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1.-) PREGUNTES; 

1) RG.E. núm. 2671/90, presentada pu Itl Dipr~rada fI./llme Sra. Eflcama Magwia i Alapont, del Grup Parla
mentad SOCIALISTA, amb la[ormulaci6segllenr: 
·S'ha procedir allancament o a la imposiáó d'a/gurw sanció als apanarmmls Vista-hella a Punta Prima, Safll 
Ferran (Fom/enrera) i ell quina süuació legal es troben?". 

2) R.e.E. /lúm, 2807/90, presentada pe! Qipuwt U/us/re Sr. Ramoll Orfila i PO!IS, del Gmp Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES, amb laformulaciósegüent: 
"QuiltS plans tecnics justificatius de In q UQfI(ill i nwdalitat dt le.\' capwres a real¡aar ell els veda(s de cafa de la 
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CAlB s'han apravat per pan de lo Conse/len'{J d'Agn"cuftura ['lmy 1990r, 

3) R.G.E. núm, 2835/90. presentada pet DipUUlI Jl./ustre Sr. loan Mayol j SemI, del Crup Parlamentan NA
CIONALiSTA J D'ESQUERRES, amb laformulaci6següenl: 
"Té constancia la Conselleria d 'Obres Públiques que les ubres de l 'Edar de FonnentertJ afecten tara natural 
l/'especial imeres de Ses Salines a s'Estany Pudenr?", 

4) RG.E. mím. 2750/90, prescmada pe! DipulIJt f1./usrre Sr. loan F. López i Casasnovm~ del Gmp Parlamen
to'; NACIONALISTA [ D'ESQUERRES, amb la formu/ació segl1enf: 
"Que pcnsa fer la Com.ellen'a de Thrisme per coneixCT que s'lum [et deis 100 mi!io!ls de pcsseles de,\'tin(l(s a re
forma i mil/ora deis hotels Reina Con:Jtanza, Nue Palace, Vikingo i Montbllmch pu credirs del B';:/lco Exterior 
de España a Fides (SuiSsa)?". 

5) R.O.E. núm. 2809/90, presenwda pe.l Dipu/at /l-luslrt' Sr. Damiil Pons í Pons, del Grup Parlam€nwri SO· 
CIALISTA, amb la fomllllació j'egr'i€nt: 
• Per que no ej' cobreix, mirj(llI~/.m1 oposició, la pla~{¡ d'arxiver, amb rilillació dI'. llicencillt etl Filosofio i Lletres, 
que es troba vacan! de fet a I'Arxiu del Regne. de Mallorca, IOta I'egada que la perSOl/tl que I'OCUP/¡ interilla
me", no té ntulació u/liver,sitiln"o i 110 pur acomplir·hi fimciOIlS eJpecialirzadeJ'?" 

6) R.G.E, núm, 2812/90, presentada pel Dipur(¡( If./¡/srre Sr. Valenl! Valenciallo i López, del Gnlp Parlamenw
Ti SOCW_IST A, ami, la fomwlaci6 seg!lenl: 
"Qlwn pensa dur al Pllrlamenr el COl'em de la CAIB l'invelZlari patrimonial de la ComunitalAlltOlloma?" 

7) KG.E. núm, 2752/90, presentada pel Di/Jl/lal n/asire Sr, loan F. López i Ca.wlSflOvas, del Grup Parlamen · 
tari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, amb /lI (onrl/¡f{/ció següent: 
"Pensa el Govem de les llles Balears persOfU/r-se en I'acció judicial per pressumptes respollsabilirllts penals 
qae se segueix a les empreses Bral/in, SA, Tossols, SA, M e/Jitol, SA i d'altres, eh' domicilis de les quals es troben 
ti l'hotel Vlkingo, hotel MOlllbülrlch, hotel Marice/, }zmel Nixe Paltlce i hOlel Rema Con.mmza?" 

!I.-) MOC/ONS, 

J) Moció R.G.E, núm. 28/ / 190, presl!nlOda peJ Gmp Parlamemari SOCIALISTA, relaliva lJ poUrica en rela· 
ció a/ pa/rimon; docunumtlJl de la Camellería de Cultura, Etlucació j Esports, 

2) Modó R.GE tlúm, 282/190. ¡;reserltatla pel Gmp Par/l/mentari SOCiALISTA. re/ativo a pomica de la 
COlIselleria de Cultllra, Educació i EsportS en re/ació amb I'esporl d 'tl lta compecició a les ffles 8ltlears, 

[11.-) RESOLUC[Ó D 'EMPAT deis pums .1. 6, 7, 8 i 9 de la Proposició no de Llei R.G,E, núm. lJ23fJO, pre
semada pel Crup Parlamenrari OSICLAISTA, relativo a molOciclLwne a/e.\' Illes Ba/Mrs, prodult en la Comiso 
sió de Cultura i Educaci6. 

U.- PREG UNTA R.G.E. NÚM. 2671J'Xl. PRESENTADA 
PER LA DIPUTADA SRA ENCARNA MAGAfiA 1 
ALAPONT, DEL GRUP PARLAMENTARl SOCIALIS
TA (Ajornada). 

SI, Sr. Vicepresident, te la paraula. 

EL SR. VICEPRES IDENT: 

EL SR. PRESIDENT: 

Bon día. 

Comcn\(ant aquesta Scssi6 Plenaria Ordinaria scgons 
l'Ord re del Día que ha estat repartí! a les senyorcs i als se
nyors Oiputats. 

Comenr;.ant pel punt 1 refcril a Preguntes, Pe r formu
lar ... 

Gn\cie.'i, Sr. PresídCllL 

Jo demanaria a la Presidencia del Parlament que, en 
vi n ut de ['anide 158.4, les Pregunt~ asscnyalades amb el 
R.O.E. 2671{90, 2750190 i 2752/90, pogucssjlL cSscr ajorna
dcs per a un proper O rdrc tlc[ Dia, ja que el Consellcr de 
Turisme é.<i de viatge, 

Onlcics. 

EL SR PRESIDENT: 
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sr, mollc.~ grades, Sr. Vicepresident. O'acord amb el 
Reglament, e l Oovern pOI <Iemanar motivadamcnt, el1 

'1ualsevol mOmenl ¡ per una sola vegada, que alguncs pre
gu ntcs Siguiu pOSlposades pcr l'Ordrc del Di:l de la se .. :;si6 
segoenl. Pcr lant, aquesta Prcsid~ncia acccpUl la pellejO eJel 
Sr. Vicepresident. 

1.2.. - PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2807!90, PRESENTADA 
PEL DIPUTAT SR RAMON ORFlLA I PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per fo rmular la Pregunta registrada amb el núm. 
2807¡90, sobre quantia i modalital de les caplures a realit
zar en cls veda lS de C31f8. de la Comunital AutOnoma de les 
lIles Balears, té I:! paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila i 
Pons. 

EL SR. ORFlLA 1 PONS: 

Gnlcies, Sr. PresidelH. 

Día 27 de mar~ de I'any 198Y s'aprovava en el CO[lgrés 
de Dipu tat la Llei de Conservació deis espais naturals i de 
la flora i fa una silvestres. Aquesla lIeí, al capltol 111, anicle 
33.3, deixa dar que 101 apro l"i tamen l cinegelic i 3q!co!a en 
terre nys vedats, lj'hauo' de fer soIs pel titular d'aqucs l drel 
de forma o rdenada i con formement al pla teen ie jus tificatiu 
de la q uantia i modaHtat de les capt ures a realit:t,;l.r 3mb la 
Ona lilat de prOlegir j fome ntar la tiquesa ci negclica i aqül
oola. 

Per a¡¡:O Ii demanam, al cap d'un any i mig d'haver-sc. 
aprovat aquesta lIei, al Sr. Conseller c.I'Agricultura, quins 
plans tecnics justificadus de la quantia ¡ modalitalS de cap
turcs a realh:r..ar en aquc.~ts vedats de cac;a de la nostra Co
munital AutÓnoma, s'han aprovat per part de la Conselle
ria duranl aquesl any 1990. 

EL SR. PRESIDENT, 

Per contestar, té la parau la e l Sr. ColIseller d'Agricu l
tora i Pesca. 

EL SR CONSELLER D'AGRICUL TURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Balleslcr): 

On'lcics, Sr. Presiden!. 

Efecl ivament ¡'artide 33 de la Llci 4/89, al qual s'M re
fe rit el Sr. O rma, diu ¡¡ l'apartat 4 que cl wntingu l i ¡'apro
vació deis plans leenies s'ajustaran a les normes i als rcqui 
sits que a tal efecte establcixin les comu nüals au tónomes i, 
en e l seu cas, als plans d'ordenació de rt!cursos de 1.ona 
'luan cxistcixin. 

Nosal tre¡; tenim fet el pla cincgetic <I'Eivissa, csper que 
tOl$ els grups parlamentaris el tenguín, al manco ha es tat 

repa rli l a tot~ les fcderacions i aJ ConselI lnsu l:!r, el de 
Menorca, i en aquests momenlS estam acabant e l de Ma
llorca. AbeO, fent un simil urbanístic, seria com el pla gene
ral d'un munidpi, on es detallen quin són els recursos i 
COm s'han de protegir; peró després hi ha e ls plans parcials 
i els projeetcs d'urban il:t;J.ció a un nivcU més petit i a nivel! 
de vcdats. 

Nosallres a tOI.'i els vedals nous que t.1emancn la classi
Ilcació. els demanarn l'elaboraci6 del pla cinegetic., i també 
a aquc!ls vcdaLS que tenen subvenciÓ, que estan subvencio
nals de qua lque manera pcrqut s6n públics, e tc. En el nos
tre cas, eslam elaborant i en vies d'aplicació experimental 
el pla ci negelic del vedat social de Son Xanxos, - amb dues 
x - per veure si les decisions teóriques que hem prcs, des
prés a la priktica vll n bé, perque el tema de la ca~ é.s un te
ma molt delicaI i s'han de preserva.r els cquilibris, i no sem
pre le. .. coses que 'es plantegen teóricamCnl, dcsprés a la 
practica pOden anar bé. 

El problema de fans que fa que lota aqucsw feína nO 
e..<¡t igui acabada, és que la maleixa !leí a l'articIc. 36 cslablcbc 
que es creara per l'Administraeió centra!, la Comissió na
cional de prolceci6 de la na turalCS8. Aquesta Comissió no 
s'ha reunit maí, no cns han convoc.."'I1 mai, aleshores, les 00-
munÍla\s llUlOnome.<; a la vista de la ncce%ilal d'avam;ar 
d'una manera coordinada amb la normativa, perqut': no es 
tracta de fer una normativa dispersa dins l'Esta!. e.spanyol, 
enS hcm reunil diversc$ vegades, una a Pa lma, ¡ la darrcra a 
Vhorin Gasteiz, i ens hcm anal posan l d'acord a poe a poe 
perque tOles les disposicions q ue emetin les comunítals au
tOnOmes siguin m6.<¡ O manco semblants i homologadcs, La 
darrera reunió va ser dia 19 de sctembrc, i ar:! hi Ilaura, 
abans de finals d'any, una propera reunió a la qual ja cree 
que hi haura un leXl de bases sobre e l qual ens posarcm 
d'acord tales les comunital$ autonomes per fcr aquests 
pJ ;lnS cinegetics. 

Per altra pan . el que nosallres hem fet, per no causar 
massa traumes, és, en els vedalS ja anties, en d moment de 
dcmanar la renovació, els dcmanam el pla cincg~tic, la qual 
cosa ha prot.1u"it bastanl de transto rn , peró cree que s'ha de 
fe r. 

Gnlcies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENTe 

Té la parauLa el Diputa t Sr. Orfila. 

EL SR ORFlLA 1 PONS; 

Grilcies, Sr Presiden!. 

M'ha agradat, Sr Conscller, e l sfmil urbaníslic que ha 
fe l, plans generals, urbanit12cions, p!ans pareials, i és que 
trislarnent la nOSITa ca~ sofreix el mateix procés de ba lea
rit7.ació que ha sofen el nost re tcrritori a parti r de l'explo
tadó excess iva, abusiva deis scus recu rsos, a nivcl! ur banís
tic, cxplotad6 abusiva del sOl, i en el cas de la ca\8. explota. 
ció abusiva u'aquest recurs escAs, que és la ca~. 
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Nosaltrcs entenem q ue ~ un lema delical, és un tema 
electoralrncn l dificil, firu¡ i tot, no en va veim que en aquest 
darrer tcmps es prodiguen els sopars del President de la 
Comunitat AutOnoma amh C8\3dors. sopars multitudinaris, 
i nosallres entcncm que s'haurien de donar manco sopa rs 
de ca~'l i més planificadó seriosa d'un rt!cu rs, de la utili lza
ció d'un cecurs que és escls ¡que s'hauria d'entcndrc, no 
com una explo tadO industria l, COrn es fa a segúns quins -
lIoes, sinO com un esport ¡ en aquesl ¡¡eolit, limitar el seu 
esfor~ de ca~, la seva pressió sobre I'avifauna o sohre la 
fauna en general. 

Cree que és cer! que hi ha hagut un aoy i mig només, 
perO era ¡cmps suficicnt pcrqu~ les comunilats au ttinumt!S 
es posassin d'acord 0, si no, la nostra com un.itat autó noma, 
d.es d'una actitud sensible cap aquesta prob lemiHica fes 
complir alió que diu el Rei quan signa i acaba aquesta lid, 
por tanto, mando a todos los españoles, par(iclllare~' y aUlOri
dades, que guarden y hagan guardar esra ley, f tristament a la 
nostra comuni13l, e n aquests moment.~, encanl no la fcim 
guardar. 

GrAcies, 

EL SR PRESIDENT, 

Té la parau la el Sr. Conseller d'Agricu llurtl i PCSC<!, 

EL SR CONSELLER O'AG RI CULTURA I PESCA 
(Pe reJ, Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. 

El maleix anicle que vOS lC ha esmt!nlat, b6, jo m'he 
deixat un apa rtal, perque sabia més o manco per on an iría 
vostc, per recordar-U el que di u: wmbé, hem llegit I'aparlat 
4 de J'articlc 33, l'aparlal 1 diu, "la C<!~1 i la pesca en aigüc.s 
continentals solamen! podra realitl.ar-se sobre les cspecie.'I 
que reglamenl:lriament es dec1arin com a peces de ca<;a o 
pesca, declaraciÓ que en cap cas no podr:l afeclar les espe
cies catalogades~. 

La nost ra darrera ordre de vedes, coro voste sap, h<i re
preSental un iwa O(f impo rláulfSSim SObre 10 la la norma tiva 
esta tal, hu reprcsen lat que tcngucm recursoS, prOle.~lCs, de 
10LS els armc. l's d'Espanya que hao vengul ü veurc'm, amb 
les sevcs fa briques de Vitoria, preeisament pcrque creuen 
que ens he m r assat amb la reglamentació, Jo sincera men! 
cree que no, i si hem prcs la mesu ra 6s perq ue tenim e ls in
formes jurfdks adiems que suporten la nostra pO¡;iIUra, pe
rÓ nosa ltres , en el e¡l.S del lema de la ca¡;a, de cap manera 
no es pot dir que tenguem una actitud pass iva o ulla actitud 
permissiva o una acti tud de laisser fair, en ahsOl ut. 

El que passa és que hi ha trcnla mil escopetes, i 5Ón 
moltes escopetes, i si 110 es consciencJen els ca9tdors q ue hi 
ha d'haver una repoblació almanco de tO! allO que es ca¡;a 
duran l la temporada, éS a dir, és u)m una banyera, si en 
surt més aigua de la que hi entra , acabar;"¡ per bu idar-se la 
banyera, aixó és clar i natural. En aquest cam! csta m, 

GrAcies, Sr. Presiden!. 

1.3.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2835¡<iO, PRESENTADA 
PEL DlPUTAT SR JOAN MAYOL 1 SERRA, DEL 
GRUl' PARLAMENTARI NACIONALISTA I O'ES· 
QUERRES. 

EL SR PRESIOENT 

Per fO rmular la pregunta registrada amb el núm. 
2835/90, sobre obres de l'Eda r de Formentcra, té- la paraula 
el Diputat Sr. Juan Mayol i Scrra, 

EL SR MA YOL I SERRA, 

Gnlcics, Sr. Presiden!. 

Aqucsl Diputal ,"oldria saber si la Consclleria ,.!'Obres 
Públiquc.<¡ té conejxement que les obres de I'estació depur.! 
dora d'aigües resid ua ls de Formentera afecten l'A rea natu
ral d'especial interes de Ses Salines, en concrel la vorera de 
s'Esta ny Pudeilt. 

EL SR PRESIDENT, 

Té la p:uau la el Sr. Conseller (j'Ordcnació del Tcrrilo-
TL 

EL SR CONSELLER O'OBRES PÚ BLlQUES I OR
DENACIÓ DEL TERR1TORl (Jeroní Saiz i Gomila): 

Much¡j~ gracias, Sr. Presidente. 

Sr. Mayol, segú n la informaciÓn de que dispongo en 
estOs momentoS, el solar donde se ubica o debe de ubicar.;e 
la CSlación depuradora de Formentera, está fuera de! ámbi
tO territorial del árca na lural de Scs Salines, 

EL SR PRESIDENT: 

Té 1<1 paraula el Di putat Sr. Mayo l. 

EL SR MA YOL I SERRA 

G r:lcies, sr. Cünseller, perO la seva informació, em sap 
greu, perO em sembla esc.'lssa. Les obres no es limiten al so
lar on h; ha d'haver J'cslaci6, si ll6 que hi h:l unes ubres de 
conducció d'aigua o d'cste.;¡a de tuberios que afecten s'Es
lany Pudent, que aparentmeot 110 s'c;.:ecuten segons el pro
jccte presentat, que l'Ajuntament de Formentera ha hagu! 
d'aturar aquestes obres en aq uest mom~nt, i que provo
quen la d(!''I1rucció dé vcgetllciO de la ribcni de s 'Eslany Pu
(ICIII . provuquen l'alteraciO d'31guns rc(1ols tic s3vinnr, i si 
ju ¡';\rea natu!:!1 Vi' ser molt res teicUv:, QU:'IU ti t'CS!)3! pro
tcgit a 1:\ >lo ra dc s'cslli ny, si ac¡ uc.~ta peliul fuixa prOtegida 
S'OCUP;) per obres promOgudes per invcrsinns IHíb l¡ quc.~. 
que de 'Iu :llque nl:\llcnt , () de manera clara Inrnngeixen la 
tleí de pfOlecció (J'asqucs l espai natural, C/J1 dCtnan 1Imh 
quina Ituloritat m{)r:tl podrem (cr dcsprés (.'()mplir als panl· 
cula rS le..; prtHccciO/ls sob¡,c aquesls cspais nalurals que 
queden 3fcCW IS pc.r les m:u cix.cs inversinns públiques de la 
comu ni WL 

IóL SR PRESIOENT 
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Té la pafaula el Sr Conseller d'Ordena.ció del Territori : 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES I OR
DENACIÓ DEL TERRITORl (Jeroni Sajz i Goroila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

Sr. Mayal, lamento que en la formu lación de su pre
gunta no haya s ido us ted más expUCiIO, porque habría pro
curado recabar una información más completa de la que le 
he podido dar antes, pero que respondía estrictamente a la 
pregunta que usted me habla furmulado. 

No sé exactamente, porque no lo había prcparallo por
que no estaba incluido en su pregullI8, por dó nde discurren 
exactamente las incursiones a la estación depuradora, pero 
creo recordar q ue discurrían enterradas, naturalmeme, por 
el camino que va bordeando los e.~tanques. Como el lfmite 
del área natura l és precisamente este ca mino, es un poqui 
tfn diflci l de saber porque en la esca la de los planos no que
da muy claro, si es ca minu incluido o camino exclu ida, en 
cualquier caso, no creo que enterrar una fubc rla para ton
ducir las aguas que deben ser depuradas y resolver el graví
s imo prob lema med ioambienlal que tiene rorrnentera, no 
creo que enterrar esta luberla, digo, por un camino que 
bordea los estanques, pueda causa r un perjuicio al área na
tural de especial interés que se pretende pro teger; ni creo 
tampoco que vaya cont ra la ley de pro tecció n, que creo re
cordar que lo define como suelo no urhani7.able de especial 
protección, pero no prohihe que pueda situarse en su sub
suelo una conducción de aguas residua les, camino de la c..<¡
lación depuradora. 

En cualquíer caso ha habido cÍertas dificultades, entre 
otras cosas, porque está pendiente un des linde que liene 
que hacer el Mi nis te rio de Ob ras Públicas, y nuevamen te 
nos encon tramos con obras pub licas o planeamientos de ¡n
terés general suspendidos por culpa de que el Ministerio de 
Obras Púh licas no ha cumplido con su obligación de efec
tuar el deslinde, y esto represen ta la paralizaciÓn de obras 
de eminente utilidad pública, y se está estudiamla un tra ... ..<.\ 
do que pueda obvia r estos inconvenientes. 

No obstante, si usted comoce Formemera, sabrá de las 
dificultades de poder encontrar esos trazados a lternativos. 

G racias. 

1.4.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2750¡90, PRESENTADA 
PEL DIPUTAT SR JOAN F. LÓPEZ I CASASNOVAS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

(Ajomllda) 

1.5.- PREGUNTA R.O.E. NÚM. 2809190, PR ESENTADA 
PEL D1PUTAT SR DAMIÁ PONS I PONS, DEL GRUP 
PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PR ESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el nú mero 
2809190, sobre la p la~ vacant d'Arxiver de t'Aoou del Reg
ne de Mallorca, té la paraula el Diputat Sr. Dami<l Pons i 
Pons. 

EL SR PONS J PONS (DamiA): 

Sr. President, Sres. ¡Srs. Diputats. 

L'Arxiu del Rcgne de Mallorca, el més imponanl de 
les II les Balcars amh series docurncntals com la de pat rimo
ni que comen<r<l l'any 1230, amb més de set quí!bmetres de 
documentació, té única mem un arxivcr. A l'c..<¡cala europea 
es considera que en aquc..'i ts arxius histo ries hi ha d' baver 
una miLj::ma d'arxiver per qu ilOmetrc de documcntaci6; en 
aques! cas, la rel<lció é." se! quilOme.tres per un titu lat supe
rio r, que és el director. 

Hi ha una plac;a que s'a nuncia al cat:lleg de lIoes de 
trcball co m a lecnic superio r, un es diu que. aqucsta plalJa 
ha de ten ir ta titulaci6 de UiccTlcial en r-i losofia i LIcues, 
que és ocupada per un.ll. persona que no requercix aquesta 
condiei6. Per tant, hi ha una situ3ció fictfcia, aquesta perso
na no PO( exercir d'arxiver, i fa reine..,; purament subordina
des, pn\cticament d'ordcnaD~. 

Demanam a la Sra Co nseJlcra de Cultura per que 1\0 
es posa remei s aquesta situad6 que minva, de fe t, les pos
sibi lita1..s d 'utilització de I'arxiu fIIés importan t de les fI les 
Balcars. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la pa raula la Sra Conselleria d'Educació, Cultura ¡ 
Es po rts, Sra Maria An lonia Mu nar. 

LA SRA CONSELLERA DE CUL 111RA, EDUCA
cró r ESPORTS (Maria AntOnia Mu nar i Riuta n ): 

Grades, Sr. President. 

Sr. Pons, perque la p la~ va quedar deserta a la convo
catOria anterior, i rcalmen¡ la COllsellera de Cul tura no po t 
fe r res si una plal.(3 queda deserta. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR PONS I PONS (Dami¡'¡) : 

Sr. President, Sres i Srs Diputats. 

Evidentrnenl no podem oblígar níngü que concursi a 
una pla(j3 , pero el que és absolullJmcnt sorprenent és que 
una playa GStigui ocu pada simuladamell t, com esta aquí, en 
aquesl c.1tAleg. Aquesta pla¡;a teór icament es ta ocupada, hi 
ha una persona, perO la convocatória pública ofedn! al Jli
ccnciats en Fi losofia i Llelres la possibi litut d'atadir a 
aq ucs ta pla\i3 que es tra ba altamell! dotada económica-
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ment, no s'ha fel i, per tant, s i no es cobreix, és perqu~ no 
hi ha una valuntat de resoldre aqucsl problema. 

Mo lte.,<¡ gracies. 

EL SR PRESIDENT, 

Té la parauIa la Sra Consellcra d'Educació i Cultura. 

LA SRA CONSELLERA DE C ULTURA, EDUCA· 
CiÓ I ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riulort): 

Gnlcics, Sr. Presiden¡ , 

Miri, jo esper que en el tcrrnini d'uns tres mesas, la 
Consclleria de Cul tura, Educació i Esports pOdTa rob rif la 
pla<;a d'arxivcr vaca nI a ,'Arxiu del Regne de Mallorca , que 
sera amb un ¡¡¡cendal en Filoso fia j Licues, si, éS una con
tlidó sine qua fl on , en el CQllcu rs de Inl.sllats que es convo
ca ra en aqucucs dates s' , presenta algun runcionari amb 
aquestes ca raclcrlsliqucs. nns a aquesl momcILI. no es va 
presentar ningú a la pla~ i, per tant, va queda r deserta, ¡ 
en aquc.sts momcnlS I'únic que pOdem fe r és esperar que en 
el proper toncurs s'hi presenli algú. 

Gracies. 

1. 6, PREGUNTA R.G.E. NÚM. 28 12/90, PRESENTADA 
. PEL DIPUTAT SR VALENT! VALENCIANO 1 LÓPEZ, 

DEL G R UP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESLDENT, 

Pcr formular la pregunta registrada amb el número 
28 I 2¡9Q, sobre l'inventari patrimonial de la Colllunitat Au
tonoma, te. la paraula el Diputa! Sr. Valcn!f Valenciano i 
López 

EL SR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Gn\cics, Sr. PresiUen!. 

El Govcrn te un compromfs reitcrat davant aquest 
Parlarnent de pre<;entar I'invcn tari patrimonial. la ha va re
comanar aOO la Comissió Técnica Assessora de la Iiqu ida
ció deis Prcssu posts de l'any 86, reiteradamenl, aqucst ma
teix Dipulat ha ha dcmana! a aquest Parlament int ensa
ment duranl dos anys, i aixO encara no s'ha aconscgu it. La 
darrera vegada va ser a un plenari dc fa una mica més d'un 
mes, en aquc.st malcix pcrfode de scssions, dia 10 d'octub re, 
on el Viccprcs idem es va co mpromctre a dur-Io aquf dia 15 
de novembrc. Som dla 27, a les 11 hOTes en el Registre en
cara no s'havia presentat aquest inventari patrimoni<!I, la 
qual cosa sign ifica que la parau la, en aquC5 t cas, del Vice
prcsidcnl, ha estat au t~nt icament paper ba nyal. 

Si a una em presa , un gcrent durant se! anys és incapali 
de fcr un inventari, el seu cessamCnt seria fulminan !. AixO 
signifiCCl. que la capacita! d'aqucs! Govern a I'hora de gcs~ 
tionar el patrimoni de la Comunilat AUlónoma, té un qua
IifiCJliu de moll deficient, i en aquest sen U!, voldrfem que 
quedas palés. 

Gri\cics. 

EL SR PRESlDENT, 

Té la para lila el Sr. Vir.eprcsic1e.ol o~1 C10vmn per con
testar la pregunta. 

EL SR V1CEPRESIDENT DEL GOVERN (Jan Hu
guet i Rotgcr): 

GrAcie.s, Sr. Presiden l; j f::lré cas a la seva cxpressió, per 
contcsta r la pregu nta, no tes consideradons que ente ne <Iue 
no vénen al caso 

La relació de béns immoblcs i moblcs, 11 paJI de la rei
tcració que voste diu, va ~cr també sol · licitada pel G rup 
Ntlciona¡isla i d'E.<;querrcs, i es va e nviar pcr pan del Go
vem en dala dc 5 de novembre pa~s:ll . No obSlant a~J 
aqul:S! inventari també es dura íll Pa rlament, una volla 
s'h3gi efec!ua l la liquidació deis PrcssupOSIS, és a dir, dins 
el mes de gener del 9l. Peró cada vegada que s'ha dcmanat 
una relació pun lual o gen¿rica, com és cn aqucst cas, s'ha 
donat aqucs ta info rmatió. 1, ja Ii die, la darrera, va son ir 
del Govern de la Com unitat Autonoma, dia 5 de. Ilovembre 
eI 'ag uesl mes. 

Grades. 

EL SR PRESIDENT 

Té la paraula el Dip uUH Sr. Valenciano. 

E L SR VALENCIANO 1 LÓ PEZ, 

GrAdcs, Sr. Presiden\. 

Hi ha rcsolucions {j'aquest Parlament, de la Comissió 
d 'Economia, per les quals s'insta el Govcrn a presentar ,'in
ventari al Parlament, al Parlamelll, no a un grup parlamen
tari, no vulgui sortir ara vostc per la tangent, vos t~s tenen 
I'ob ligació de presentar aq uest inve ntari al Parlament, no :.t 
una pregu nta d'un grup, en aqucst Parlament. 1, en aquest 
scnti!, VQSlc es va compromctre a presentar aq uesl inventa
ri al Parlament dia 15, i no ho ha fel. Ara veurem si ereeti
vamcnt ellé a no, peró vos tc no ha ha fel i no ha complcrl 
la seva paraula, és a dir qu e contínuam en la Un ía que les 
fcsolucians (lcl Parlament oonlin uen cssent recados 11 la 
Madre Superiora. 

EL SR PRES ID ENT, 

Té la paraula el Sr. Vicepresiden t del Govern. 

EL SR V¡CEPRESIDENT DEL GOVERN (loan t1u
guet ¡ Rotger): 

Sr. Diputal, jo pue entenclre la seva eu fória, és normal, 
peró <lquc..~t Govern donant CQntcstadó no va agafa r el pa
quel i se'n va :w ar al Grup Nacionalista i d'Esguerres ¡ l! va 
dir, 31·loIS a a90 no ha mOSlrcu; va entrar al registre, va en
trar al Parlarncnt , ¡ tOt el que entra al Pa rlament a so l·lici
t ud deis gru ps parlamenlaris, tolS, absolutament tots ten en 
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accés a aquesta infom13ció. Per tant, de paraulcs complidcs 
o imcomplides, val mes que no en parlem, Sr. Valenciano. 

Grikies, Sr. PresidenL 

1.7.- PREGUNTA R.O.E. NÚM. 2752/90, PRESENTADA 
PEL DIPUTAT SR lOAN F. LÓPEZ I CASASNOVAS, 
DEL ORUP PARLAMENTARI NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

(Ajomada) 

11.1. - MOCIÓ R.O.E. NÚM. 2811Ml, PRESENTADA 
PEL ORUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATI
VA A POLlTICA EN RELACIÓ AL PATRIMONI DO
CUMENTAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCA CiÓ I ESPORT. 

EL SR PRESIDENT. 

Esgotat el punl I de l'Ord re del Dia, passam al pUn! 11 
que conté dues macians, Comen!Jam per la primera, ¡'assc-. 
nyalada amb el núm, J, registrada amb el núm. 281 1190. i 
subscrita pel Orup Parlamentari SOClALISTA, derivada 
de la Inlcrpcl·lació 2580/90, sobre la poHlica de patrimoni 
documental de 1<1 Conscllcria de Cultura, Educació i Espor
IS. 

T~ la paraula, pe c pa r! del grup presentant, el Diputat 
Sr, DamiA Pons i Pons. 

Té la paraula el Sr. Viceprcs ident Segan, ja que no ni 
ha cap Secretari, per fer lectura de la Illoció. 

EL SR VlCEPRESIDENT SEGON. 

"El Pa rlament de les lIles Balea rs acorda: 

lr.- La Consellcria de Cullura, Educació i E.'>ports de 
la Comunitat AutOnoma de les lIIes Ba lears presentara en 
el termilli de dOs mesas al Millistcri dc CullUra una pro
posta formal de crear e llaboratori de res tauració docu men
tal de les Hles Sa lears que serA ubicat a l' Andu del Regne 
de Mallorca (Pa lma). La propos ta conttmdnl a feTimcoI 
quamificat quant a pe rsonal i do taciÓ econOmica que hi 
aportara la Comunita! Au tonoma de les lIles Saleaes i 
planlcjar¡\ els elements d'infTaslr uclura que s'intcressen del 
Ministeri de Cult ura. 

2n,- La Conselleria de Cultu ra, Educació i E.<¡pOrl~ de 
la <A>m unita t Autónoma de les IIl es BaJears COlllraelarA en 
el lermjni de tres mesas un cquip d'cspccia lis tcs que en el 
termini d'ull any e laboraran el Ccns-guia d'arxius de les 
Ules Batears que rclacionarJ) tOlS e ls existenlS a les lIIes Ba
leaes sia quilla siR la seva lilularlta l". 

El.. SR PRESIDENT 

Grácies, Sr. VicepresidenL 

Te: la parauJa , Sr Diputat. 

., 

EL SR PONS I PONS (D.mia). 

Sr. President, Sres i Srs Diputats. 

En moti u de la interpeHaeió ~obre el pa lrimoni docu
mental de les lIles Balears, crec que va quedar perfecta
menl ciar, lamentablement ciar, que el patrimoni documen
lal de Les mes Balears ni es ta degudament conservat ni és, 
en absolut, dcgudamen l conegut. No sabem oi qu~ ten im. 
Aquc..<;t inventari, referit a allrcs Mces de les quals s'ha par
lat fa un momen t en mmiu d'una pregunt a, rclat iu al patri
moni documental, té una dimens ió de lIcsCQnea-menel real
ment impressionant. 

1, per que? Perque després de set anys d'autonomia, no 
s'ha cntral a fa ns en la mattria de parrimoni documcnlal. 
Hem avanr;at e1 iDs ca nosu a -pcr dir-ho amb una cxpressió 
cal' loqu ial -, hcm\;onsolidat a llO que v:\rem rebre, ha hem 
ampliat? En absolut. 

L'a ny 1983, quan es va crear la Co muDita! Autónoma 
de les iIIcs Balca rs, lamcntablemcnt na es va avan~r , diré 
més, gairebé hauria anat millar que el ccnt ralisme -mirin 
per on_, el jacabinisme hagués dura l una temporada més a 
les lIles Balcars. Si la Comunita! AutÓnoma, en Iloc d'arri~ 
bar el 83, haguts arribat el 84 a el 85 -mirin per on- tcndri
em un Arxiu del Rcgnc de Ma llorca, el més importanl d'g
(¡uestes iIIes, degudament ubicat, tcndrfcm un laboratori de 
restau ració docu mental, ja fet, ¡ lendrfcm un bloc de perso
nal quasi segur suficient (ler atendre les seves necess itats. 
PerO el 83, la Comunital AutOnoma de les lJIes Balears, en 
1l0c d'entrar dins la matcria deIs aneius, comen~nt per 
aques l <tneiu de titularitat eslatal la gest ió del qual li havia 
estal cedil, en Uoe de caminar enva nt va comen~r a fcr 
passes enrera, 

Hi havia en aquell moment Iretze persones i un becari 
que tenjeo I'arxiu, el 87, quan han estal dipositats en aquesl 
arxiu CCnlS i cents de mctres de nova documentació impar
lant(ssima pcr cnlendre la histÓri<l contempor¡\nia d'aques· 
tes illcs, resulta que únicament el panora ma ha anal en nc
gal iu i tenim menys gents que abans. Abans tenJem Irelze 
funcionaris i un becari, ara lenim nou fu ncicnaris i un be
c.'lri, deis quals nou fundonaris, co m vostes saben , n'hi ha 
un que estA especialillat, si un a~s, en e.spart, i f<l fe ines 
d'arxiver. Aqucst panorama, amb un cxcmple basta , si la ca
sa propia, la casa més imponant esta desatesa, que podem 
rcalment esperar'! 

La interpeJ. laci6, per tant, va posar de manife.s t deti
cicncics greus, co m la que cSlic cxposant, perO ara no és el 
moment de la interpel' lació, ara és el moment de la pro pos
la posi tiva. Qu~ es proposa? Primer, crcació del laborata ri 
de rcstauració documental de les llIes Balears, Tothom sa p 
que els quad res necessi ten restaurar, les pinl'ures, les escu l
tures, les fayancs, les cases, perO c ls documenls lambé ha 
neccssitcn, arriba un moment que un manuscrit, un !libre 
sofrea- un procés de degradació que el fa inconsullablc, que 
si s' hi insiSleix en la amsulta ~ igniüca la destrucció, Ales
hores han d'entrar en joe cls elemenls de restauració. Dis
pasam d'aquest laboratori? No. El necessÍlam? lndubtable
men!. Per que no s'ha realilzat? Pcrquc es troba dins la ma-
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reixa polilica d'abandó cultural que hcm viscut en mat~ria 
de personal. 

Cree que en aque.~1 ca.s el victimisme, si 65 que sun en. 
el debat, és absolutamcnt improccdem, perque, miri pcr 
on, Madrid continua atenent la restauració del nostre p:Hri. 
mani documental. Pcr lant, no hi ha cap clernenl de vieli
mismc, en absol ut. El Minisleri de Cultura s'ha preocupa! 
de crear l'lnstitut de Conservadó i restauradó de b6ns cul
turals, ina ugural a Madrid d ia 25 d'octu brc Jcl1990, ¡na u
guració formal, pcrque aquesta entÍla t que ha esta! millora
da i degudamen t dOlada, venia funcionan! feía tcmps. Es a 
nivcll de Mad rid, a trav6s de la comunicadO directa que 
s'eslableix entre la genl d'aqucsl inst itul i cls funcionaris 
que hi ha di ns J'Arxiu del Regnc de MaUorea, que es fan les 
rcstauracions, 

Qu~ passa? Q ue aques ta comuniatci6 posit ivn que hi 
ha entre funcionaris pcrmel que moltes ob res de les IHcs 
Balcars, mo l! de palrimon i documental es mantengui i es 
co nservi, no é.~ tina política que es dugui des de la Canse
lleria dc Cult ura. Madrid, en aixO, ¡i ha podem dir, Sra 
Conscllera, es ta disposut, i ens COnSt:1 djrectamcllt, :l oferir 
m(:s del que en aquesls momcnts ¡'Arxiu és capa~ d'ass imi
lar. Ofertes d'Clemcllls d'infrastructura, de maquinaria de 
microfitmaeió, fins i tal de resLauració , que ¡¡'han fel, a tra· 
vés d'aqUe:ll contacte que mentanen els func:ionaris, han 
hagut de ser rebliljades, aconsellades que no es remetcssin 
per pan deis funcionarjs de l'Arxl.u del Regnc de Mallorca, 
perqu~ la I'alla de personal impediria que aquestcs maqui
nes, aqueSls elernenls de rest<luració fossi n ulilitzat.s degu
damen!. 

Perque un labora tori ds, en tena manera, com qualse
vol mAquina , com un cOlXe, sensc anar m6s enfora, si no 
s'usa de Corma quotidiana, cls acids, cls elemenls qufmit:S, 
cte., que formen pa n d'aqucs l s istema es degraden, es dele
rioren, so freixen proccssos de tanvi, i IOgiatment quan in
tentarien posar en manea una d'aques le." mAquines que Ma
drid ofereix, no estaria en condicions Cle Cuncion;]f. 

Per tant, Sra Co nscllera, la falta de pe~on;¡l, que ts 
l'element que impedeix que aquesl sistema funcioni, 6s l'c
lemenl bAsic i I'element que impedeix que es ere"i aque.~l la
boratari de res tau radó documental de les nlcs Ualears. 

Qu~ e.<; propasa aquí? Es propasa que ncgocl'in de 
Consellcria de Comunital Autónoma a Ministeri de Cultu
ra, a Govern de la nació, de cara a arribar a un conven; 
dar. Sabem que els clements d'infrastructura de I'Arxiu del 
Regne de Mallorca, es duen enClavan!, hi ha un projecte 
d'arnpliació de l'Arxiu, ¡ dins aqu es! prOjecte hi ha I'cle
mcnt de la bo ratori de rest uaració documental, peró hern de 
ser seriosos, no enS pOdelll trobar él la matei:'la s ituació que 
vivim ara, que ofertes de maquinAria que val milions de 
pcssetes que es formulen de.<; de Madrid, perquc Madrid sí 
utilit7..a l'u per ceO[ cu]¡ ural. no nornés per comprar qua· 
dres per penjar dins les ConseUcrics, si nó per crear inCraso 
truclura cultural, han de ser rCbutjades. amh bon critcri, 
pels funcionaris d'aq ui, perque la dOlació de persona l és in· 
sufi cient per atend rc el se u rnante nimen1. 

Pcr lam, un conveni que permeti un comprom!s for
mal del Ministeri de Cultura de crear el laboratori de res
tauració documentaJ de les Illes Balea rs i, aquí ve la pan de 
la Comunita t AU lónoma, un compromis forma l via convcni 
de quina quan lia económica hi aportara la Ú)m unitat Au
tonoma i q ujns elements espccialit:t.ats esta disposada la 
Conselleria de la Comunita! Autónoma a con tractar per 
garantir el manlenimenl d'aqucst lahoratori. Pt!njue sense 
aqucsts u~cn ics cspecialitzats -esper que no hi enviln un Of

denam;.a., com passa amb el lema de I'arxiver-, sense uquests 
clemenIS cspeciaJitzats, el labor<ltOri de rcstauraeió docu
mental no podria funcionar. 

I scgona pan. Desconeixcm cls arxius que lenim, no 
Ilo més hi ha anejus públic.<;, no nornés hi ha arxius munici
pals, hi ha mo\ts d'altrcs clemenls de patrimoni documen
tal que só n <lbs()lulamcn t desconcg\.l !s. 

Anam, Cn qilcsuO d'aquestes matcrícs, com en tantes 
alltes, ¡ em sap greu havcr de donar males nOlícics, esser, 
com diuer\ en bOn maJlof(luf, oceJl de mala nova, aqu(, 3 les 
Illes BaleHrs, (;1\ nHll~r¡es culturals, quan passa m comptcs, 
sempre cns trobam c n el ['urgó dc cua, quasi guasi tus po
den com:cdir, no la mCda!ll;l, sinO ja ell1umel vermel!. 

El lema llel Cens-guia d'arxius, hi ha altrc.~ contu nitaL<; 
autouomcs que el ttnen perfectamel\l resolI. un moment, 
mai no 6.s tomplel.un ecns-guia d'arxius, peró, aixo si, si un 
investigador deis Pafs valencia, del Regne de Valencia o 
Comunitat Valencia na, el que li vulguin di r, vol saber quíns 
són els arxi us, quins fans tcnell, pot finar tranquil'lament i 
agafa r el Cens-guia (j'arxius de Valencia, editat el 85, en col
laboració amb el Ministeri de Cul tu ra, tengui en co mptc 
que el Ministcri de Cultura que cls (" ofertcs que vos t~s nO 
poden ~lcn(\rc, el Ministeri dc Cu ll l/ru d is p()~a lIe fans per 
ujudar :i l'elabOr;t(:ió {lel Ccns-guia (l'arxius de Ics !JJcs 13a
lears, i de les difercllL'I cOrnunilals o ICrritorls (le l'Estat e.'I
paoyol. 

Com que no sabem ni quins andus [cnim, COIll que l'ar
:'Iiu pro pi que tenim a cJrrcc nostre el tCllilTI mal dOta l, hcm 
Ileval quatre personcs, no pOdcm aiendre les ofertes que 
cm fun de. .. de fora, i davaru ¡¡tlues! p<lnorama absoluta· 
rnCTlt ncg:Hiu en maltria d'arxius, el Grup SOCj¡I Ji,~ta, tenilH 
en compte <lue som a final tic Legis latu ra , i els compro rn is
sos que cls volem fcr :1dquirir via aquest Parlamcnt han de 
ser rnolllimit¡iIS, davanl aguesl panorama l:m negatiu ens 
hem limitat a dos elerncnlS que es poden resoldre O pOden 
ser plan lcj als de manera immcdiata, 

El laboralo ri tic restauració documental i ]'elaboraci6 
del eens-guia d·arxius, pcrquc sens/! :l.qucst ecns ·guia d'ar
xius, clsinvetigadors ni sa bem de quins aneius disposclI ni 
sabem cls horaris ni $aben absol utamerH res de la maleria, 
han d'an:u a les fosques i s'han de servir d'un lI ibrc ja cnve
Uit, que s()n aquestes AporU/cion.f per ti ww guia deis ¡¡IXiu.s 
de les llles Balears, que ja dala del 83, perb qu e ja estA com
plctamenl superal i <¡ue, per tant, la invcstigació sofreix 
d·una manca d'aclUació de la Olmunitat AutOnoma i so
frcix U[l perjudici mol! negatiu, 

Aquestes dues inrClatives, per l..'Int, Sre..\ i Srs Diputats, 
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planlcgen la protecció del nastre patrimaní j la seVll divul
gació i possibililalS d'invcstigació a través de la guia d'ar
xius. 

Molles gr:kies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Conscllcra de Cultura, Educació i 
EsporlS, Sra Ma ria Antonia Munar. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (Maria AnlOnia Munar i Rimo!!): 

Gracics, Sr President. 

Sr PlIIIS, yos ll! el que ya deduir ¡ el que y¡'¡rem deduír 
cls que ércm aqur presents el diu de la interpeHació, no 
hauria de ser q ue era ncccssaria una moció i unes recoma
nacions. La meya conclusió és una ben dife reut, yos tl! 16 
una YOaició frustrada de Conseller de Cul lu ra, Educació i 
EsporlS d'aques ta Comunital Autónoma, i no fa propostes 
posiUves, com és IOgic que fad de lan t en tant I'oposidó, si
nÓ que cree que entra en dctallS w ncrcls tic (.'Om s'ha de 
dur la gCSlió a nivel! de govern, i ja no a nivell de Consell 
de Goycrn () de Ca nscller, sinó que cree que tllnt en la mo
ció que a ra disculim COrn en la posterior! entra a nivetl tlcl 
que podria ser rcSponsabililAI d'una dirccció general o tI'un 
tlirector de centre. No obstanl aixO, anem a les propostCS 
que vost~ens fa . 

Es nccc.."sari per a la nostra Comunita t AutÓnOma , i 
natura lment aques ta aceió estA en cami de COnyerlir-se en 
rcaUtat, és pOsiliu, no obstant creim que una vegada méS el 
seu grup vol comcnc;:a r, com es diu vulgarmenl, la casa per 
les teuladcs. 1 tleim aixó, perque la Conselle ria (~ja sol·Jici
tat des de fa temps, lan t al Minis teri de Cultu ra com a al
tres, i cm refcresc no només a aquesta moció sinó a a!tres 
com la que ve dcsprés, al Ministeri corresponenl, en aquesl 
cas al de Cultura, la insta l·lació d'aquCSt laboratad de res
tauraci6 documental per ins taJ.lar en el futu r, no en aqucst 
mOment, que és imposs ible, a l'An;iu del Regne de Mallor
ca. 

La instal-lació d'aguest servei passa ncccssariamcnt 
pcr la reforma i acondidonament de les dcpcndencies que 
ocupen l'A.rxju del Regne de Mallorca, sense el eond icio na
rnem d'alguncs dependendes és impossiblc instal· la r el que 
vaste. ens demana a ]'Anciu del Rcglle. No és, com vnstc.. vol 
dir, un problema de persollal, no és un problema de perso
nal, basicament é..'1 un prOblema de dcpendencie.". I voste 
tergiversa i va al planlejament del problema de personal 
perque. el problema de personal afecta la Co mu nitat Au tO
noma, mentre que el prioritari, de condicionamenl de de
pendencies, és .responsabititat del Minislcri, i a vaste. aixO 
no li interessa dir-ho aquL t va tergiversant, com és el cas 
de dir que 1I0salt res posam ordenanccs per fer funcions 
d'arxivers, aixó és una tcrgivcrsaci6 de la realila\. 

AClua!menl, CS13m II I'espera de I'avantprojeclc cn¡;ar
legal pe! Ministeri de Cultura, al Sr. Felipe Sánchcí'. Cuen
ca; espcrarn que sigui aprovat COIl1 més aviat millor i s'au-

toritzi la redacció del projectc dcfinitiu i es contracLin les 
obre." que faran possible aqucst servei. FinaliWldes les 
ob res de reforma que possibilitaran disposar de I'cspai ne
cessarí i elaborat el projecte de mUllt:nge del taller o labo
ratari de restauració i conservadó de documents, sera quan 
la Consclleria de C ullura, Educad6 i Esports dotar;) de 
persona l ¡dotarA econOrnicament les necc.'1sitats que plan
tegi aque.~tIlOu servid. 

Oc c.:ar manera 110 es pOl acceplar la propoSt3 que pre
senta el seu grup per diferents raons, i n'hi ar.o menaté dues, 

Primera, perque proposta formal de crcació dcllabora
torj de rest3uració documental de les mes Balears fau pre
sen tada al Ministeri en una data de 26 de setembre del 
1988, per t3nt, arriba vos te, Sr Pons, un roe tardo 

1, segona, {J{.'rqul! el Goyern de la Comu nHat nO pO I 
presclltar t.:ap proposta d'oferimem quantific;H quant a per
sonal i do tació económica rnentre el Minis teri, propietari 
de I'cd ifíci, no finalitzi le.~ reforme .... dc I'Arxiu I--UStóric del 
Regne de Mallorca. Sera en aqu est mome¡1t quan la res
ponsabilitaJ comenl.jara;; ser nostra. 

La moció presen tada pel Grup Socialista i pel que ra 
referencia a l segon punt, propasa la. Cúntractació en el ter
mini de tres mesos d'un eq uip d'especialis les per elaborar 
en eltermini d'un any un ccns-guia d'arxius de les Illes Ba
!cars. 

Aquesta proposta sembla ignorar les acluadons que 
fins ara ha dut a terme la Consellcria de Cultu ra en el 
camp de I'invenlari del patrimo ni histOrico-artfstic i més en 
concret pel que lit referencia a aaius. 

E l mes de juny del 1988, la Conscllcria publicnva la 
convoca toria per a la rcdacció d'un eS ludi pcr d01ació de 
bibliotcques, arxius i museus de les llIes Balcars. Aq uest cs
(ud! prelcnia la descripciÓ dc quin era el palrimoni docu
mental de Balears, la Seva ubicaci6 i la seva conservadO. La 
comissió tic tecnies convocada per tal de valora r els projec
tes prcsentats va dccla rar deserla aquesta convocatOria. 

En el pre.<¡cnt cxercici, del 1990, la Consellcria de Cu l
tura va encarrcgar a un equip de tbenics la confccci6 d'a
quest estudi sobre dotació d'arxius a les Ba lears. L'equ ip és 
integral per Isabel Garau L1ompart, per Juan José Riera 
Ferrer i per Francisco Riera Vayreda. deIs resultalS soslin 
guts es proposara 31 Ministeri de Cu lt ura la signatura ¡j'un 
conveni per a la rcalilzació del ccns i C<ltAleg coHec\iu. 

En conseqütncia, no es pOI acceptar la pro posta que el 
Grup Parlamenl:l.ri Socialista ens presenta en aqucst punt 
dos de la moci6, per dues raans que tamhé passaré a deta
tlar. 

Primera, perque ['article 35 del Reía l Decrct 11/1986, 
de 10 de gener, que desenvolupa III Llci 16/1985, contempla 
que el Ministeri de Cult ura en co¡'¡aboraciÓ amb I e.~ admi· 
nistracions de les comuni lats au tbnomes, oonfeocionara el 
ccns deis béns intt:grants del patrimoni documental i el ca
tAleg col·lecliu deis Mm; integrants del patrimoni bibliogra-
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fi c. 

El Grup Parlamentari SociaHsta prelén que sigui la 
Comunital Au tó no ma la que es raei cAn ee de les tlespescs 
que .«npo.\¡cn I'ol(looradó d'aquesl catAleg que ca rrcspon al 
MJnisteri. En(ron! d':HluCS13 positura, el Govern de la Co
muniLat ha elabora t una documentació bAsiea imprescind i
ble per tQneixer tots cls fans documentals. Una vcgada fi 
nalitzat J'estudi d'arxius, 1<1 Co nsellc ria de Cultura procedi
fa a la signatura del convcni amb el Ministcri que Ji corres
pon co l 'labo rar en la scva rcdacci6. PeTó no abans. 

Molles gnlcics. 

EL SR PRESIDENT: Té la paraula e l Diputa! Sr. D:I
mi" Pons i Pons. 

ELSR PONS I PONS (Dami~): 

Se. PrcsidCnt, S res i Srs Dipu ta ts. 

Sra ConseUcra, aqul I'cspcrava. Esperavu que quan 
hem de col·lahorHr 3mb el Ministcri de Cultu ra no ho 1'0-
dem fer, tampoc 110 hu podem fer tms so is, o sigui ni una 
proposidó ni I'altra. 

Laboratori de rc.~tauraci6 documental , no és un pro
blema de personal, idó que es'! Que é~ que hi ha de posar 
la Comunita t Autónoma'l Esper que no hi posi, co rn en el 
cas de la Jlla~ d'arxiver, I'ordenan¡;a. 

Jo l i he dit que coneixia perfectament que si aquesta 
autol1omia s'hagués retardat un poe o tan sois s'haguessin 
continuat les previsions que tenia el Govcrn centra l en ma
teria de l'Arxiu del Rcgne de Mallorca, si s'hagués CS(,\l ac
liu, avui hi hauria un nnu arxiu, un nnn edilici per a 1'Ar
riu, hi hauria el laboratori i estaria elabor:n el ecos-guia. 
De l 83 al 90 ha plogut moH, fins i tOl hi ha hagu t uncs 
quantes innundaeioru;, perO en ma te ria d'arxius el personal 
s'ha redu!t, quatrc persones menys dins I'arxiu més impor
tant. 

El labarato ri de rcstauració documental no pot passar 
de cap manera, Sra Conscllera, que el (Ha que les obres es
tiguin acabadcs, ta l vegada si hi hagu6.<; hagul un alt re Con
seller haurien estat més aClIus, és possible, el dia que les 
obres cstiguin 3t.1badc:..<; 110 hem d'havcr de tOrnar comen
~r un procé.~ dc vcure que feim ¡tmb el personal rderit 3 
aq uest labonltori , perque si demA s'obrien les dept.!ndtnciCS 
i es posavcn les mAquill es (lins aquella sa la, quines prcvi
sions de personal té vos tM Que cre u que uns especialislcs 
en rcst3unlció dOCumen tal es trOben tan facilrnClIl? Creu 
que no s' ha de fer cap previsió? Creu que la Comunitat A u 
tónoma no ha de comenya r dins els seus cariHeg.<; de perso
nal afer previs ions'! Les han fet, vostts? Perque repassan t 
el prcs.'\Upo.~ L si (I'nqui a una serie de mesos s'obria aq ucsta 
dcpendl:ocia 00 la I'odrícm fer funciOJlar. Per tant, I'ele
meo l de personal en mall:ria del laboralori de rcstaurad6 
documental de Ie.<; 1Ilé.$ Ba lears ts absolutamclII vital. Oc. 
l'altra personal no en parlaré perque és una pura obvictat. 

Pe[ tant, qui dOna passes en aquest moment? Tal vega-

da amb una lentiwd excessiva, peró el Ministeri de Cu ltura 
avan~a cap al seu objcctiu, vostes no fan previsions, vos tes 
110 Icnco cap previsió quanl a persona l, pcr \loa pan re~ 
dueixell , imagini's. si per ulla part reducixeo, com pOden 
die que leoeo previSl dotáI de pLa~'.t$ e.l ('-Illl f l:thora lQrj (le 
rCSl<1uració dOCumCJ\lal, lalxmllori que cxigcix flCnionc.'13 l
lament especialitzaI.1es, 110 quatsevol pOI enlrar:J toca r el 
Lllbre e/e Re{Jorlim~nt, O no sap que un<i maJa rCSt:l uració 
significa que s'ha ac;Jbut'? Qu ines pfCvisions f:1 VOSIC't No 1i 
han donat eseri t a :1 ixb. CIar, el funcionar; proeura dir que 
tO! va bé i elabora un informe per sonir del pas, no fos co
sa que la persona que ha de venir aqul, a debatre, hagi de 
reconCixc r que hi ha uncs manca nces, les mancanccs hi s6n 
i són notc)rics, 

La qücstió de eells-guia d'arnus de les Illes Saltars. 
Recordi Sra ConseUera que a un debal que hi va haver dins 
aquesta sal:l, ¡Jius IlqUC.<;UI Camina, se'ls va deman:u que 
tcnguessin aquesta in idaTlva del ll:l\rimoni documental, del 
paUimoni hiSll"lric en genera l. a" va votar negativament. 
ulla de tantC5 v{)\aciOlls secl;lrics quees Can aquf dins. PerO 
finalmcnt s'ha hagut dc fcr, i s' ha hagut de fcr tard, i els es
pecialistes, li he. de rcconl:ixer, I'cquip d'cspedalis lcs que 
finalmen¡ ha assumit la lasca d'anar a veilre que passa en 
aquesta ma teria, és un hon equi po 

Pero una cosa 6$, tengui prcsent quan hagi de venir 
aqui que l'informin bé, il na cosa és prendre coneixemeOl (le 
com estan els arxius de les llles Balt:ars, ¡ ¡'a \Ira és elaborar 
el cens-guia d'arxius de les llIes Ba lcars. Una cosa deriva de 
I'altra, una COsa deriva de I'altra. 

Peró, en aquesl momen!, les pcrsones que trebaUen 
amb [\ixo, nO treballen amb el ccns-gu ia d'arxius de les 1JIe." 
BalcarS, no tenen aqucst encarreg, Srll COlIsellera, ni tan 
sois tenen garanlida 1[1 cCln!Ínuíl<tt en l¡j seva fCína, no le
ncn garantia de la oo nlinu'l'llll, nu cregui que amb tres mi
liolls de pessetes un C<ltdp (11,: trcs pt:rsone.~ pugui fer l'arxiu 
de les lIIes Sa tears. 

L'elabo raeió de les reines serioses implica una dotad6 
económica pressupostAria seriosa ¡una continuHat. AqUCSt 
Oipll lal hn p;¡rla l amh ¡{(lues IS t.!Srcch\]jst~, 00 es crcgui 
que ve aquf inl.1ocu llll,:nt<l\, i aqucrI(.S es pcci;l li ~ t es nO lenen 
gmalllida la COn tin uH¡H, I aque.m cspecla listcs 00 han re· 
bu t rencArree. a par! de recopilar el matcríal SQure els ilr
xius, d'el:tborar d'acord amb Ie.<; lIormes, per exemple, (Iue 
va ren presidir l'elaboraci6 ocJ Ccns-guitl de Valencia, l'ela
borad6 deis ecos-guíes, el que ells esta o treballant és aixó, 
és aq uesl 4üestionari. 

Aquesl Diputat, Sra ConsCllera, d'alguna cosa podra 
rebrc lJi~ons, perO d'arxius, t.!n ahsoluL 

Aque."t qücstionari, quan sigui completat, servira per 
1'altra cosa. Neeess i ten COntinullat en la fei na , neccssiten 
II uc. cls enc:arrcguin el 'ens-gu!" ~l'arxiu~ de les ll les LJil lears 
degudamcnt doto t. No ancm en mls~rlcs en qües t.ió d'a r
Xill~, de ftr comandes en prcolri, pcrqu~ d'alju! a mig any 
un nt:.'lbi la feina ¡ quedin lj uatrc mUlllel.~ de qüc.stionaris, 
fets 3mb mOlla feina, perquc és una cosa extremadamcnt 
laboriosa, dins una dcpendeneil¡ eJe Cultura. 

, 
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PerO -ara a01bo, Sr President-, com pmlem rcsoldre, 
com podero rccaptar seriosament la informació deis amus 
de les lJIes Balears q uan lenim el nOS tre gran andu, a carrcc 
nostre, a l qual Ji lleva m personal i subs titulm arxivcrs per 
persone.s sense q.ualificació? 

Em pareix, Sra Conscllera, que aquesl!i 6s la política 
que presidcix la seva aClUació en materia d·aoous. Anam, 
evidentmeot, per enrera, cs pc r que l'a ny que ve aq ucsl pro · 
blema el resolguin les prOximes eleccions. 

Molte.s grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera d'Educació, Cu hura i 
Es ports. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ, CUL TU
RA f ESf)ORTS (Maria Antónia Munar i RiulOrt): 

Gril.cics, Sr. Prt..'SidenL 

Miri Sr. POtlS, vostc puja a la tribuna, no duhto que sa· 
piga moll d'arxius, jo cree que va massa pels aaius i s'obli
da de fer altres coses que lambé seria interessant que fes , i 
aiJd estada més documentan!. 

Entranl en concrel al que és la instaH ael(¡ del labara
lo ri de restauració, Ii he de dir que per molt que voste vul
gu i dir i per moll que ens vulguJ cu lpar a la COnselleria de 
Cultura, Educaeió i EsporL$ i ens pnrli lle personal, miri, el 
primer que s'ha de fer és una reforma i condicionamem de 
les depend~ncie.<i , si no es fa aquesta reforma, nu es pOl ins· 
tal ·lar el labo rawri. Primer s' han lle fer les reformes i els 
condicionaments de les dcpend~ncies, una vegada tenguero 
aixb fel, és quan pod rem comcnlf<lr a parlar de personal, de 
quin personal hem de dOlar la Consclleria j econbmica · 
me n! 3mb quines quanlilats peT fer fundonar aquc..~ta !abo
ralOr! de rcslauració, i una cosa és conseqüellcia de l'a llra. 
Jo cree que és bastant logic, i si vOSte no ho c ntén , &; per
que sim plcmeut no ha vol entendrc. 

VOste em demana per qu~ no he dQlal en aquc..~ts mo
menlS ja de pe rso nal su(icien l pl!r quan es facin les refor· 
mes. Li ha expJicaf(:~, i em sa p grcu haver de a migar la 
Cimbra sempre per cul pa seva amb puntualitzacions con
cretes, pero miri, !'auy 1989, el julio!, va venir a so!· licitud 
nostra la Sra. Margarita Vázquez de Parga, Directora d 'A¡- . 

tius E.<¡ta tals. I s'acordaren les següenls aCluacions a l'Afxiu . 
del Regnc de Mallo rca: Una ca mara de microfilmilci6, pro
jeete tecni, ll'habilitadó de locals i obres d'inSlaHadons, 
instal· lrlció OO ntra inccndis, .sii> terna de segurela l allli ~roba

toriS, llOl'ací6 de serveis per al bOIl fu ncionamenL de l'arxiu, 
muntatge del taller o labo rato rí de rcs t¡turació i conserva 
eió de dl)cument~ i Uibre. .. , difusió del patrimoni documen· 
tal, escola-ta ll er d'arxi u,s per a la fo rmaci6 deis fulurs arxi
verso 

Oia 26 de selCmbre del 1988 varem fcr una petid6 cs· 
crita rei terant I e.~ co nverses mantin gudcs de la visita del 
mc..~ de ju lio l, el febrer del 1989, seguilllles inSl ruccions te· 

lefOniqucs de la Srn, Vázq uez de P~rga, ¡J, pctició del Co!·le
gi d'Arquitectes, perq u~ en.s raeilitin els noms deIs teenia 
que puguin elabora r aque. .. t projecle de I':lrxi ll. D ía 6 de 
n\3(~ del 1989, el CoHegi d'Arqui tectes enS facilita els 
noms següent:; · prengui 00la, Sr. Pons< JOsé M· Ruiz, Pe· 
dro Rebassa Sansa loni. Jaime Cerdá G uardiola, Lorenzo 
Bibiloni Ferrer i José Ferragu\. 

Oia 4 d'ahril del 1989, el Minisle ri fa una remissió del 
Jlistat deis arquiteClcs pcr la designaeió del que s'c!abora rA 
a I'avantprojecte. Día 16 d'octubrc del 19R9, el Ministcri de 
Cultura proposa cncarregar el projecte de remodeladó de 
J'Arxiu del Regne de Ma llo rca -pensi-ho bé í f!Xi's amb els 
noms anleriors-, el Sr. Fel ipe Sáncheí'. Cuenca. No sé per 
que ens havicn de (er pred rc el temps demanam noms si 
després no cns havien de fe r cas, ní al Co Hcgi ni a nosal
tre.~. 

Dia t9 d'octub re del 1989, la Co nselJeria accepta la 
proposta, cns era iguall'arquiteClc qu e fc..~ el projccte, Ola 
25 d'octubre del 1989, el Ministcri sol·lici ta al Sr. Sáncnez 
Cuenca un uV?Jm; de pressuposL Dia 19 de de.~embre del 
1989, el Sr. Sá nchcz Cuenca reme! al Ministeri el pre-;su
pOS t per sales i conccptcs. Dia 8 de gener del 1990, el Mi· 
nisteri de Cu lt ura so l·li cita un informe exhaustiu a l'arqui
tcete del sel.1.or concret de l'arxiu, oeupaci6 ffiaxima de sa
les i dOtació llellabora lori de microfilmació i restauració. 

Dia 1 de febrcr dI.!! 1990, hi ha la remiss¡(¡ de tOta la 
documcntació soHici tada. Dia 2 d'a bril del 1990, el Min is
teri de Cu ltura encarrega, a la fi , al Sr. Sánchez Cuenca I'a
vlln tprojecte. o ia 25 (j 'octubre del 1990, el Sr. Sánehez 
Cuenca rernel a Madrid l'avantprojecte ~;o ¡ · li cital. 1 dia 2 de 
novcmbre del 1990, I'arquiteete de l Ministeri emet obscrva
cions per esser complencs e n el projecte dcriniti u. L'arqui
tecle en aq ues t momcn! esta pendcnl lle rebre l'ordre de 
redactar el projecte dcfin itivament. 

AixO, Sr. Pons, quan vos t~ eSlava assegut a un altre c..~-
00, i no tenia rc.sponsab ili lats de Govern ccmral, pod ia dir 
aquestes eoses, en aqucst momen t no le.~ PO( dir, Sr. I'olls, 
pcrq u~ la res ponsabilitat total de no dota r l'arxiu de la re
forma i condicionament, rcsponsabili lat del Ministeri, és 
seva, ¡ voste pOI estar conte nl que jo, des d'aqucsla tribuna, 
hahilualment nu rad a taes al partit Socialista deis incom
plimcll lS del seu Govern, no cls faig ma i, som una persona 
molt prudent, vaig feul lasca dinS el quc a mi em corrcs
pon, peró és voslé que cada dia m'inc1ta perque Ji conlesti 
la rca lilal. 

AquCSI:! és la SÍluadó real fins elul<I d't!VIII, Com vol, 
nl1lb el [las {Iue duen, amb la ICIHltud (Iue hílpera al Minis
tcri, I)cr fer lJI dotació i e! ct'JlldiciOnumcn t del ltll)Ow lOri de 
rc,<;ulUfaciÓ, que jo ja tcnguf previsl 101 el pcrsun:11, per 
quan ?, peI quin any'! Em !,uc passa r tres o qU<llre anys, si 
anam d'aqucst pas, espentn t que ells em dOl in les insta J.la
ciQns per després jo poder dOtar-les de personal. Cree que 
tene temps suúcicnt i ;] més no anam massa sobra ts de pero 
sO nal ni de places de (er (eina , per tant el lógic és que quan 
¡engui les llOlacions de les instal·lacions, cm preocupi, com 
a següelll passa, amb temps suücienl, Sr. Po ns, amb temps 
su ficicnt, per dOtar de personal ¡'Arxíu del Regne de Ma-
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lIarca. 

Pel que fa referencia al segan apa n a! de la moció, mi
ri, vost~ mateix d iu que lene un ba n equi p, i que la pri mera 
passa és prcodre concixcmcnt de quin <:s J'estat deis arxius 
en aques! moment, i que la segona rassa, després, és una 
firma amb el M inislcri de Cultura. i encarrcgar en el mateix 
equip q ue treballa en aquesls moments i pren conelxe mcnt 
de quin és I'esta! deis arnus, d'aqucs l ecos-gu ia d'arxius. 
Agucs! és el rompo rtamenl IOgic, per lanl, jo en aques! 
momen! lene el primer aparta! fe t, hi na un cqu ip de genl 
que lreballa ¡ que pren concixern cnt de quin és aquest /!S

ta l. Una Ycgada se sil piga, es podnl firmar aques\ cotweni 
amb co neixemcm de causa, j aq uesta genl podra fcr aq ues l 
ceas-guia d'aneJus. 

1 aid hovenlm fent, j no li pue eucarregar el eens-guia 
si primer no m'ha fet el primer treball, perque no és nor
ma l encarrega r scgo ncs parts quan encar~ 110 es lenen les 
prímeres reLes, ni dotar cconómicamcnI uns pressuposlS 
'luan se sap perfecta mcm que aquesta presa de contaCIe 
dur~ un ccn tcmps que no sera neccssari dotar-lo cconOmi
camenl. A mi, si no executo els pressuposlS en temps i for 
ma, cm lleven els doblers, i la vcri t3!, lene ma lteo; necessi
latS económiqucs dins el departament, per poder· me arriS · 
car a encarregar reines que no es podran complir dins 
aqucst periode. 

Moltíssimes graeies. 

EL SR PREsrDENT 

Srs, Potlaveus deis grups parlamenlaris que vulgui n in· 
tervenir? 

Per pan del o rup Parlamentari Nacionalista i d'Es
querrc:s, té la paraula el seu po n aveu Sr. Joan F. López i 
Casasnovas, 

EL SR LÓ PEZ [ CASASNOVAS: 

Sr. Preside nt. n'lusl rissim Sr. Mi nistre de Cult ura, per
dó, Sr. Damia Pons, portaveu del PSOE. 

Es que sentínt les intcrvendons que aqul s'han pro
dult, semb la a aquest ponaveu que els parla, q ue eslavcm 
dava nt una situaci6 invertida, per una banda, I'I-lble Sra 
Consellcra de Cultu ra intervenía en aquesta Cambra eom a 
lIiputada que exigia un seguít d'aetuaciOns que no es veien 
enlloc dins el compürtj;mcllt del Mlnistc ri dc Cultura, i 
acusava el Sr. Pons de responsabititats de govern. Jo no sé 
si el Sr. Pons pot assumir aqucs tes rc.sponsabi liullS dc go
vern, en aquesta Comunital Autónoma cm sembJa que no 
en té, no és el delegal del Govern ni del Minisleri dc cu ltu
ra. 

Perque sortosament hi ha les compclcncies en materia 
d'arxius Irans feridcs, sOn compel~nc¡es exclusives dc lá Cn
munital Autónoma, en els amus que s6n de tiluJ¡Hitat de 
la Comunitat AUIOnoma, en cls arxius que són de titularl
t:tt estatal, aleshOres hi ha una competencia compartida i hi 
ha, coro mol t bé S'hll dit a4u i, una necessitat de convenir i 

d'm:lUar <:onjuntamenl, 

Jo cree q ue és per aquí per on haurien d'anar les nos
tres reflex ions més cnlla d'acusacions extcmpoTl1n ies en 
aguests tcmes. 

El Grup Nacionalista i d'Esquerrcs esta molt preocu
pat pel 41le significa ulla passivi tat d'actuadO que pugui 
aconduir la Comunitat AUlónoma a p~rdua de memOrill 
col ·lectiva. S6 que é.s un topic, en parlar d'arxius, referir
nos a la memória dc\s pOb lcs, a la memOria col·lectiva, peró 
no deixa dI.! ser una veritat eom un temple. Mirin, els po
hlcs, com les persones, poden tenir prot:essos d'cnvelli
mem, tenen proCCSSQS d'envelJiment, si una persona perd 
unil quantilat de ncurones diAriamcnt, a la lIarga el procés 
de decr<.:pilud el d u a ptrdua de memÓria. El poble de les 1-
lle.~ BHlcilrs, els pobles de Clldascuna de les illes, han de ser 
rohlcs amb voluntat deser jovcs i de ten ir la memOria beo 
rrcsC<t de \01 el que ha succe'it_ 

Aprúri! avui , que é!-\ el dia del [kal Ramon Llull, pcr 
recorda r la nCcC$sital de fer cas a aquesl gran (ilosof ¡ pen
sador d<.: les ¡!le.<¡ Balears. el seu projccte univcrsalista és un 
prnjeclt: lambé d'<lrrehunem popula r, de defensa deIs nos
tres valors WIII a pob le. 1 perdenl eL~ nostres vlllors com a 
pohle si no 1enim cl~ mitjans rnodcrns adequats per conser
var-los. 

. 
1":1 propnsül d'un labaratar; de n:stauraciÓ documental 

por servir, ha de servir, és imprescindible, i vostt mateixa, 
Sra. Consellera, ha ha reco negut 'luan diu q ue dia 26 desc
tembrc del 19&8 va fer proposta formal al Ministeri. No ha 
de ten ir, idÓ, elp inconvenient pcrquc aqueslíl vegada sigui 
la prn posta suportada per tala la Cambra d'34ucst Parla
ment,I u m6s a més, tendnl un 3rgumCnt més, si 6s el grup 
$ocialisla {{ui la fa. VO!\tc la recOl lcixi, la traslladi, i de bell 
nou padra veure s i hi ha vol unta1 o no, 4uina re..~posta es 
ctón:¡ des d<.:1 Ministeri. 

Idó bé, el problema 6 ... , p~ró, que la propoSta que fa cl 
Gru p Socialis ta vc acompanyada d'unu rc.o;ponsabilitat que 
en llqUCSt <:as sr que és seva i cxclusivarncl\l scva: la nccessi 
tal de quantil1car personal i dotació cconómica per pan de 
la Comunitat Au lbnoma. 1 per que? Dé, nosallres quan 
hem se nti' la sevtl res poSola, CUS ha creal dubtes, Sra. COIl· 
scilcra, la veri tal és q ue de la seva intClvenció hem crcgu l 
veurc alguns mOli lls que avalaven la scva actitud, pero des
préS hcm sentíl la rep l ica, i hCIll viSt una qüeslió que és in
tlicutible, quatre ['uncionaris manco des q.ue es rep la com
petencia a la si tuació 3ctuul , si no cm dcsmenleix aquesta 
realiLat, és una manera com una allra de di r quc hj ha ha
gu t fallimcnts j impu t <lcion~ que es pOI rer la scva gCStlÓ, la 
gestió del Govern, no la scva cQnCrC lament. 

L 'any 1983, vOste hO ha rcconegut aqul lambé, ja hi ha
vía un projccte, del Sr. Alcix Llull, si ho he ca ntal bé, i fins 
¡;J 1987 no I'han (]esernpolsilt a atlUCSl projccle ni l'han ac~ 
livul. Ara cl Minislúrj ilClua [entamenl, pOI ser sI, és una 
gr<ln can.:assu burocratka, el Ministeri, un MiniSlcri de Cul
tura que hauria de dcsilpan~ixcr, ja sap 4uina és la nQStr:l 
act Jlud respecte d'aquest tema , perO CIl tálll 4ue hi sigu i, 
/lern de tenircn comptc, un print:ipi mínim de rcalisme ens 
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fa pensar quc s'ha de considerar. 

Per tan l creim que les propos tes que aquí es duen a 
deba l i a aprovaci6 s6 n propostc.'i raonahles en la siluaci6 
en q u~ ara cns trobam. Nosalt re.~ vo lero una poJilica nacio
nali t7..adora, no desnacio nalit7;ldo ra, ilota pa$savitat, to tj 
manca d'act uació, 10 la ferroesa en la ges lió de les compe
t~ncies que tenim, és per a nosalt re.<; una actitud de.<; n3cio
nalil7ltdora. 

Pcnsam, idó, que hcm de lIuitar, hem de treba llar oon
tra aquells lemes q ue sorgien en cls rellotgcs de caixa anti
gamenl, VOs[~S de vcgadcs n' hauran viSI alguns, fedens 
rransfeo, es refereix al lemps, que passa reri nt, passa des
truinlo Idt'l, con tra la destrucció, ja que no tenim una Ilel 
d'arxius que obliguí, que posi imperatius legals a aq ucst:J 
qüesti6, almenys sigui el Parla ment qui a travt5 de proposi
cions no de ¡lei ¡os li el Govern a actuar de rorma raonable. 
Per a nosallres és raonahle i es una exigcnciu te nir ¡l la Co
mun iwt Au t() nQma de les 1I1es Balears un laboratod de rcs
l<!ució clocument;¡ l, que I'hagl de posar el Mínistcri de Cul
tura, lalllentablcment és aixf, és el Ministcri de Cultura qui 
l' haunl de posar. 

Nü !ligul, d'altra ha nda, la reslauraci6 de les ¡nstaHa
cio ns immobles amb la qOcstifl de les dotacions moblcs i de. 
personal. Són dm:s rcali lals que s'inOlrdinen, perO s6n tam
bé dues rca lilats destr¡ables. 

I re.~ mé. .. , Sres i Srs DipUlats, el grup nostre, de mo
ment, cont inuara donant supon a propos icions 110 de lIeí 
com aqucs ta, encara que vo lcl rícm que lan avia! com ros 
possile, les poguéssim superar per víes de compet~nc¡es 
propies. definilives i' no COmpanides. 

Gracies. 

EL SR PRES IDENT, 

Pe r pan del Gru p P!.lrlamcntari Popular, té la paraula 
el Diputa t Sr. Jaén i Palacios . 

ELSR MANUELJAÉN J PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. 

Creo que despues de la in tervención de la Hblc Sra 
Con.~cllera de Educación y Cult ura, poco podemos decir 
desaeel grupo nues tro. Porque ha dejado muy clara cuál es 
la pOStur,l de! Govern 4uc cvidelllemente nosotros compflr
timOl) y apoyamos. 

Tengo que lamentar, de todas formas, la imagen tal vel. 
excesivamente negafiva que se ha dadO desde. el punto de 
vista, que respetamos, del portav01. del Grupo Socialis\ll , yo 
11056 esa imagen tau negativa a qué obedece, y desde luego 
podemos disert:par porque la prioridades que nosotros en
tendemos so n otras. aunque si bien scguramcllle ni ell% 
que aqu! estamOS obligados a destinar a inversiones ele (.A.1.

mcter cultural, ni el plCSUpUCSIO de la Conselleria ni el 
presupuc.sIO que loduso pudiera ser aumentado a cste rcs
pecto seria suficiente para todas las nccesiüade.s en esta 

materia, que sin duda conoce el portavoz socialista po r su 
interés en el asunto y po r su dedicació n al tema. 

Creo por tanto que el Govern, COmo ha pueslO de ma
nifiesto, ha hecho bastantes actuaciones, creo que la condi
ción si/l e qua Ilon, el prereql1is i to esta blecido, es éJecir la re
(arma, el acondicionam ientO, la mejora del espacio Ilsioo, 
es condición previa, creo por lantO, en definitivu, que el 
Qovern, como lo ha expl icado, no ha mantenido una acti
tud de pasividad, como desde el Grupo Nacionalista i d'Es
qucrrcs se ha querido dar a entcner, sino que ha sido una 
jctuación, como cronológiamente ha detallado la Conselle
ra, una actuación reiterada en lu cual dcsgraciadamc.nte, 
dcsilÍortu nadamenle, no ha hahido una respuesta por el 
Ministerio de Cultura, que aquí si que compartimos tQ n el 
Sr. Lópe7. Casasnovas queya hace tIempo que tenia que ha
bcr desaparecido y. trans formarse en una dirección gener;)l, 
como mucho. • 

El Govern asume la responsahilidad (IUC le lOca y, en 
Consecuencia. a rai~. de ello, nosotros solamente reiteramos 
la postur<t del grupo nuestro a favor de solucionar lemas, a 
favor de que el Govero cont inue eSlas actuaciones, y t1esdc 
luego no compartimos ninguno de los dos puntos que aqu[, 
en la modón, prese nta el grupo Socialista. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Acaba1 el debat, proce.dcix SOl mCt rc a vO lació la moció 
presentada pel GruJl ParlamCntari Socialista, que pel sentit 
de les in lcrvencions pareix que e.~ poden votar els dos punts 
wnjuntamenL 

Per !am, Sres. ¡Srs. Diputals que voin a ravor, es volen 
posar drets? 

Sres ¡ S rs Diputats que votin en contra, es va len posar 
drets? 

Abstcncions'! 

Hesul tltt de tu votac¡ó: vots 11 favor. 26; vots en contra. 
3U: no h¡ ha abstencions. Quccla rebutjada la moci6 que 
ac.'lbarn ele sOlmetrc a votació. 

11.2.- MOC [Ó R.G.E. NÚM. 282 1190, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAM E NTARI SOCIALISTA. RELATI· 
VA A POLíT!CA DE LA CONSELLERIA DI;;: CULTU
RA, EDUCACl.Ó 1 ESPORTS EN R ELACIÓ AMB L'ES
PORT D'ALTA COMPETICIÓ A LES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

I passam al debat dc la SCgOllil moció de rordre del día, 
'1ue és la registrada amb el número 2821,90, del Grup Par-
1¡lrnCntari Socialista, derivada de la lnlerpel-ladó 1606,-90, 
sobre la pOlilica de I'c.spo n d'alla compctició a les !l1es Ba
lcars. 

Pcr de.(cnsar aquesta nlOció, \é la paraula el Diputát 
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Dama Po ns i Pons. 

EL SR PONS ¡ PONS (Da miA): 

Sr. President, Sres. ¡Srs. Diputats. 

Derivada de la lnlcrpel·lació sobre l'esporl d'alta com
petidO, prescntam una modó '1 ue intenta entrar. per una 
part, dins I'~rea dtaques! espart, i per ¡'altra, donar solució 
o posar un principi de saludO dins una arca q ue té acArree 
la Conselleria de Cultu ra, Ed uatciO i Esports. que és el Po
liesponiu Prfnccps d'Espanya, i que, cree que va quedar 
d'una manera absol uutmcnl cl:lfa duranl el (Ichal de la in
tcrrpcl-laciO. presenta dcrici~ncics absolulament grcus. 

Aquf, almcnys, lendrem un avantatgc ciar, aquf no hi 
haun'l. M{nis leri de Cultu ra, per migo al qua! havcr de carre· 
gar les cu lpes com es va rcm habit lla lmcn l. 

O'una banda. comen~m pel final de la interpel·laci6, 
és evidcnI tlue la Comun itat Autónoma si es vol penjar le
gHimament rncda lles, no pOI anar, i ha vArem d ir duranl el 
debat de la interpeHació, a espera r si el Sr. Ja ume Mariano 
guanya e l campionat d'Europa damunl la molo, si el Sr. Jo
sep del Barrio guanya el d'Espa nya, si ele., cte., clC. No po
dem practicar la poUt iC;1. oportunista que la Hostra prAcuca 
de roment de I'alta competici6 sigui teni r un caixonet de 
mcdalles esperant a veu re qu i guanya per pujar damunl 
I'escenar; ; fer-nos aquella fO lografia amb qu~ tan magnffi
carnent i tan gencrosamenl ens obsequien els miljans de 
c.omunicaciÓ a aquesta ConseUera. 

No, aixó no él; poUtica seriosa, ai"ó és pOlilica de lea
Ire, de fa~na cultu ral, de fa~'\na espoTliva . és, si fos una 
miqueta més dur, i no ha vull ser, ulla {;Crtn demagogia cul
tural. Jo cree que s' ha de fe r esport , s' lIa de fer cultura i -
s'han de posar fonarncnts sblids. 

La millar contribució, en tén el Grup Socialisla, per 
aconseguir que les IIles Balcars lenguin uns bans resu ltats 
a nivell d'espom d'a lta compelidó, vol dir que dins les 
compe¡icions a nivc ll de I'Esta t, a pri mera Iinia, hi hagi la 
mruoma presencia d'cspór tistes de les lIJes Balears, és aj u
dar a aqueslS csports via cont raclació de monilors especia
Iitzats, plan teja m el tema d'a Uelisme, nalndÓ i gimmlstica, 
perque ai"ó sr que seria una cont ribució positiva, i que si hi 
ha uns rcsu ltats, aleshores sf que seria legftim pujar da
munt l'escena ri, no a posar una medalla, si nó a posar-nos 
la meda lla. Es aixO e l que nec.css ila la Comunitat Autóno
ma: que n'h i posin, no posar-ne i fer-se fotografies. 

I an3m a un segon lCipecle, alIA on la u rg~ncia de gcs
tió es encanl m6s percmploria. Po liespartiu Prínceps d'J3s
pa nya. 

Com podem mantenir o vo ler manten ir aq uesta ¡matge 
ficticia que fe im u na gran pOlfl ic.1, quc fc im un <l serie dc 
coses mol! cspcclaculars i gen~rosament recollides infor~ 

mativamen l, qua n a nam a (er (jissabte di ns el Poliesportiu 
Prlnceps d'Espanya i eviden lment, em va agradar la pun
lUali17.ació que va fe! la Consellera, no podem pa rla r que 
esta m a l'altura del Camerun, pcrqu~ evidentmem els rc-

sultats espanius del Camerun no s'han produIt al Prlnceps 
d'Espanya perque si no, enlloc d'anaI al5 mundials, ani ria 
per les VQrercS de la tercera regional. 

En aq ue.st policsportiu h i ha una s~rie de vids que 56n 
propies de l'he!~ncia piljor del r~gim passat. 1 sorn molt 
poe donat a establir her~ncies, pcrque cree que amb la 
Conslitució espanyola hi va haver un acord de, no d iré co
men1t3r de zero, perO de procur:l r deixa r coses enrera i ca
minar per euya nt, perO és que del 1978 al 1990, han passat 
bastants d'anys, del 1983 al \990 han passa t baslant d'anys 
d'e"ercid Icóric de I'a ulonomia espnrliva, en aqucst caso 

1, que lIem ret'! El Poliesportiu Prfnccps d'Espa nya ha 
so lventa t aquestcs dcficicncies que planteja aquesta moei6? 
Tcnim un patronat a lla on les parts intercssades h i prcn
gu in pan, all;\ on la labor de pseudo-direcció que hi ha si
gui degudament contrastada per tots els elements que hi 
han d~ pa rticipar'! Hi ha una d.irccdó cfica¡;. o hi ha, mm 
v:'lre m dir I'a lt re día i recordanl un dcbal que vaig lenir dins 
una altrli institució, un d'aquests califes, com 'ira se n'ha ju
bilal un no ra mOll, per la pan musical, que fa i desfa j es 
pcrmet d'amcna~r un pare que va a queixar-se i Ii diu, si 
no el va bé, a un altre, cerca un altre I[oc per dur el teu 1111 
afer espo n , es presentablc aixó dins e l Policsponiu Prfn
ccps d'Espanya? 

AixO rcalmen!, Sres I Srs Dlputals, Sra Consellera , es 
una siluad6, no diré que clami al cel, basta que c1am; a'luf 
dins i li donem soludó. 

La piscina, aquella ima tge tan ofensiva que va di r d'a
quellcs senyorcs que amb la scva truiteta anaven alIa a be
rena r, enrcVOltanl la piscina com si ros una platja qualse
vol, no, no va scr dicul ida, era cena , perO no. es podia dir i 
es va dir, i no va poder ser deba tuda pcrquc cls feL" són els 
reLS, i IOgicamcnt hem de tenir aquesla piscina? S'ha n de 
forma r aq ur els nomes csportistes? Es aquesta la contribu
ció de la Comunita t Autónoma a I'esport de I'alta oompeti
ció? E .. una piscina de lruite.'t? No, el que volem 6s una pis
ci na d'e.sponislcs, una piscina que sigui al servei de la gent 
que vol nedar amb les millo rs condicions, bé sigui per cs
plai o bé sigui per esport de competició. 

Pcr lanl, f,:obreixin la piscina, dimalilú n-Ia, que estigui 
oberta tOI I'any, aixl) cxigeix unes invcrsiúns i, per que cs-
111m? O eos agraden m6s les inversions immaterials? El 
darrer inven l metaOsic.dc la Comuni ta t Aul¡)noma de les I~ 

lIes Balears. Materials, tapar piscines, encalenti r aigua i 
que hi vagin els <¡uí han de practic.ar I'esport i el qui vulgui 
linar 3. la plalja afer berena rcts, o a la muntaoya, que hi va
gL 

Sra Consellera, en n, sig uem europeus, que del Med i
lerran i per aval! hi ha una altra realitat, i del Medilerrani 
per am un t, les iIles hauden de ser 3 la part de (jaU i no a la 
pa rl de baix com estan ara. 

I que es pugui practicar el yue en tcoria s'ha de practi
car allcl dins, que és la gimnasuC3, si s'ha n de tirar ancHes o 
s'han de tirar do tcs cnlaire, que no pegu in al sOlH, fad les 
reformes que hagi de fer, que no se n'hagin d'anar a Lluc-
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majar, a Calvia, miri per on, dos municipis sodaliste ... , o se 
n'hagin d'anar a Sa Pob la, etc., elc., a practicar la gimn:\sti
ca que la Comunital Autónoma té ob ligació de posar la in
frastructura perqut aquests excrcicis gimnastics es puguin 
fer dins un espai propi. 

1, fi nalmenl, de manera lógica, purcixerA que lene una 
obscssi6 de personal, peró els monitors si estan mal pugát.\j, 
han de ser dolents, i cstan moti mal pagats i han estat sis 
mesas sense cobrar, ¡ciar, amb aquests soldats, quine:¡ 
guerrcs podem fer, Sra. Consellcra, O quina gimnastica po
dem fer, si lis que vol una imatge més pacifica? Evidcnt
ment s' ha de contractar un equíp de monilOrs, se'ls ha de 
donar continu"ilat de feina, etc., etc. 

1, en definitiva, a la pis ta d'atletisllle, cOm a mlniffi que 
no hi hagi cap elot, que es oorregeixin les dcfícitncies i co
mcn~rem a teuir un Poliesportiu Prlm:cps d'Espanya, no 
diré a niveJl eu ropeu, perqu~ e.\j lam un poc enfora, encarH, 
perO almenys a niveJl d'allres celllres d'espon que hi ha 
dills la matelxa dutat dc Pal ma. 

Ülm vCu, Sra Consellcra. qua n Madrid no hi és, els 
problemes hi s6n, qu~ passa?, que no va bé, que a(3 la pi lo
ta no passa, que ara, uep!, la pare!, les compcl~ncies , és 
que les lenim tOtes, i COlllractam mal personal i tenim clOIS 
a les piste.'i d'aUetisme i tenim els sótils baixos on no es pOl 
practicar la gim m'\stica, q o.~ passa?, e l problema és Madrid 
o és un problema t!'iocompetcncia'! . 

Es problema d'incompct~nCia, Sra Consellc ra . Quan 
aquest Diputat ha sorti l tantes vegades aqul a sentir ge
mees compelencials per part deis qui no governen dins les 
scvcs própics compel~nc¡ es ho ha tengut perfcctament claro 
Mad riO és cnfora, peró en el cas deis arxius, no he de repe
tir el deba t, hcm vist que hi ha unes ccrtes res postes, quan 
no hi ha e l cu lpable suposa!, quan alcshores la pilO la no 
pOI sorlir del nOstre camp, és evidenl que perdem ['cr gole
ada. 

Molles grades. 

ELSR PRESIDENT, 

Té la paraula la Sra Conse llera de Cultura, Educadó i 
Esports, Sra. Maria AntOnia Munar. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CiÓ I ESPORTS (Maria AntOnia Munar i Riulo rt): 

G rades, Sr. PresidenL 

Sr. 1'0115. no parH d'inwmpclcncia. perqué s i bé pOl 
ser que vOSl~d'arxius en sílpiga mOII, }\i passa mol teli hores, 
perO dubIO mol! que pass i molles hOres fenl espo rt , i de l<l 
mateixa modó que cm presenta cree que té dc.sconcixe
men! del q ue significa l 'e~port, perque s 'equivoca fins i lot 
en els Termcs. 

Qu~ s ignifica "futbo le t"? Com a mol!, un terme des· 
pcctiu d'u lla tategoda que es diu futbal -sala, no ha havia 
sen tit dir mlli aixO de "rutbolet". 

--

Per una aUra part, es rcfereix a girnnMtica atletica, 
modalitat que desconeixem , perguc hi ha gimntlstica artlsti
ca i csportiv8 i gimnAslica rltmica, que significa gimm\st ica 
atlética? 

Cornencem a entendre (le que partem í ens pOdram en
tend rc millor. 

Miri, la Couselleria de Cu ltura, Educació I Esports s'o
pOSll totalment i rmunda a la modó que voste eos presenta. 
J li diré a lgunes de les mol tes raons que hi ha per fer-ho. 

No és neccss:lria la constitudó d'un patronal del Po
Iiesportiu Prínceps d'Espanya, per lal que aquesta insta Ha
ció ja exeeuta les (uncions que li pOdrlem ser encomanadcs 
en el seu moment per aquest patrona! per altres víes, pcr la 
Direcció General d'E.~porl~. 

• 
En segun lIoc. en funció del que s' lm esmcnlat anle

rlorment no cal pensar en un nou equip, ates que les ru n
cions de promoció de l'cs port ¡ del rcndirncnt e.'iportiu s'e
xecu tcn miljanglllt cls centres de la formadó tccnico-es
pOfl.iva, crealS per l'Ordre de la Conselleria de Cultu ra, 
Educació i Esporlli, de 6 de setembre del 1989, que a J'apar
WI deis centres de perfeccionarncnt [cenic sOn execmats 
per les respectives fedcracions cs pOrtivcs i els lccnics pro
posats per aquestes o escollits entre les ¡Jues institudons. 

En tercer 1I0c, no ca l proposar una gestió d' inici d'ac
cions ¡ler tal de procurar la remodelaciÓ de la piscina i re
convertir-la en ¡nstal'lació climalit"/..ada que permcti prac.:ti
car la naladó d'e:; plai o de compelició durant tOl I'any, per 
ta l com aqucsta ges ti6 esta su perada en e l denominat Estu
di de remodelaciO lotal del Poliespo rtiu, per la l que com
pleixi i.ndependcll lment les funcions d 'csplai i d'instaHació 
d'oferta de practica ¡ de centre de rendiment esportiu, la 
qual cosa ens fa pensar que vOt~ el que han fe t és coneixer 
els pre.~supOSls deslinats a aquesla mal~ria dins cls pressu· 
post. .. que hem presen ta t al Parlament, i que vostes el que 
fan es sol· licitar el que ja eslava previst. 

J s'equivoca, Sr. Pons, quan cm diu que no té res a veu
re e l Govern central i que no pudré reivindicar res en mat!
ría d'esport del rendimen!. S'equivoca una vegada més, per
qu~ el que lé de bo el govern centra lista del PSOE és que 
semprc es reserva mat~ries i semprc es reserva competen
des, i predsament es reserva les d'alTa competició i es re
serva aquclles de penjar les Illcdalles, perqut lambé a vos· 
tes cls agrada que el:; penjin les medalles. Jo, Sr. Pons, no 
he anal a pcnjar-ne cap, de medalla, ni m'he. fet cap fOlO
grafia amb cap espo rtísta per sa rtir fotografiada. 

L'CSlUdí de remQ(leladO total que podría ser subjecle 
de col· laboradO am b le.~ ins titucions de ¡'estat i que ho ha 
de ser, ha ha de ser pel Dccrct 4101182 i també. per la Llci 
]()¡'9ü, de 15 d'octubre, de ]'Esport. L'esport d'aH nivel! t. .. 
matcria, aira aquc.. .. ta !lei, elel Conse ll Superior d'Esporls, 
es reserva i és considera! com a materia d'inter~ per a r Es
lal i n'és l'AdnunistradÓ de l'Estat qui en ool·laboradO 
:lmb les OJmunitats Aulónomes promou ra cls miljans ne
ccssa ris per a l dcsenvolupament de I'esport d'al! nivel! i la 
prcparació deis esportislCS considerats amb aquesta qualifi-
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caci6. 

TOl i més quan la Oei explica clar3ment que en tOl cas 
compcl al Consell Superio r d'Esporls, e laborar i cxecutar 
cls plans d ' ins taJ.lacions esportivcs pCT a l'csport tI'aH ni
vell, en 10l cas, en col-Iaboració amb les ComunitaLS Auto
names, en tOl caso 

La patUiea de la Conselleria de Cultura, Educ:lciÓ ¡ 
Esports es una política integradora que cerca la gcstió de 
¡'esport mitjan~nl la ¡nteNcncló deis organismes t~cn ics 

elegits pels propis esportistcs de Balcars, tal ram s6n les fe
deracions, i no prctén indcpendit7..ar o separar lc.. ... accions. 

Per altra pan, i alesa I'esmcntada Onlre de 6 de sctcm
bre del 1989, ja e~;¡an crealS 1I1guns deis CCntres dc rcndi · 
mcnt e. ... pOrliu, tal com I'EscoJa Balear d'aLl ellsmc, per a la 
qual s' lIan con tractat dos e ntrenadors del més all nivell, 
tom sÓn Maricica Puica í Ion Pujea, a m~ de l'Escola Su
pcrior de lcnnis, al front de la qual hj Són Alberto Tous i 
Maleu Palmer, i lambé J'Escola Balear de voleibol ¡ [a de 
handbol, a més dcl Centrc Balear de pcrfcccionament de 
basquct, aJ front deis quals s'hi troben lócnics del més alt 
nivel! ¡ que han estat prOpOSáll¡ pcr les maleixcs fcderll
cians csportives ¡ que hun rCbut, en més (I'un cas, I'clogí de 
les re,<¡peclivc.s rcderacians espanyole.'i, i algunes de lc,s se· 
ves tasques han estal fins i tOl publicadcs a revistes I&oi
ques de les associacions d'enlrcnadors. 

Un alt re deis motius és qué al pavelló pOliespon iu 
Prlnceps d'Espanyan 1'3Clivjtat que més s' hi praclica és la 
de futbOl.-sala, ja que la majoriu eI'hores d'ocupació es refe
reixen a activitat com puguin ser basquel, gimn<\stica, vo lei
bol i hamilton. 

També pel que fa a les acciolls de [ormaciÓ en matcria 
de gimnAl>lica i natació, la Dirccció Genera l d'Espons des
cnvolupa aetivitats especifiq ues ¡ de gran panieipació refc· 
rides a nive l! de formaeió en insta[· laeions que s6n co ncc r
lades a diferents indrcts de I'illa, a més de les propies i a 
més de col· laborar amb les respectives rederacions mitjan
¡;anl l'estab1irnent de plans cspecffics o cspeeials, 

Per una altra parl, Sr. rons, la pista d'atlctisme no ne
ccssita en abso lut , en absolut, de ser restaurada o millara
da, ates que ga udeix de I'homologació convcnicntment ex
pedida i certificada per la Federaci6 Es pa nyola (j'Atlc tisme 
¡que com pla amb importan LS csdcvenimenLS, com puguin 
ser e l Miting d'Atletisme Rafel Ca ll , que, com sap, s'h i han 
batut r&ords d'Espanya que han e,<;lal reconeguts per 
aquesta Federaci6. 

Sr. Pon!!, li agrairia que no embu llas d personal ¡ que 
no digués mentide.s dcs d'aquesta Ifihuna. Jo convi t a qual
sevol de vast~ que vulgui venir al Prlnceps d'Espanya a 
trepitjar la pista d'atietisme i veura que, en aqucsts mo· 
ment~, e.~ troba en un perfecte estaL 

EL SR PRESlDENT, 

Tt la paraula el Diputa l Sr. Pons, per pan dd Crup 
Parlamentad Social ista_ 

EL SR PONS l PONS (D.m';), 

Sr. Pres ident, Srcs. i Srs. Diputats. Sra. Conscllera. 

"Futbito" ts "futbolct" o fUlbol·sala, e l que li vulguj dir. 
no vcnim aquí a fer un deballingüfstic. 

Venim a debatrc, un cop detcetadcs uncs cerles defi· 
ci~ncics di ns l'csport d'alla compc¡ici6 a les UJes Balcars, a 
vcurc si es possiblc, des d'aqucst Parlamelll, dur Ulla inicia· 
tiva quc signi fiqui , no la saludó, que mai no arriba, pero si 
una passa cndava nt. 

1 al Prlnceps d'Espanya, Sra. Conselle ra, hi haura ele
mClIls on tal vegada les tin tes padran estar una mica ca rre· 
gndes, podria ser el cas dc la pista d'atletisme, pero en cls 
allres aspectes nO hi hU enlra\. 

Pefllue la primer:t pr<.!gunta que es fa agues! Diputat 
és, per que 110 ha plantejul scriosament el tema de la dirce
d(l i r<.!sponsabilit;n de gcslió d'aquest centre'! Per que no 
es vol pluTltejar'! Que passa, que és que l'lFA torna estur 
fermal? Es aid, peT que és t¡ue semp rc hcm de topar amb 
poders f:l.ctil:s que vénen d'e lares anterio rs i que lenen 
UIICS arrcls de poder que sobreviuen a di reetors gencralS, 
cúnsclJcrs, consclleres, CIC., e lc.? 

Com ts possible aixO? Aixó no és un funcionament de
mOcnltic .. Un scnyor que és davan! UIl centre wm els Prín· 
ccps d'Espanya ha ¡j'csscr namenat i ha d'esscr re.<:ponsabi
lilal de la Conselleria, no pattallar el bacallA, no PO! Men
dre un pare. de (amíli<l que va alla a demanar i a queixar-se 
perque hi ha dcficicncies. Per qu e és que aixó no s'ha con
testa!? 

Ercctivament hi ha rcls fondes, hi ha poders filelics, hi 
ha pactes eje fel, i a¡xc) forma par! de la ges lió, en tenim al· 
tres cxperiencics di ns rareá de la ConseJ1eria de Cultu ra, 
no les vull !rcurc aquí, perque hi ha una moció prcsentada 
sob re cl lcma del Canservatori i hi tornara havcr un bon 
debat, oom ja hi va ser l'altra vegada. 

Pcr tant, deficicncia greu que no es vo l afrontar. Es un 
tema rcalment preocupant. Per q uc no es consulueu un 
patronat nn els pares no s' hagin de jugar la cara parlan! di· 
rectamen! amb un senyor que després els pOI fcr la vida im· 
possible perque fa el que vol? Pcr que no s'hi vol entra r, 
per quc no hi ha d'hllver patrona t, per quc han de vOlar en 
contra d 'aixO? Pe rque vastes 56n cómplices d'aquest califa 
que hi ha per a lla dins. Sí, senyor. l. si no, su rti aqui i ha 
dcsmentcixi. 

La piscina. Defidencies, no com pleíx la SCV1.l funció, 
L'are:.¡ de "fu tbolet" o futbo l·sala, ranCO m OIl /(l. Pcr que els 
nostrc..~ e.~ponistes han de soni r d'aquesta ei utal ¡han d'a· 
nar a altres munícipis? Per q u~ és que no vul donar salució 
a aixo? Per quc és que vo l valar en co ntra d'una manera 
sctl:l ria aquesta proposiei6? 

Dc vcgadcs, ts alió de ¡enir la impressió que es vOla ai
xI pcrquc la pro posta ve de qui ve, peró vaste sal' que si fos 
Cunscllera mol! dc ICmps, no sé si ha sera o no, en el cas ts 
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indifcrent. peTó que si passaven uns ccrts anys i torn¡\vem 
repeti r ag uesl di<lIcg. VOS(~ des de la majorla, i aques! por
tave u des del grup majoriw.ri de l'oposició, s i hi ha unes ae
tuacions, ¡ cspcr que hi s iguin, encara que es vatin en con
tra d'una manera sectAria avui, és ev:ident que aquestes ac
eioas anirien absolutarncnt dios la línia que propasa la mu
dó del Grup Socialis ta. 

Realment hi ha unes deficil:ndes greus, hi ha un cam!, 
no é.s el camf socialista, ni és el cam! popular, ni és el cam! 
d'altres grups que puguin integrar aqucst Parlament, és la 
via del simple sentil comú, propasada, en aguest caS, pel 
Grup Socia lista. 

Pcr lam, Sres. ¡ Srs Diputats, jo esper, Sra Conscllera 
que rcconsidcri aquCSI<! vOlaci6 nega tiva, perqul: la (:'Onsl
deT absolutament motivada pe r raonS que no só n la vol un 
tal de rcsoldre do;; prohlemcs de I'csport d'alta oompetició i 
en concret del Pr{nccps d'Espanya, i que si hi ha equlln inti
tal dins aq uesta sala , aquesta mució del Pr[nccps d'Espa
nya, sobretot, vagi aprovada pe r unan imi lilL 

Moltes grades. 

EL SR PRES IDENTe 

Té la paraula la Sra Consellera de Cult ura, Ed utació ¡ 
E.o;;portli. 

LA SRA CONSELERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (Maria AntOnia Mu nar i RiutOrI): 

sr, Sr. Presiden!. 

Mo l! breument, pen¡t: si bé la intcrvcnció prime ra ha 
eslal una interveoció en la qua! ta l eS lava malamenl , a la 
segona pan s'ha demo~mat que hi havia coses on rca lment 
s'havicn ca rregal les tinles, i no més manifestar que, certa
menl el Prfnccps d'Es panya es pot millOrar, per que no?, és 
un policsportiu que té mollS d'anys, ¡ cstam en aquesta las
ca de remodelació. 

Moltes de les cose.<; que s' han dit no són cen es, en ab
solut, hi ha insta Hacio ns que es troMn en perfcclíssim cs
la l, i unes altres qu e es m lllora ran a[ la rg del temps. 

Per que. no es fa un patrona l '? 1 per que s'ha de fe r UII 

palronal'! No és cap necessit<H, si hi ha altres Orguns direc
(jus, com és aquest caso I no hi ha califes, Srs Pons, de vegu
des s r que hi ha problemcs humans, aixo pot passar i pOl 
existir en aquesl centre i a qualsevo l altee, pero en absolul 
hi ha ca]jfes ni persones que pervisq ui n ni que impliquin 
cls conse llc rs a ser có mplices de res. 

E L SR PRESIDENT: 

Srs. POrtavcu$ deis grups parla mentaris que vulguin in· 
tervenir? 

Per pa rt del C rup Parlament ad CDS, le la parau la el 
Di puta l Sr. Trias. 

EL SR TRIAS J ARB6s: 

Gn\cies, Sr. Prcsiden L 

la amb mOli u de la intcrpeHació presentada pe l Grup 
Parlamenlll ri Socialis ta sobre la política del Govern de la 
Comunitat Autónoma relativa a I'csport d'alla compelició, 
ja varem mani[eslar quilla era la nostra posició, i la verita l 
es que comcn~vem a intuir per on ¡mirien cl~ tirs de la 
moció subsegüent, i efectivamenl aixr ha estat. 

E l Sr Pons, aquel! dia, va rer una cx posició so bre quina 
era la situació, fo name ntalmenl es va centrar en aixó, quina 
e ra lu sit u[\ció tanl fisita i jurídica -d iria jo- del poliespor
tiu Prínceps d'Espanya, i [a verit<lt es que al meu entendre 
vil rcm parlar mo ll poc d'espon d'alta compclició, t¡uc era 
el q ueen principi i en leoria ens duia a l debat. 

• 
El noslrc grup va cnlend rc en parl leo; raons del Sr 

Pons i també Ics raons de [a Sra Consellera , quan per pan 
d'aqucs ta es manifestava que l'esport d'alta <.'ompe tició e ra, 
com aixl és, coJnpet~ncia exclusiva del Govern central, 
aquesta compel~ncia és rescrvada a l'Esta!. Peró nOsaltres 
li dcicm que és cvide lll que I'esporl el'alta compel ició !i<; 
una fi ta csportiva dins la vid a dc qua lsevol csportista, i pcr 
aco nseguir aquesta fita feia falla que prt:viamenl í des de 
les bases, des de 1'C<lnl in fantil, e ls poders que tenen com
pCtencia en aques l aspeclc, en la promoció i de~en volupa

rnenl de l'espoTl , hi posass in 101 el que poguessin i m~s, per 
tal d'aconseguir que quarl arribas I'edat i l'oport unilat deis 
csportistes de co l·locar-se diJlS agues!:> alts nivells, evidenl
men l haguess in tengu l la preparacfO i e ls milj¡¡ ns s uficicnlS 
per poder-hi arribar. 

Al noslre enlcndre, aixO, en aquesta COlll unital AutO
¡¡ama, no succe"ia aixf, rea llnelll les acejons que s 'empre
nlell pe .. pan de la Direcció General d 'Es pOTl'; concreta
men t no tendicn a aconscguir aquests o bjectius, si be es ver 
quc hem de rccoot ixcr que la con micladó per parl de la 
Conselleria del matrimo ni Puica, rcalment és úna pá.~sa en
davanl, i nosaltrcs co nlinua rfcm insist ínl i do nant suport a 
la Conselle ria perqu~ conti nuils per aqucsl ca nlf, que aixo 
és lal vegada una inicialiva prOpia per arribar, per aconsc
gu ir qu e cls aHo ts jovcs, que e l .~ cspo rtiste..~ joves amb ~n 

sies de cOI·loca r-se el! aquesls nivclls tI 'alta COmpct1ció ho 
puguin aconsegu ir. Perquc el primer que fa farta són prepa
radors i lccnics qua lific'lts. 

En <lquesl scmit, c ns scmb[a a[ nOS tTC grups moll ade
<Iuada la proposta número 2 de la moció del G rup Parla
mentari Sodalis ta, erec que la. finalitat d'aquesta moció é.s 
prccisamenlla que acano de dir, ells ho han ccnyil nomé.<> a 
una serie de disciplines, rum són nalació, allClisme i gim
m'stica atl etica ¡ rítmica que, per cert , Sra Consellera, sf 
que hi ha una (lisciplina quc és gimnilStic..'l atl~l¡ca. si 
aques( papcr qu e vOS It: du ti ha preparal e l seu Direclor 
General d'Esp0rls , l'hauria de cessar avui m,neix. 

Tal vegada trobo que s'hagués pogul ampliar més 
aqucs!a relació de disciplines, pero bé, en aquc.'H sentil cree 
que aquesta proposta o atluesla mociÓ que plan teja el 
Grup Soci<llista es assenyada, i nosaltres [a vO larem a favor.. 
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Quant al primer pUAr de la moció, la vcritat és que cs
tic una mica confús. Un patronal pel poliesportiu Prínceps 
d'Espanya, si el poliesportiu Prfnceps d'Espanya és una de
pendt:ncia de la Consclleri3 i sota la dirccciO de la Direcció 
General d'Esports, també es lógic que aquesta Conselleria 
pugoi directament namenar c ls directars ¡ els regents d'a
quest poliesport iu. Evidentmenl el funcionament possible
menl milloraría 3mb un patronat, tal vegada fos 300. AJcs
hores, jo lampoe no tendria cmpalX de vo tar a favor aques
tes dues peopastes que Can referencia al nomenamem del 
pa tronal al poliesportiu, la a) i la b). 

Quant aIs altres, quan entra ja en lccnicismcs, de si la 
piscina que hi ha ha de ser cohena ¡ clímatitzada, de si la 
pista alletica, perdenl, jo no fa moH de temps l'he vista, la 
pista d'alletisrnc del policsponiu Prfnceps d'Espanya, i no 
som un tecnic en la materia, pero al meu cntendre, eviden t ~ 

ment millares en una ins tal·lació esponiva que s uporta ca
da d ia mollS de practicant~, cada dia se'n poden fer, peró 
no cree que cstigui en mal esta t. 

Quant al pavell6 de "fu tbolct", de fu tbol.sala , si vol 
que ]'ana menen aOO, la verita t ~s que jo, Sr Pons, e l dcixa· 
ria com es tA, per a la practica del fu t l)ol-sala o del "futba· 
let", 

El que tal vegada propasa ria ts que la ConseHeria, al 
Princcps d'Espanya, al recinte del Pr[nceps d'Espanya o :1 

un a llre illdrCt, o béamb CO nvenis per excmplc amb l'Aj un
tament de Palma, es tablfs una manera perque els esportis
tes que vulguin practicar la gimnAstica rilmica o la gimnAs · 
ti~ allClica i arribar a nivells d'alta competieió, ha puguin 
Cer a lIaes adequals i amb les miIJors condicions passiblCS. 
Pe rÓ no hi ha ncccssitat que e l recinte poliesportiu Pr(n
ceps d'Espanya s'hagi de transfo rmar en un altre üpus de 
pavelló, aixó a l meu em end re seria vestir un sant per des
vestir·ne un altre. 

En concret, el nostre grup VOta ra a favor del pUn! 2 de 
la mació, i s i el punl primer s'ha de vatar conjuntament la 
ventat és que ens abstcndrem, ara bé, vOla rem a favor de 
I'aparta t a) i b) del primer punto 

EL SR PRES IDENT, 

Per pa n del Grup Par lamentari Nacionalis ta i d'E.<;· 
que rres, té la paraula el seu ponaveu, Sr López i Casas no 
vas. 

EL SR LÓ PEZ I CASASNOV AS, 

Moh breumen t, Sr President , per dir que e..<; tam d '3-
cord amb el primer punt de la moció pe l que es refere ix a 
la neccssital de donar una amp lia participaeió als esponis
tes del Pr(nceps d 'Es panya d ins la geslió, pcrque creim que 
és una proposta molt co herent des del pUIll de vista de l'es
quena, i en aquest sentil la democnkia obliga, i creim q ue 
hem d'evitar que hi hllgi lIctuacialls excessiva ment persona
listes. 

Quan t a la ncccssita t de res taurar la pisla d'a tle lisme, 
pot ser 51 que s' ha n ca rregat les tintes, nasa ltres pensam 

que restaurar és quan la situació s'ha deteriorat moh, i que 
nosallres sapiguem la pista d'atletismc encara és pOI cm· 
prar, e..~ pOI Ulilil2.ar 3mb lota normalitat per les proves que 
alla s'hi (an. estA homologada d'altra banda. Les millares 
semprc 5ón passibles. 

Quant a la piscina coberla ¡ cli matitzada, ningú no po· 
d ra negar que tal que hi hagi més do tacions de piscines ar
reu de les lIIes Balears, és una de les necessila ls que es 
co nsta taven en el Pla de neeessitals d'insta¡'¡adons esponi· 
ves, com la Sra Consellera recordara perfcetarncnl. Si aixO 
es pot fe r sempre a partir de les dispon ibilit3lS i de les prio
ritzacions a les inve rsiuns en materia espartiva, si aixo es 
pOI fer, nosalt res nu teni m ca p problema per donar·li su
port. 

Una a ltra qüeslió d'jn te res és la de lrasJiadar, pe rque 
creim que és aquesta la voluntat del pun t d) d'aqucsla mo· 
ció, traslladar e ls usos de "futbale t" o futbol-sala a altres es
paiS, per donar cabuda a la gimm\stica rítmica i atlCtica 
dins el puvelló coben, 

Es evidcnl que prim er hi ha d'haver la necess ital , jo no 
sé, en aqucsls rnomenlS e l nostre grup no estA en condj"· 
cia ns de dir di hi ha una gran demanada de gimnA..~lica r[t
mica i a tletica que obligu i a traslladar un espon que 6; 
molt més, inl"i nitament moH més popular, peró ereim tam
bé que per b~ de la dive rsi lut d'esports i de J'espOr! d'élile, 
seria interessunl que la gimnaslica [ílmica comp lAs amb 
una instal·lació própia dins el Prínceps d'Espanya, amb 
possibilil3t d'c;;:ercir ·se amb coherencia. 

E l punt segon, lot i que és, al nostre entendre, una re
lació insuficient d'esports, nomts es refereix a utJe tisme, 
nalació, gimnas tica atlctica i rítm ica, té la virtualilat d'en
rocar el tema de la preparaeió a panir de moni tors, de per
so nes espccialistcs, i en aquest sentl t encaixa també amb la 
l1losofi a que nosa ltres sempre hem defensat, Q ue aixó des
prés tengu i renex pressupoSlari és e l q ue nasaltres voldrf
em veurc des prés del deb:lI, a les c..<¡mencs que es presenta
ran als Pressupasts. 

G racies, 

EL SR PRESLDENT: 

Per par! del Grup Parlamcll ta ri Po pula r, té la paraula 
el Sr. Andeeu Riera, 

EL SR RIERA I BENNASAR, 

Grflcies, Sr. President. Sres i Srs Diputats. 

El nOSlre grup votara en co ntra e1 'aquesta moció, ja 
que, comcI1\u rem pel segon p um, ens est ranya que e l Grup 
Socialista narnés dema ni que hi hagi monitars per a tres es
pons, en aquesL" momenLS hi ha quaranta·nou esports ho
mologa ts a Ba lea rs, i jo cree que e n deixam quaranta-sis de 
marginats, la veritat és que aquests quarama·sis no sé on 
hauran d'anar a fer·hú. 

La Conseller:t ja Ji ha dit que en aquesls momenlS té 

• 
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una s~rie d'cscoles que funcio nen, tant d'a tletis me, de ten
nis, de vo leibo l, de bAsquet, de handbol, i d'altre, .. csports, 
per la qual cosa creim que esta ben ate-; el que ens dema
nen en aquesl punl. 

Quant al primer pun t, h.i ha una s~r ie de coses, respec
te de la piscina, només s'ha preocupat de les lruiles, no ens 
ha parla l de res més, pareix que el que no vol és que vagin 
a menjar truites a la piscina, aquf el que hau rfem de posar 
és un r~ to l que digui que mengin una altra cosa. Jo cree 
que si ja tencn pensat fer u na remodclació d'aq uesta pisci
na, lampoe no els podem dir que faein tan la via, crt;e quc
ells hu tencn previst i ha aniran fcn l. 

Qua nl al pavelló que VOSI~ ens diu que s'ha eI 'arreglar 
per aquest<¡ tres o qualre espOrlS, jo li he de dir que aquest 
pavelló 110 deu esta r tan malarnent quan s'hi han fel cam
pion:ltS del m6n d'altrcs esport~. Crec que si fl() llagués es
tal amb bones cond idons, no s'hi hagu(~s fel mai un cam
pionat del món, de fel se n'hi va fer un, per ccrt, el primer 
que s'hi ha fet mal. 

Respecte de is altres puntS, la pista d'atlctismc, cree 
que aqul tolS eslam completament d'a oord que la pista esta 
en pcrfcclcs condicions, des de I'any 1987 la Federadó e<¡
pa nyola d'atleli:;me va homologar [Iquc.'i ta pista i creim que 
no hagués deixat fer cap miling com el que es fa d'eo Rafel 
CoII, si no estAs en perfect&\ condicion~. 

Per tOI el que he dil, nosa ll res VOla rem que no als dos 
pun tS. 

Gr:lcics, Sr. President. 

EL SR PRES IDENT: 

Té la pardu la el Diputal Sr. Damia Pons. 

EL SR PONS I PONS (Da mia): 

Sr. P res idefll, una qi1es tió d'ordre. Entene per les dife· 
TeniS intervendons que s'han prOduH, el sentit de res taurar 
i millora r la p ista d'atletisme no és a nivell de le.~ deticien
des que plantegen els alt res punts, i, per tant, el p Un! 1) de 
la moció, quedaria rctiraL 

EL SR PRESIDENTe 

Acceptada la retimda del pum t) de la moció, procL;
debe SOllnelfC a votació cls dos punls de qu~ COlista aquesta 
moció. 

Sres i Srs Oiputatsq ue voten a favor del punl primer, 
un cop re tirat el pun t f). es va len posar drets? 

Src.~ i Srs DipulaLS que voten en contra, es volen posar 
drctS? 

Abstencions? 

Resu ltat de la votació: VOlS a favor, 26; VOIS en COntra, 
29; abstencions, L Queda rebutja l el pu nl primer d'aqucsta 

modó que acabam de satmetre a votaeió. 

Passam a volar el punl segon. 

Sres i Srs Oíputats que vOlin a favor, es valen posar 
drctS? 

Sres i Srs Dip uUllS que valen en conlra, es va len posar 
drets? 

Abs tencions? 

Resultat de la votació: votS a favor , 26; vatS en contra, 
29; abslcncions, 1. Queda rchutjat el punl segon d'aquesta 
madó q ue acabam de sotmetre a votació. 

IIJ.- RESOLUCIÓ D'EMPAT DELS PUNTS 3, 6, 7, 8 19 
DE LA PRoposklÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. I 
323/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTAR) 
SOCLALlSTA, RELATIVA A MOTOCICLlSME A LES 
iLLES BALEARS, PRODUiT A LA COMiSSiÓ DE 
CULTURA i EDUCACIÓ. 

ELSR PRESiDENT, 

EsgO Ull l'Ord rc del Ola ... , no, .. . 

Havenl-SC produ'it empa t deis punls 3, 6, 7, 8 i 9 de la 
Proposidó 00 de lIei R.O.E. núm. 1323{90, presentada pel 
G rup Parlamentari Socialis ta, relat iva a motociclisme a les 
J\[es BaJears, a la Comissió de Cull ura i &hltadó, proce
deix sot metre a votació del Plc nari aques ts empalS. 

Té la pa raula el Dipu tat Sr. Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Oa mia): 

Sf, una qüestió d'ordre, Sr. President. Si no hi ha in
t:Onvcnicnt, per part de la Presidencia, demanarfem senzi
llament que es Uegfs, pcrque si no scmblara que vQtam qua
si un número de teleran, perque no sabem quasi el contin
gUI que té. 

EL SR PRESiDENT, 

Té la paraula el Sr. Secretar i Pri mer de la Cambra pcr 
fer lectura deis punts que hem de SOlmetre a ucsempaL 

EL SR SECRETAR! PRIMER: 

"Punl 3r.- L'csrnc ntada Direcció General fa rA les ges
tions perti ncnts per tal que la volta a Ma llorca amb mOlO, 
tan t diürna com nocturna, sigui un esdevcniment tur[stic 
que !ransoorri dins el més e,<¡tricte respecle a la normativa 
de circulació, en comp te de ser, com 65, una cursa temen\
ria i desco ntro lada que ha prodult vlctimes mortals. 

Punl 6t.- L'esmcnt3da Dirccció General d'acord amb 
la Fedcradó i Cent res de motociclisme. impulsan\ la celc
bració a les IlIes Balears d'lI na conccn tradó motociclista de 
canlclcr internaciona l que tcnd rA lIoe fora de la temporada 
tu rist ica, per tal de fome ntar l'af1u~ncia a les terres insulars 
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de visilants en un peflocte de baixa ocupació hotelera. 

Punl 7¿.- L'esmentada Dirccció General far~ les gcs
Hans pertinents per tal que els territoris insulars comptin 
amb circu its es tables i homotogaLS a e fectes de compeli
cions en ¡'csport motociclista de baixa velocitat, cum trial, 
cross i afins. La ub icació d 'aquesl ciccuit tendea com a 1101.: 
pecfecem zanes acccssibles des de tOls els indrets de l'iIla i 
a lerrenys degradats per activitats extraclives com ruines i 
pedreres. 

PUn! 8e.- El Govern de la Comunitat Autónoma s'a
dr~ra. al Oovern de la nació i intcrcssara que sigu i pro
mulgada una normaliva legal que lim ili la pot~ncia de les 
moticicletcs a un mAxim de 100, tal com existeix ja n palsos 
d'Europa. 

PUOl 9t1..- El Govero de la Comunitat Autónoma s'a
dr~nl al Govern de la nació i inle ressan'l que sigui pro~ 
mulgada una normativa legal que redueixi draSlicamenl la 
contaminació derivada tic la ei reulaeiO de rnOlocicJelc.s do
tades de motors de 2 tcmps o rmalius Hucnkel, que pel fel 
d 'cmprar com a combustible una mcscl3 de gasolin::J i oli, 
generen un fon impacte ambiental. " 

E L SR PRESIDENT 

GrAcies, Sr. Secreta rL 

Proeedeix sotmetre a vOlaciO, ... 

Si, té. la paraula . 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS, 

U na qüestió d'ord"re, S r. Pres ident. 

El oastre grup demanaria que e l pum número 6 es po
gués votar per separat. 

EL SR PRESIDENT 

Té la parau la el Dip utal Sr. Trias, 

EL SR TRIAS I ARBÓS, 

Sf, Sr. Presiden!, nosaltres demanar[em que es votas 
per separat cls punts 3 i 9_ 

EL SR PRESIDENT, 

A la vista de les pcticions de sepa ració, aqucsta Presi
dencia disposa que es vota ran un per u n. 

Sres i Srs Dipu13ts q ue vatio a favo r del pu nl núm. 3 
d'aquesta proposició no de lIei registrada 3mb el núm. 
1323/90, es valen posar drels? 

Sres i Srs DipUlats que vatio en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: voLS a favo r, 25; vots e n conlra, 
29; abstencions, 2. Q ueda rebutjat e l punl núm. 3 que aca
bam de sotmetre a votaci6. 

Passam a valar el pum núm. 6. 

Sres i Srs Diputats que vatin a favor, es volen posar 
drcts? 

Sres i Srs Dipu lats que votin en conlra, es volen posar 
d rets? 

Abslcncions? 

Resultal de la vO ladó: VaIS a favor, 22; "ots en contra, 
2.9; 3bslcncions, 5. Queda rebutjal també e l punl núm. 6 
que aeabam de sotmctrc a vo tació. 

PaSS3m a votar el punl núm. 7. 

Sres i S rs Diputllls que votin a favor, es volen posar 
drels? 

Sres i Srs Diputats que vOlin en (;(Jntra, es '1olen posnr 
drets'! 

Abstencions? 

Resultalae la vOladó: vOIS a favor, 27; vaIs en contra, 
29; no hi ha abSlencions. Queda rcbu ljal també el punl 
núm.7 que acaba m de SOlmeue a votaciÓ. 

r p3ssam a vO la r el pum núm. 8. 

Src.." i Srs Diputats que votin a favor, es valen posar 
drcts? 

Sres i Srs Diputats que vatin en contra, es valen posar 
tJ reLS? 

Abstencions? 

Resullat de la votació: VOIS a favor, 27; vots en contra, 
29; no hi ha abstcncions. Queda rebutjat el punt núm. 8 
que acabam de sotmetre a vOlaciÓ. 

I passam a VOlar el punl núm. 9. 

Sres i Srs Dipu lalS que vOI(n a favor, es volen pos:u 
drclS? 

Sres i Srs Diputals que votin cn con lra, es volen posar 
dreLS? 

Abslcncions? 

Resultal de la votadO: VQt.~ a favor, 25; vals en contra, 
29; abs lencions, 2. Queda rebutja! també el punt núm. 9 
que a<:abam de sotmetrc a vQlaciO. 

I ara si que sembla que estA c..c;golal 1'Ordre del Dia, 
pcr tant, s'aixeca la scssió. 


