer una discu ssió de Reglaments amb el 
Sr . Huguet, els Reglaments que jo li he esmentat esta
bleixen el mecanisme de control per Comissió de les 
mocions i proposicions no de llei, el Reglament del 
Senat estableix el termini de sis mesos per elonar com
pliment, nosaltres no hem inventat res, no som els únies, 
pero aquest no és el tema de la diseussió d'avui, el 
tema de la discussió el'avui és si no es mereixen el ma
Leix tractament les resolucions deIs debats generals, de 
les comunicacions, deIs plans i programes, que les pro:. 
posicions no de llei en Pie i en Comiss íó o que les mo
cions que provenen d'una interpeHació, aquest és l'ob
jecte de la proposta que nosaltres feim, no hi ha una 
regulació en aquest tema, efec tivament és una cosa in
novadora que ho plantegem, en aquest cas no és ne
cessari que ho copiem d'uns altres, en aquest cas po
dri en ser els altres que ho copiassin de nosaltres, peró 
no veig que ar;:o pugui ser en absolut un element des
(1ualificaclor ele la proposta ni veig que aixo en absolut 
afegeixi al Govem una impossibilitat de governar o su
posi que facem gcstió en nom del Govern, en absolut, 
les resolllcions seran les mateixes que les que es vénen 
aprovant, s implement el Govern ens enviara un paper, 
com ha fet fíns ara, darrerament, des que s'aplica el 
Reglament en la qüestió de proposicions no de llei o 
de mocions i hi haura un tramit en Comissió eom hi 
ha el tramit de les preguntes o el tramit d'altres qües
tions que es tracten en Comissió i no hi ha per que 
haver de fer preguntes en el PIe o interpeHaeions sobre 
incompliments del Govem en materia de debats de po
lítica general. 

Comprene que, com sempre, hi ha una cosa con
creta, la solució facil és dir que hem de fer una cosa 
general, molt més general, molt més completa, no apres
sada, no sé quin apressament hi ha en aquesta Propa
sició de Llei, que és una proposició de llei perque ho 
exigeix el Reglament, no es pot canviar el Reglarnent 
més que per proposició de llei i entre aItres coses, nO 
en duim una cada día; no sé si és la primera, o en 
gualsevol cas hi molt poc record de proposicions de llei 
de modifieació del Reglament, no és un tema del gua! 
s'hagi abusat en aguest PIe, i crec que el tema, la qües-
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tió que avui duim aquí, puntual efectivament, puntual, 
no tracta de resoldre tots els problemes, bé mereix el 
vot favorable del PIe del Parlamento 

Moltes gracies. 

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

Ruguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN 
(J oan Ruguet i Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Ro faré des d'aquí només clarificar una serie de 

coses. 
Sr. Triay, voste i jo podem discrepar poIíticament, 

pero normalment si tots dos parlam planerament sem: 
pre ens hem entes en qualsevol, debat,. ser~lbla que. avUl 
no. A Ini m'agradaria que voste em dlgues quan JO he 
desqualificat aquesta proposta, en cap moment,. ~n cap 
moment de la meya intervenció no he desquahflcat la 
se\'a proposta ni he dit que fos inoportuna tan soIs: 1.1~ 
ho be dit ar;6, jo J'únic que be fd ha estat una anallsl 
com para tiva en tre el RegTament el'aquí i d'altres Rq!Ia
ment5, i nosélltres no volem evitar el control del Par
lament, voste, el seu Gnlp en qualsevol moment té po
testat ele demanar la documentació que faci falta; si 
una resolució el'un debat ele l'estat de la Comunitat o 
d'un debat sectorial no es compleix, voste pot fer com
pareixer qualsevol Conseller, ho digui el Reglament am~) 
aquC's1a moclificació o no ho digui amb aquesta mue\¡
ficació, perque el Reglament ho diu en altres articles, 
i el que voste m'ha esmenlat molt inteHigentment, no
més n'ha esmentat un que fixa el termini de sis mesos 
per a les proposicions no de lIei i les mocions, el Senat, 
els aItres Reglaments diuen que s'haura de donar comp
te a la Comissió corresponent un cop transcorregut el 
termini fixat per la mateixa proposició no de llei o per 
la mateixa moció, pero res no diuen si aquesta propo
sició no de !lei o aquesta moció no tenen tennini i 
aquí sí que ho diu i a{,:o es vol posar també per a les 
resolucions, i jo he exposat aquests arguments per cla
rificar, pero ~ai del món per desqualificar. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a la votació de la presa 

en consideració ele la Proposició de Llei presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, registrada amb el 
núm. 2071. que acabam de debatre. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la presa 
en consideració el'aquesta Proposició de Llei, es volen 
posar drets? Gracics. 

Sres. i Srs. DiDutats que votin en contra, es volen 
posar clrets? Gdlcies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en 

contra, 29. No bi ba abstencions. Queda, ido, rebutja
da la presa en consideració el'aquesta Proposició ele 
Llei que acabam de solmetre a votació. 

III.2.-DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIO DE 
LA PROPOSICIO DE LLEI R.G.E. 188/89, PRESENTA
DA PEL GRUP PARLAMENTARI PSMEEM, DE DE
CLARt\CIO DE LA MARINA DE LLUCMAJOR COM A 
A.N.E.I. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al debat de la darrera Proposició de Llei 

del punt UI, que és la presentada pel Grup Parlamen
tari PSM-EEM, registrada amb el núm. 288/89, de de
claració de la Marina de Llucmajor com a Area Natu
ral d'Especial Interes. 

Per defensar aquesta Proposició de Llei té la parau
la per part del Grup proposant el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Seré molt breu o esper ser molt breu. Creim que 

seria absolutament inútil reproduir el debat que varem 
tenir ahir vespre sobre la presa en consideració d'una 
lIei de declaració d'Area Natural d'Especial Interes i 
pensam que seria millor que l'esperit que ahir es va 
fer pales aquí dins de prioritat de tramitació del Cata
leg, el'una real i efectiva protecció d'arees naturals a 
través de l'instrument del Cataleg, quedas avui reflec
tit per una voluntat expressa de tots els Portaveus de 
la Cambra. 

Si aquesta voluntat quedas així expressa, no ten
clríem cap inconvenient de retirar la Proposició de Llei 
que avui vespre presentam i veure quin és el resultat 
ele tramitació elel Catáleg; si aquest fas desfavorable 
les hauríem ele tornar a presentar, pero aixo sempre 
se¡-ia possible d'acord amb el Reglament, i avui vespre 
faríem aquesta oferta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gL'úcies, ~r. DiputaL Una oferta atípica per 

cert, no?, perque fer un debat sobre si donen suport 
o no al Cataleg em pareix que no procedeix, per tant 
voste ha de prendre la decisió de confiar que el que 
diuen els Diputats és ver i retirar o no retirar la Pro
posició de Llei, que aquesta sí que es decisió seva, l'al
tra no ho és, obrir un debat sobre si es vol accelerar 
o no el trámit de la Comissió per estudiar el Cataleg. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 
Sr. President, seria impossible i improcedent per 

descomptat que hi hagués una resolució del Parlament 
avui vespre en aquest sentit, peró crec que donar un 
tom de paraula als Portaveus perque express in la seva 
opinió és sempre possible Llmb una interpretació gene
rosa del Reglament que li demanaríem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Resulta que la interpretació generosa del Regla

ment que té aquest Presielen t no arriba a tant, per tant 
no és possible fer un tom d'intervencions per dir sí o 
no clonaran suport al Cataleg. Sr. Mayol, el problema 
és seu i no el passi als altres Portaveus. 

.. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
En aquest cas, Sr. President, en una consulta ra

ricia éll Grup decidim que retirar la P¡-oposició de Llei, 
feim un vot de confianr;:a en el Parlament i en el que 
es va dir ahir vespre i confiam que realment sigui així. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo li a"raesc el vot de confianca, la retirada cle la 

Proposició ~de Llei no, perque és ~n fet seu, pero so
bretot la confian~a en tots els Diputats de la Cambra 
i retirat aquest punt de l'Ordre del Dia, aixecam la 
Sessió. 
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