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1) RG.E. núm. 161/91, presentada pel Diputat Sr. Josep MaTÚl Costa i Serra, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació segilent: 
"Quina ha estat la quantitat total transferida pel concepte de l'encomana de gestió en les materies de cultura i 
esports al Consell Insular d'Eivissa i Formentera durant l'any 1990, per quines activitats i programes?" 

2) RG.E. núm. 271/91, presentada pel Diputar Sr. Valent{ Valenciano i López, del Grup Parlamentari SO
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"Quans de projectes de millora de les nostres indústries ha presentat el Govem de la CAlB a la Comunitat Eu-
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ropea per acollir-se a les ajudes del programa Brite/euram els anys 89 i 90?" 

3) RG.E. núm. 259/91, presentada pe! Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentan NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació segaent: 
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d'Autonomia de les llles Balears, aprovat peZ Parlament?" 

4) R G.E. núm. 258/91, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas, del Grup Parlamentari 
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"Per quin motiu les consignacions economiques previstes per a les prestacions socials bilsiques del conveni en
tre la CAlB i el Ministeri d'Afers Socials per a l'any 1990 no han estat enviades als Consells Insulars, si més 
no al de Menorca?" 
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"Quina preocupació genera al Govern el fet que el Gobierno no demani als vaixells amics amencans que visi
ten la badia de Palma si transporten o no amwment nuclear ~ per tant, s'ignori la realitat davant l'escalada 
bel·lica que sacseja el món?" 

7) RG.E. núm. 274/91, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas, del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació segilent: 
"Pensa el Govern de les Iiles Balears manifestar la seva protesta al Ministeri corresponent pels retards reiterats 
que experimenten els vols regulars de les lfnies aeries nacionals per la intensificació del trimsit internacional de 

. caracter no civil que ocupa el nostre espai aen i que ocasiona molesties als ciutadans insulars, especialment de 
nit?" . 
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"Ha estat advertit el Govern de les Illes Balears que els superbombarders B-52 gi,ien les bombes que eventual
ment han restat després de massacrar els temtoris d'Irak i Kuwait, a indrets de la mediterrimia occidental pro
xims a les Illes Balears 1" 

Ill.- INTERPEL-LACIÓ RG.E. núm.159/91, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
po[(tica de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports en relació als conservatoris de música a les Illes Bale
ars. 

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RG.E. núm. 110/91, presentada pel Grup Parlamentan NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa al 
conflicte bel·lic a la zona del Golf Persic. 

2) RG.E. núm. 137/91, presentada pel Grup Parlamentan SOCIALISTA, relativa a centre especial de treball. 

v.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ d'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS sobre el Projec
te de Llei RG.E. núm. 1031/89, de Mancomunitats de Municipis. 

VI.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ d'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS sobre la Pro
posició de Llei R.G.E. núm. 1173/88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Iniciativa 
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1.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA MESA 
DEL P ARLAMENT. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. Comen~m la Sessió 
PlenAria OrdinAria per a la qual han estat convocats, se
gons l'Ordre del Dia que els han repartit oportunament. El 
punt primer és la Proposta de Resolució de la Mesa al PIe 
del ParIament; en fara lectura el Secretari Sr Godino. 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

"El Parlament de les Illes Balears, a la vista de les acu
sacions fetes públiques pel Diputat Sr CarIes Ricci i Febrer 
els dies 14 de febrer i següents, per les quals imputava al 
President del Parlament i als ponents deIs Grups Parla
mentaris POPULAR, SOCIALISTA, NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, CENTRE DEMOCRÁTIC 1 SOCIAL 1 
UNIÓ MALLORQUINA la manipulaci6 de la part grMica 
de la Llei d'Espais Naturals i Regim Urbanístic de les Áre
es d'Especial Protecció de les Illes Balears, aprovada en 
sessió plenaria del passat 30 de gener, rebutgen, per falses i 
calumnioses, les esmentades acusacions i ratifiquen que els 
Hmits gn\fics al corresponent annex cartogratic de la llei re
flecteixen exactament els espais resultants deis debats par
lamentaris i de les es menes i els vots particulars aprovats 
per tal de recollir amb tata fidelitat la valuntat de la Cam: 
bra. El Parlament considera que les mencionades acusa
cions han causat, sense cap justificació, un gran dany al 
prestigi i a l'autoritat de l'assemblea legislativa de les Illes 
Balears i a l'honorabilitat de tots els grups parlamentaris 
que la composen". 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Secretari. Srs Portaveus de Grups Parla
mentaris que vulguin intervenir? Per part del Grup MIXT, 
té la paraula el Diputat Sr Ricci. 

ELSR RICCI 1 FEBRER: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La votació del dia d'avui és possible que sigui la vota
ció a la llibertat de l'expressió d'uns fets constatats. Amb 
aquest fet, no busco altra cosa que no sigui millorar el pres
tigi del Parlament, on les actuacions han de ser totalment 
transparents i adequades al Reglament. De cap manera no 
m'hagués atrevit a fer unes acusacions d'aquest estil, si no 
fossin tatalment certes. Agraeixo als portaveus que s'han 
manifestat, que ja han acceptat el fet de la reunió i el fet 
que en aquesta reunió s'havien retocat algunes coses. Gra
des. 

Per a mi, President de la Comissió d'Ordenació Terri
torial d'aquest Parlament, és un fet que dia 14 hi va haver 
una reunió clandestina. No puc acceptar la forma amb que 
es varen corregir línies en els planols de la Llei de Conser
vació deis Espais Naturals i d'Interes Paisatgístic basant-se 
en les manifestacions de parlamentaris que eren recoHides 

pel Lletrat i dutes després a la practica pels tecnics. Crec 
que són els lletrats d'aquesta Cambra els que han d'inter
pretar all(,¡ que s'hagi dit o aprovat en el PIe i, si hi hagués 
algun dubte, no accepto de cap manera que sigui corregit o 
arranjat en una reunió no reglamentaria. 

Vos te, Sr President de la Junta de Portaveus, dia 30 de 
gener va dir que per dur a tenne els aclariments de detalls 
trobaria una fónnula adequada perque quedés resolt regla
ment¡hiament. Reglamentariament. No puc estar d'acord 
de cap manera i acceptar l'oblit d'avisar-me ni la forma de 
convocar la reunió per a una cosa tan important com 
aquesta llei que parlam, la ja aprovada Llei d'Espais Natu
rals. Tenc grans dubtes que la !lei reflecteixi exactament la 
voluntat de la Cambra. Quan en el PIe es va decidir supri
mir la Disposició Transitoria Quarta, que deia: "Els soIs ur
banitzables o aptes per a la urbanització que no farmin 
part de la Serra de Tramuntana de Mallorca o deis Amunts 
d'Eivissa, afectats a l'Annex I per una Área Natural d'Espe
cial Interes o una Área Rural d'Interes Paisatgístic i amb 
Pla Parcial en vigor, queden exclosos de rÁrea d'Especial 
Protecció, amb I'excepció deIs que es relacionen a l'Annex 
UI", ja varem advertir, tant jo com un altre Portaveu, que 
a<;o provocaria greus problemes de delimitaci6 d'arees ur
banes o urbanitzables amb pla parcial aprovat. De tates 
formes, a0 és una altra historia, perque si comprovo deli
mitacions incorrectes amb Telació amb el que es va aprovar 

- en el Pie, jo ho denunciaré jurídicament; per a0 dic que és 
una alt~~ historia,· si ve el cas ja en parlarem. 

Tampoc no estic d'acord amb l'actuació del President 
d'aquest Parlament. No crec de cap manera que sigui cor
recte que el President ordeni una sola modificació de cap 
espai, a pesar que digui que és per acord de la Junta de 
Portaveus, i encara puc acceptar menys que el mateix Presi
dent pugui ordenar-me que rectifiqui tot el que he dit, 
dient que anava per mi i que em destrossaria sense ni tan 
sois escoltar-me. Crec que a0 és intentar matar el missat
ger sense analitzar el missatge. 

Srs Diputats: Avui es vota aquí qualque cosa més que 
una simple resolució de Mesa, avui es defensa el dret de 
constatar uns fets. A l'hora de votar, apeLlo a la seva cons
ciencia, per('¡ a la seva consciencia personal i ben personal, 
igual que després de dir el que he dit del Molt Il.lustre Sr 
President d'aquest Parlament, vull dir que no penso dema
nar cap tipus de rebuig per a ello Aquest problema, li ho 
deixo a eH i a la seva consciencia. Per últim, sois vull recor
dar a tots i cada urt deIs Srs Diputats i especialment al Pre
sident d'aquesta Cambra, que en el nostre món democrAtic 
no hi cap la Inquisició. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paTaula el 
Portaveu Sr Vida!. 

EL SR VIDAL 1 BIBILONI: 

Gnkies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 
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El diputat que m'ha precedit en aquesta tribuna ha 
parlat del prestigi d'aquesta Cambra. Crec que aquest pres
tigi el va va fer malbé aquest senyor amb les acusacions 
que va fer contra eIs ponents i el President d'aquest Parla
mento No és ver que hi hagi hagut una reunió clandestina; 
aquí no hi va haver cap reunió clandestina, es varen avisar 
els Ponents perqué repassassin a110 que s'havia aprovat en 
el Parlament, ni tampoc no es varen llevar linies tal com ell 
ha volgut suposar. Per descomptat, eU no va ser present en 
aquesta reunió, eIs ponents no sabem la causa, pero sí que 
cap deis altres no vArem intentar de cap manera desviar, 
posar ni modificar cap Unia. Aixo és una calúmnia contra 
els ponents i contra el President d'aquesta Cambra. Per 
descomptat, nosaltres rebutjam I'actuació d'aquest senyor 
davant els mitjans de difusió, perqué no va passar així. El 
nostre Grup esta d'acord amb el que va aprovar aquesta 
Cambra i desitja que es dugui endavant. Gracies, Sr Presi
dento 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El Grup Parlamentari del CDS subscriu i dóna supon 
al contengut íntegre de la Proposta de la Mesa del Parla
ment, consensuada entre totes les forces poUtiques que re
presenten legítimament la totalitat deis ciutadans de les I
Hes Balears, i en defensa del text que avui se sotmet a dis
cussió volem presentar les següents argumentacions: 

1.- Són efectivament falses i calumniQses les acusa
cions del Diputat transfuga Sr Caries Ricci, que va manifes
far i reiterar que, per ordre del President del Parlament, els 
ponents deIs Grups Parlamentaris POPULAR, SOCIALIS
TA, CDS, NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES i UM ma
nipularen alguns deis Hmits deIs Espais d'Interés aprovats 
pel Pie d'aquesta Cambra. Per demostrar la falsedat d'a
questes imputacions, bastara la lectura de I'acta de la Junta 
de Portaveus d'aquest Parlament, celebrada a les 9 del matí 
del mateix dia del Plenari, que tracta sobre la L1ei d'Espais 
Naturals i que va ser ledactada i aprovada per tots els pre
sents, inclos el Sr Ricci abans de les seves delirants acusa
cions. 

L1egesc textualment: "Expressa el Sr Triay la dificultat 
que pugui sorgir sobre la identificaci6 de les esmenes sobre 
determinats espais, proposant que es faci assenyalant-Ies 
toponfmicament, pero sense exclusi6 d'altres fórmules . So
bre el mateix tema de la Proposició de L1ei citada, el Porta
veu del Grup Parlamentari POPULAR, Sr Gonzalez i Or
tea, fa observacions sobre la fórmula per a correccions d'er
rors, en el suposit que n'hi hagi. El Sr President conclou 
que, tractant-se d'aclariments de detalls, es trobara la for
mula adequada perqué quedi reglamentariament resolt i 
que, a més, si es preveu on puguin ser, ho manifesti, i a 
continuaci6, per pan del Sr Triay es ere u que hi podria ha
ver alguna confusi6 a Sant Telm, el Sr Gonzalez i Ortea 

creu que també n'hi podria haver a Serra de Gaieta i algun 
error grafic en el Pla de Pol1en~, límit Serra de Tramunta
na, així com també en el terme municipal de Llucmajor, a 
Vall d ..... " Final de la cita. . 

Es ben clar que la Junta de Portaveus havia detectat 
que s'havien prodult uns errors a la cartografia, en la trans
cripci6 de les es menes incorporad es en tnlmits de Ponéncia 
i Comissió, i havia acordat, a instancia del President, de 
prendre les mesures reglamentaries per tal de corregir-los 
abans de la seva publicació. No haura escapat als Srs Dipu
tats que aquests espais que la Junta de Portaveus va asse
nyalar que la transcripció de les es menes a la cartografía 
havia sofert errors, davant el Sr Ricci, que assistia a aquesta 
reuni6 de Portaveus i no va fer cap objecció, corres ponen 
als espais que el Sr Ricci denuncia com a manipulats. Són 
falses de tota faIsedat, ido, les acusacions de manipulació, i 
el Sr Ricci és perfectament conscient d'aquesta falsedat. 

Els Portaveus, per ordre del President que també pre
sideix la Mesa - que és l'organ encarregat els acords parla
mentaris - es trobaven comprovant la correcta incorporació 
al text de les esmenes aprovades durant la sessió plenaria i 
verificant les correccions d'aquells errors detectats abans de 
la seva publicaci6, per tal d'evitar la necessitat de publicar 
ulteriors correccions d'errades. Entre aquestes, tot s'ha de 
dir, no hi havia cap a les esmenes presentades pel Sr Ricci 
i, per part nostra, hem d'afegir que afortunadament, ates el 
seu contengut desprotector a favor _de determinades inicia-
tives urbanístiques. . 

El Grup Parlamentari CDS vol deixar constancia una 
vegada més del seu absolut recolzament a les decisions del 
President del Parlament, de la Mesa i deIs Lletrats, als ser
veis técnics i administratius del Parlament que no han fet 
altra cosa que complir escrupolosament el seu deure en l'e
xecuci6 respectuosa de les decisions parlamentaries, per la 
qual cosa son mereixedors deis nostre agralment i de la 
nostra felicitació. 

2.- Falses, ja ho hem dit, i també greument calumnio
ses. La imputaci6 que contenen és, ni més ni manco, una 
acusació d'actuació delictiva molt greu que no es pot fer de 
manera insensata i, no solament sense proves, sinó amb 
multitud de proves en contra. En la intervenci6 d'avui del 
Sr Ricci ja hem trobat un canvi important: ja no té proves 
que aixo s'hagi manipulat, té dubtes, i aquests dubtes ja els 
ha expressat reconeixent que no sap si hi hagut manipula
ció i aferrant-se a una pretesa c1andestinitat de la reuni6. 

'. 

Hem qualificat les acusacions de delirants i, efectiva
ment, no pot ser més que producte del deliri afirmar que 
"la lIei es canvia per pressions· o que "es vergonyós que cer
tes persones que s'han adonat deIs seus errors hagin con
ven¡;ut els Diputats i canvien la llei a esquena meva". Qui 
s6n, aquestes persones. ¿A quins Diputats han convenc;ut 
per fer quins canvis que no s'havien aprovat en Ponencia, a 
Comissi6 o en PIe? Si un Diputat té cap prova que algun 
parlamentari o funcionari ha comés un delicte d'aquesta 
naturalesa, el que ha de fer és anar al fiscal i no llanr;ar acu
sacions infundades a través deIs mitjans de comunicació. 
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La intenció d'aquestes acusacions és obvia: D'una ban
da, introduir elements d'inseguretat jurídica en les determi
nacions d'una llei sobre l'aplicació de la qual segurament -
s'hauran de pronunciar els tribunals. És per aixo que el 
nostre Grup dóna una especial importAncia a la reafirma
ció per part d'aquest Plenari que el text i la cartografia, ara 
ja remesos al Butlletí Oficial per a la seva publicació, cor
responen exactament als aprovats per la Cambra. Aquesta 
ratificació parlamentaria que farem avui, encara que no 
tengui el valor de llei, té moltíssima més legitimitat que les 
injurioses acusacions del Diputat transfuga. L'aprovació 
d'aquesta declara ció de ratificació, per la unanimitat legíti
ma del Parlament, hauria de fer callar definitivament la 
crispada i irresponsable veu de qui, com dei a el Sr Andreu 
Ferrel, tal vegada s'ha molestat perqu~ el Catateg no va 
sortir a gust seu o perqu~ ja no és tot sol al Grop MIXT. 

O'altra banda, també calumnioses pel seu contengut 
poHtic, i aquí hem de ser una mica més ben~vols amb el Sr 
Ricci, perque estam segurs que ell és relativament incons
cient d'haver-se convertit en un instrument deIs qui no 
dubten a esquitxar la irreprotxable trajectoria democriHica 
d'aquest Parlament amb la seva obsessi6 per posar entre
banes a la carrera política d'alguns dels seus membres més 
conspicus. Alguns no saben fer política d'altra manera més 
que calumniant, instrumentalitzant i, aixo sí, sense donar la 
cara. 

3.- El Grup Parlamentari CDS vol destacar i agrair 
l'actitud deIs Grups POPULAR i UM. La llei que va apro
var aquest Parlament no és la seva llei, així ho declararen i 
va quedar cIar en el desenvolupament de les votacions, pe
ro no han tengut cap dubte per sumar-se a la dignitat parla
mentaria i, distíngint perfectament el que és una oposici6 
política a una lIei i el filibusterisme parlamentari, s'han de
cantat, des del primer moment per ratificar l'escrupolosa 
legalitat de la tramitaci6 de la 1Iei. 

CDS, per acabar, lamenta profundament aquest trist 
episodio Ningú n'ha sortít guanyant. No ens consola en ab
solut que ara tots vostes puguin descobrir qu~ era allo que 
de veritat s'amagava darrera aquesta aparenc;a de radicalis
me ingenu que un dia ens va fer sentir certa simpa tia pel Sr 
Ricci. No ens consola gens compartir aquesta experi~ncia 
amb la totalitat deis Grups Parlamentaris, pero ens conso
la, en canvi, pensar que aviat les umes tendran la paraula i 
els ciutadans de Menorca l'oportunitat de llevar-li una acta 
de Diputat que ningú no li havia entregat mai a títol parti
cular. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Oiputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. 

El Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 O'ES
QUERRES vol iniciar la seva intervenció amb una posició 
totalment favorable a la proposta que la Mesa eleva avui al 

PIe, sense cap tipus de reserva, ni personal ni política. Hem 
de lamentar profundament una ofensa greu a la més alta 
institució d'aquestes illes i especialment que aquesta ofen
sa, feta sense cap base, provengui precisament d'un mem
bre de la Cambra, així com el seu caracter contumac;;, ja que 
hi ha hagut prou temps per a una rectificaci6 que hauria -
d'haver estat completa i absoluta i no ha existit. Entre els 
Diputats hi caben totes les difer~ncies polítiques i perso
nals, pero ens hauría d'unir una voluntat de servei, no diré 
al poble, sinó simplement als nostres electors. 

Hem de fer una analisi breu i concisa de la situació 
que s'ha prodult, deis fets que l'han motivada i de les cir
cumstancies que l'envolten. El Parlament, en un sessi6 me
morable i no exempta de tensió aprova una llei de la més 
gran transcend~ncia i resol un tema que durant molts 
d'anys havia estat cavall de batalla en aquesta Comunitat 
Autónoma. En la tramitaci6 d'aquesta llei s'han prodult al
gunes discrepancies importants, discrepancies polítiques 
entre els diferents Grups de la Cambra, pero hem de valo
rar de manera quantitativa i qualitativa el nombre de vega
des que els vots varen ser unanimes o molt majoritaris, que 
varen ser més nombrosos que els que substanciaren aques
tes difer~ncies. També és cert que aquestes difer~ncies, re
dUldes a nivell del Parlament, tal vegada són més grans en
tre els grups socials i els económics. Vull dir que, fora de la 
Cambra, tal vega da la llei no s'accepta tant com entre els 
polítics d'aquest Parlament. 

No obstant aixo, la llei s'ha aprovat. Ourant el PIe no 
es manegen planols, com és de ra6; durant el pIe s'aproven 
esmenes, vots particulars i, logicament, és convenient que 
Ponencia i Portaveus comprovín que la feina s'ajusta a la 
voluntat d'aquesta Cambra. Ningú més podia assumir 
aquesta funció i els ponents no podíem declinar aquesta 
responsabilitat. Aquesta revisió, que no suposar incidir per 
cap vía a la voluntat de la Cambra, és acordada i prevista 
en Junta de Portaveus. Els ponents s6m els únics que tenim 
accés a la sala de feina. La sola suposició que seria possible 
que cap ponent, abusant de la confian<;a que han depositat 
en ell el Parlament i el seu Grup Parlamentari, pogués in
tentar alguna cosa iLlegal, ja és ofensiva. Vull dir, personal
ment, que no m'hagués atrevit a suposar tal cosa de ningú, 
ni dins ni fora de la Cambra, i que ningú mai, ni dins ni fo
ra de la Cambra, no m'ha proposat modificar cap Hnia per 
desprotegir un espai aprovat legalment. Tenc la sort de no 
con~ixer ningú que concebi com a possible aquesta idea. 

Pero si molt greu, gravíssim, hagués estat canviar lí
nies, igualment greu és provocar la desconfian<;a pública 
vers aquesta casa, procurant el descrMit d'aquesta institu
ció. Difondre la suposició que distints Grups, des del PO
PULAR fins als altres, canviam retxes d'una llei aprovada 
per afavorir no se sap molt bé qui és d'una gravetat enorme 
i, a la vegada, d'una candor - si aquesta paraula pot ser uti
litzada - esfereidor. Quins interessos podrien unir dreta i 
esq uerra, nacionalistes i centralistes, per canviar una Hnia 
d'una llei aprovada? El fet que un determinat Portaveu fos 
oblidat en una convocatoria precisa d'una reunió - fet que 
ens consta de manera fefaent que fou involuntari, pel qual 
aquell Portaveu va rebre les excuses més sinceres i que per 
part nostra ha estat lamentat explícitament en Junta de 
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Portaveus - no disculpa gens ni mica la carretada de por
quería que s'ha volgut descarregar sobre la institució, sobre 
els seus representants i que finalment ve a caure sobre el 
seu autor, al qual no ha donat crMit cap persona normal 
mínimament informada, perqué s'ha de tenir present - per 
acabar - que aquest Portaveu, encara que no de la forma di
rrem prevista,va tenir noticies d'aquesta reunió i hi va assis
tir, que va haver d'acabar a causa de l'actitud que va adop
tar en aquesta sessió de feina. 

Per qué ha succe'it tal cosa? Haurfem de fer la pregun
ta d'una altra manera: A qui beneficia aquesta maniobra? 
La resposta és clara: Aquesta maniobra, si hagués tengut 
exit, hagués beneficiat els enemies de la LIei d'Espais Natu
rals. Ara hem de veure molt clar, Srs Diputats, com s'ha
gués produ"it aquest benefici, i ja ha han dit els altres Porta
veus. Si la llei queda desprestigiada, si hi ha dubtes entorn 
de la seva tramitació, tal vegada aquesta llei podria ser ata
cada a al tres nivells. Si es canvia la llei un cop aprovada, les 
retxes que han suposat tants de mesas, tantes discussions, 
tantes tensions ¡tanta feina haurien estat retxes dins l'aigua 
i, logicament, els qui tenien previsions urbanístiques sobre 
els espais naturals s'haurien vist molt benefíciats, i per co
neixer aquestes previsions és suficient veure quines són les 
esmenes de desprotecció que no es varen aprovar en aquest 
Plenari. 

Vull tornar a l'inici del meu discurso Ens ha d'unir la 
voluntat de servir els interessos deIs nostres electors i els 
interessos de la classe social que cada Grup representa, pe
rO aquesta voluntat té uns límits: el de la legalitat, el de la 
democnkia i el de l'etica. Si l'atac que han rebut els Grups 
Parlamentaris i el Parlament ha superat ellímit de la legali
tat, correspon als Tribunals esbrinar-ho; si aquest atac ha 
superat la democracia, ha fara veure la votació que tendra 
lloc d'aquf a uns minuts, pero el més definitiu és que aquest 
atac no va tenir gens present l'etica més elemental, l'etica 
que imposa la veritat i els més primari deIs respectes per 
l'adversari polític i la mateixa Comunitat Autonoma. Amb 
l'intent d'esmicolar la LIei d'Espais Naturals i la credibili
tat del Parlament, de fet s'ha esmicolat la presumpció d'ac
tuacions etiques del seu mateix autor, presumpció a la qual 
té dret qualsevol ciutada i qualsevol político 

Vull insistir, per acabar, en alguns punts que ha posat 
de manifest el Sr Ricci. La reunió que es va fer a la sala de 
feina del Cataleg no va suposar el canvi de més o menys 
protecció per a un sol metre quadrat, perque no era aquest 
- ni ha havia estat mai - l'objectiu de cap deIs presents, sinó 
simplement recollir la voluntat d'aquest Plenari de la ma
nera més precisa. També vull dir que eH ha apel.lat a la 
nostra consciencia personal i que des de la nostra conscien
cia personal i política li asseguram que el vot que emetrem 
sera ben sincer i ben justificat, i que si hi hagut un error -
propi o induYt - és del Sr Ricci; que les acusacions les fa ell 
i que les hauria de demostrar abans de mantenir-les. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Els fets ja són prou coneguts i jo ratifíc el que han dit 
des d'aquí el Sr Mayal, el Sr Quetglas i el Sr Vida!. La reu
nió no era clandestina; els ponents, amb el responsable tec
nic del Parlament, en presencia del LIetrat del Parlament -
que no oblidem que no té únicament la funció d'assessorar, 
sinó també la de donar fer del contingut i deIs acords de la 
reunió - estavem reunits amb l'objectiu d'assegurar-nos, 
tots junts, que els Hmits i els quadriculats grafiats als pla
nols eren exactament els que corresponien a les esmenes a
provades i que s'havien superat els errors detectats en Co
missió i per la Junta de Portaveus. 

L'experlencia d'aquesta mateixa Ilei ens diu que per 
molta cura que es tengui sempre es produeixen errors gra
fíes, i per aixo hi érem tots, precisament per evitar interpre
tacions unilaterals, precisament per evitar tota possibilitat 
de conflicte. Certament, ha hem de reconeixer, no pensa
rem que no s'havia avisat el representat del grup MIXT. La 
seva absencia no va cridar l'atenció, possiblement a causa 
de la seva habitual ubiqüitat, pero realment hem de reco
neixer que l'oblit - sense cap dubte involuntari - per part 
deIs serveis a avisar-lo, ha estat un fet desgraciat i lamenta
ble. 

A partir d'aq uí i com a informació de primera ma, ja 
només em puc referir a les declaracions difoses pels mitjans 
de comunicació, perque els ponents socialistes no vam co
incidir amb el Diputat en qüestió més que uns instants, no 
perque fugíssim de la seva presencia, cosa que per altra 
part seria humanament comprensible, sinó simplement per
que vist alIo que volíem veure - comprovar que les esmenes 
i els vots particulars s'havien traslladat correctament i que 
s'havien corregit els errors - ja ens en anavem. A partir d'a
quí, el gran escandol, l'esquin<;ament de vestidures, la gran 
acusació: La llei aprovada pel PIe del Parlament ha estat 
manipulada a posteriori pels representants de tots els -
Grups, per ordre o amb coneixement del President del Par
lament. 

Sres i Srs Diputats: Tots tenim defectes, tots tenim li
mitacions i tots cometem errors. Per tant, coneixent el Di
putat autor de les declaracions, coneixent el seu tempera
ment arrauxat i l'ofuscació que a vegades pateix quan se'l 
contraria, hauríen pogut fer, si no perdonables, almenys 
menyspreables els seus excessos verbals, pero les coses no 
han anat així. Hi ha hagut un proposit fred i reflexiu: con
vertir l'oblit de la convocatoria en una operació d'ariet con
tra tot el Parlament, una operació deIs que no poden veure, 
del que no poden paír de cap manera la Llei d'Espais Natu
rals aprovada per aquest Parlament. 

S'han manipulat els planols de la llei? Rotundament, 
no. Hi ha cap terreny que hagi passat de protegit o no pro
tegir, o al revés? Rotundament, no. Manipular els acords 
del PIe, els acords sobre l'aprovació d'una Ilei, d'una norma 
d'obligat compliment per a tots els ciutadans, Sres i Srs Di
putats, seria sens dubte un delicte, i la falsa imputació d'un 
delicte, diuen els llibres, és calúmnia. Les declaracions del 
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Diputat del Grup MIXT de dia 14 de febrer imputen fets 
delictius, manipulacions d'una llei aprovada, i com que 
aquests fets delictius no han existit, són falses i calumnio
ses. Calumnioses per a tots els Grups Parlamentaris repre
sentats pels seus ponents, que en alguns Grups són els seus 
mateixos Portaveus, i també calumnioses per al President 
del Parlament, que té tota la nostra solidaritat i suport en 
aquest caso Les declaracions calumniases de día 14 de fe
brer han sotm~ la institució parlamentAria a la més greu 
situació d'aquests vuits anys d'autonomia. Un atac tan p~r
fid no l'havien somiat ni els més arerrims enemics del siste
ma democratic i de 1'Estat de les Autonomies. 

¿Hi pot haver acció més corrosiva contra 1'autoritat, el 
prestigi i la dignitat del Parlament, contra 1'Autonomia, 
contra el pluralisme poUtic, que la que posa en qüestió 
l'autenticitat de les lleis? Si el PIe no és la darrera instancia 
de decisió, si hi hagués poders ocults, secrets clandestins 
posteriors als tramits parlamentaris, la tramitació parla
mentaria seria una mascarada, i si, arnés, aixó comptas 
amb la participació de tots els partits poHtics, aquests prac
ticarien un engany permanent, discrepar en públic i modifi
car els resultats i alterar les votacions en secret, i si les lleis 
que es publiquen al butlletins oficials no es corres pongues
sin amb les aprovades, serien falses. No hi pot haver un es
cenari més feli<í per a un enemic de la democracia que tot 
aixó que acab de plantejar. 

Per tant, s'ha qüestionat 1'honorabilitat de tqts ~Js 

Grups Parlamentaris, s'ha qüestionat l'autoritat del Parla
ment; amb una actuació que mereix el menyspreu més 
en~rgic s'ha tractat de cobrir d'oprobi el Parlament. Per ai
xó, Sres i Srs Diputats, avui és necessari aprovar la Propos
ta de Resolució de la Mesa del Parlament. És una qüestiÓ 
de dignitat, no tant per a les persones ofeses individual
ment, que a més del marc polític tenen el jurisdiccional per 
resquitar-se, com per l'ofensa a la dignitat del Parlament 
com a instituciÓ. Uns atacs aixf han de ser repel.lits amb se
renitat, pero també amb fermesa i indignació. 

Hem de sentir vergonya que dins aquesta Cambra plu
ral i diversa, Cambra de controversies, d'argumentancions 
enfrontades, hi pugui niar actituds que desitgin i fomentin 
la destrucció de la mateixa institució. Aquesta vergonya la 
sentim avui els socia listes i la compartim amb els altres 
Grups Parlamentaris amb els quals hem discrepat forta
ment, especialment amb una llei com la d'Espais Naturals, 
que ha suposat anys de dissentiments i diverg~ncies. Avui, 
tots els Grups, inclosos els que no estan satisfets de la LIei 
d'Espais Naturals i ten en tot el dret a no estar-hi, hem de 
coincidir per rebutjar uns dubtes desqualificadors de la ma
nera d'aprovar i elaborar les lleis, desqualificadors de la le
gitimitat d'aquestes lleis, desqualificadors de l'autenticitat 
de les lleis que aquesta institució aprova, desqualificadors, 
en fi, del deure de tots els ciutadans de respectar-les i COffi

plir-les. 

Aquesta resolució d'avui tan poc usual, tan excepcio
nal, és necessAria per deixar ciar que la LIei emviada a pu
blicació és la que va ser aprovada, perque el silenci del Par
lament no podia ser mai utilitzat en contra de la seva au
tenticitat i, per tant, en contra de la seva vigencia. Aquesta 

resolució també és necessaria per rebutjar les imputacions 
de manípulació contra tots els Grups Parlamentaris i per 
deixar constancia del mal que ha causat una actuació irres
ponsable a la institució que tots integram; perqu~ quedi 
clar que aquesta casa és casa de pluralitat, de discrepAncia i 
de debat, pero que respon fent una pinya davant agressions 
contra la seva essencia com a institució, contra agressions 
que tot demócrata ha de repel-lir amb indignaci6. Moltes 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Quiero y debo comenzar por 
manifestar el pleno apoyo del Grupo POPULAR a la pro
puesta de la Mesa del Parlamento en relación con las acu
saciones de manipulación de la Ley de Espacios Naturales i 
de régimen jurídico de las Áreas Naturales de Especial Pro
tecciÓn de las Islas Baleares recientemente aprobada. Dic
ho esto, quiero destacar, aunque sea muy brevemente, algu
nos aspectos de todo este asunto. 

La exposiciÓn de los acontecimientos hecha por otros 
Portavoces me ahorra la necesidad de repetirlas. El Sr Sau
fa y yo, ponentes del Grupo POPULAR en esta ley, acudi
mos a una reunión informal para comprovar el correcto 
traslado a los planos de enmiendas, votos particulares y 
acuerdos tomados en la Ponencia, en la ComisiÓn, Junta de 
Portavoces y Pleno, en relación con esta ley. Acudimos e 
intervenimos con la misma honestidad con la que hemos 
participado en los larguísimos debates que esta ley ha con
llevado, cuya honestidad damos por descontada en el resto 
de los ponentes de los otros Grupos Parlamentarios. 

Nosotros, como es sabido y hoy se ha dicho aquí, no 
estarnos de acuerdo con algunos aspectos importantes de 
esta Ley de Espacios. Al igual que otros Grupos, pero en 
ningún caso hemos llevado nuestras discrepancias a otras 
vías que las que autoriza el Reglamento de la Cámara. De
fendemos, eso sí, nuestro derecho - y lógicamente el de to
dos los demas Grupos Parlamentarios - a comprobar que 
texto y líneas coinciden con los resultantes del proceso de 
tramitación parlamentaria, y eso tanto en esta ley como en 
cualquier otra. Rechazamos, por tanto, enérgicamente, que 
esa comprobación de posibles errores materiales - tanto 
más posible;' por cierto, cuanto más compleja sea la ley y 
más personas y máquinas intervengan en el proceso de su 
elaboraciÓn y reproducciÓn - suponga una manipulación 
fraudulenta de la ley. 

Un segundo aspecto es el de los eventuales acuerdos 
con otros Grupos. Un examen racional de esta cuestiÓn 
muestra, a nuestro juicio, la evidencia de que tras las mani
fiestas discrepancias entre nosotros, entre los diversos gru
pos, en aspectos substantivos de esa ley, era muy dificil que 
llegáramos a acuerdo alguno para falsearla, y esa dificultad 
se convierte en imposibilidad si añadirnos que, excluyendo 
el Grupo MIXTO, el resto de los ponentes representaba-
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mas una mayoría de 58 diputados y, por ello, cualquier mo
dificación de la substancia de esa ley estaba a nuestro al
canee inmediato, sin necesidad de ninguna actuación ni ma
nipulación fraudulenta. 

Un tereer aspecto que me gustaría resaltar es el correc
to funcionamiento de la mecánica parlamentaria normal y 
reglamentaria. La Presidencia no ha tenido más interven
ción, en lo que a nosotros se refiere, que la que se despren
de de sus obligaciones reglamentarias de impulsar y facili
tar la tramitación de esta ley, cosa que hizo con su habitual 
respeto al desarrollo de las propuestas de cada Grupo. Los 
servicios de la Cámara respondieron con su reconocida efi
cacia a los laboriosos trabajos de confección de texto y pla
nos; los ponentes mantuvimos en todo momento, por enci
ma de las discrepancias a las que ya me he referido, el tono 
de respeto y limpieza que resultaba lógico esperar, y que ha 
venido siendo norma en el desarrollo de los trabajos de la 
Cámara en esta legislatura. 

Finalmente, el último aspecto es el de señalar nuestro 
disgusto por el daño que las repetidas acusaciones han cau
sado a la institución parlamentaria, dafio que, tras la apro
bación de esta propuesta y las aclaraciones hechas hoy por 
los Grupos, espero que hayamos sido capaces de minimi
zar. Quienes han depositado su confianza en nosotros ten
gan por seguro nuestro respeto absoluto por encima de 
controversias ideológicas a las reglas del juego democrático 
y parlamentario y a nuestra permanente disposición al exa
men público de nuestras actuaciones. Gracias, Sr Presiden
te. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, si no hi ha més peticions de paraula, 
procedeix sotmetre a votació el text de la Proposta de Re
salució de la Mesa. S1, Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

S1, Sr President. En un escrit que he enviat a migdia jo 
havia demanat que la votació fas secreta; no sé si la Mesa 
ha ha acceptat. 

EL SR PRESIDENT: 

Aquest escrit no ha arribat a la Mesa, perque no s'ha 
reunit, pero si voste fa la petició ara també es considerara. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

He fet la petició i s'ha segellat. 

EL PRESIDENT: 

L'article 86 diu que la votació sera pública o secreta 
quan ho exigeixi aquest Reglament o ho sol.liciti un Grup 
Parlamentario Atesa la pecualiaritat del seu Grup, jo he de
manar al Sr Pérez Ramos si se suma a la petició del Sr Ric
ci que aquesta votació sigui secreta. 

EL SR PÉREZ 1 RAMOS: 

Sí, Sr President. A mi em ve de sorpresa, aixo, és a dir 
que en aquest cas jo m'abstenc, que no present aquesta de
manda de votació secreta. 

EL SR PRESIDENT: 

LOgicament ha ha de fer la totalitat del Grup, així que 
no es compleix l'article 86. Per tant, ja procedeix sotmetre 
a votació la Proposta de Resolució de la Mesa del Parla
ment. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 58. Vots en con
tra , 1. Queda aprovada la proposta de resolució que aca
bam de sotmetre a votació. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'Ordre del Dia, referit a pre
guntes. Té la paraula el Sr Vice-president del Govern. 

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

-
Gracies, Sr President. Jo 'voldría demanar-li si hi ha 

possibilitat que es vegin en primer lloc tres preguntes con
cretes, atés que les he de contestar jo mateix i després he 
de partir rapidament de viatge. 

EL SR PRESIDENT: 

Pot dir quines preguntes són, Sr Huguet. 

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

Les 259, 273 i 275. 

11.3) PREGUNTA RG.E. NÚM. 259/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR SEBASTIÁ SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMANTARI NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 
'. 

Per formular la pregunta 259/91, sobre campanya ex
plicativa del projecte de reforma de I'Estatut d'Autonomia 
de les Illes Balears, té la paraula el Diputat Sr Sebastül Ser
ra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. Senyors del Govern. Sr Presi
dent. Honorable Sr Vice-president o conseller que vulgui 
contestar: Fa poc temps, dia 30 de gener, aquest Parlament 
va aprovar una proposició de lIei de reforma de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears. El text de la pregunta 
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conté un petit error mecanogrMic, parla de projecte de re
forma, ens referim a la proposió de llei aprovada, i aquest 
diputat que formula la pregunta entén que un deis proble
mes grossos de la nostra autonomia ha estat i és la falta de 
difusió explicativa concreta i en positiu de que és l'autono
mia i per que serveix. Precisament no creim que exemples 
com el de fa dos minuts siguin els millors per explicar per 
que és l'autonomia i per que pot servir. Aleshores la pre
gunta és aquesta: 

Senyors del Gov~rn: Fan comptes fer una campanya 
explicativa correcta, en positiu, del que aquest Parlament 
ha aprovat i del que pot significar la reforma d'Estatut de 
les Illes Balears? 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr Vice-president del 
Govern, Sr Huguet. 

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

Gracies, Sr President. Vagi per endavant que li contes
ta un convenºut de la necessitat de la reforma de l'Estatut i 
que, per tant, crec que com més difusió li donem, igual que 
a seva necessitat, sera millor per a tots. No obstant aºo i 
des d'uns mínim sentit de la responsabilitat, jo crec que 
voste mateix dóna la solució. Efectivament, aquesta propo
sició de !lei organica va ser aprovada per aquest Parlament, 
és una iniciativa de tots els grups parlainentaris que el Go
vern havia previst iniciar oportunament. Precisament per
que va ser per acord del Parlament que la iniciativa es va 
dur aquí i nosaltres hl vam participar com a Govern apor
tant una serie d'informes, jo no som qui per dir-ho, pero 
entenem que en tot cas hauria de ser una campanya institu
cional, acordada pels portaveues deis grups parlamentaris, 
la que hauria de fer la tasca de divulgar el contingut de l'es
mentada reforma de l'Estatut d'Autonomia. Gracies, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr President. Aixo, Sr Huguet, evidentment 
suposa que el nostre portaveu o la Mesa puguin estudiar i 
considerar el tema; ja ho sabfem, Sr Huguet, coneixem el 
Reglament i coneixem la dinamica parlamentaria, nosaltres 
som demacrates de fa molts, molts anys, pero el problema 
és que un govern que no ho fa em pareix que s'equivoca i 
que no feim cap favor al poble si el Govern no fa una cam
panya precisa, explicativa del que pot significar la !lei que 
aprovarem en aquest Parlament, aixó és ben cIar. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Huguet. 

EL SR VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan 

Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr President. El portaveu Sr Serra m'haura de 
perdonar, pero jo crec que el! era tan conscient que la res
posta del Govern havia de ser aquesta, que no l'ha sorprés 
i, per tant, l'ha deixat sense poder rebatre els meus argu
ments. El mateix Estatut d' Autonomia dóna la maxima po
testat al Parlament d'aquestes Illes i a qualsevol altre parla
ment autonamic com a organs sobirans per iniciar la trami
tació de la reforma de l'Estatut d' Autonomia. D'altra ban
da, també he de dir que crec que en aquest cas concret, que 
no és una iniciativa unilateral del Govern de la Comunitat 
Autónoma, malgrat que aquest Govern hi estigui totalment 
d'acord, més que mai no ha ser patrimoni especial del Go
vern, sinó de tots els grups parlamentaris, hi hagin estat 
d'acord o no. 

No som qui per dir-ho, i manco en aquesta Cambra, 
que té perfecta autonomia, pero pens que, de la mateixa 
manera que els grups parlamentaris varen prendre la inicia
tiva de la reforma, també és el Parlament que ha de pren
dre aquesta, com a campanya institucional del Parlament i 
no d'un govern concret, tantes vegades titllat de monoco
lor. Nosaltres ens hi sumam. Gracies, Sr President. 

1I.6) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 273/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOAN FRANCESC LÓPEZ 1 
CASASNOVAS, DEL GRUP PAR LAMENTAR I NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

(L 'Honorable Sr Vice-president segon subtitueix al Molt 
Il.lustre Sr President en la direcció del debat). 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies,. Sr Vice-president del Govern. Per for
mular la Pregunta núm. 273/91, té la paraula el Diputat Sr 
Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr Vice-president, vosté deu saber, com molts de ciuta
dans, que una de les formes d'estar dins I'organització del 
Tractat de l'Atlantic Nord per a l'Estat Espanyol obliga, se
gons el referéndum de rany 1986, a no permetre els trans
parts i instal.lació d'armament nuclear en el nostre territo
ri. Davant la circumstancia d'escalada bel.lica que sacseja el 
món i la freqüéncia amb que vaixeUs de l'estol de I'OT AN i 
d'aquesta armada aliada sota el comandament deIs Estats 
Units d'America visiten la badia de Palma, la nostra pre
gunta és obvia: Quina preocupació Ji genera, com a mem
bre del Govern de les Illes de Balears que el Gobierno de 
I'Estat no s'interessi per coneixer qUÍna és la qualitat de 
I'armament que es tragina en aquestes maquines bel.liques. 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Grades, Sr Diputat. Té la paraula I'Honorable Vice
president del Govern. 

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

GrAdes, Sr President. Sr Diputat, jo li he de dir que, 
segons les nos tres informacions, no tenirn constAncia del 
transport d'armament de carActer nuclear per part de les 
forces navals integrades dins l'OTAN que hagin fondejat a 
la badia de Palma. No obstant aixo, jo li vull recordar - si la 
memoria em falla, voste em podra corregir - que en aquest 
Parlament, no sé si la legislatura passada o aquesta, es ya 
aproyar una proposició no de llei sobre aquest tema i s'ha 
de dir que el responsable mmm i directe perque s'acom
pleixin totes i cada una de les prescripcions de la nostra en
trada a 1'0T AN en les condicions establertes i aprovades 
en el referendum, és el Govern Central. Nosaltres només 
gaudim de la bona voluntat del Govern Central, si la té, per 
informar-nos si els vaixells que fondegen a les nos tres iIles 
transporten o no armament nuclear. No disposam de cap 
tipus de prerrogativa per anar a fer cap tipus d'inspecció, ni 
tampoc no podem telefonar als vaixells que ens diguin si 
transporten o no aquest armament. 

No prenguin a0 com una broma, ja que el tema és 
prou serios, pero sí com exemple grafic que no podem ac
tuar. En aquest moment, nosaltres només podem aspirar al 
fet que el Govern Central, que és el responsable del com
pliment de totes les resolucions de la nostra entrada a ro
TAN, ens pugui informar sobre el factor del transport d'ar
mament nuclear, cas que és produeixi, pero ja li die que 
fins ara nosaltr~ no tenim cap tipus d'informació sobre 
que hagin fóndejat a la badia vaixells que transportassin ar
mament nuclear. Gril.cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Vice-president. Té la paraula el Di
putat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr Vice-president, des d'un punt de vista molt elemen
tal, podríem dir que quan s'ignora una cosa i es vol conei
xer, el primer que s'ha de fer és demanar. És cert que si el 
Govern de I'Estat espanyol no demana als vaixells amies, 
entre cometes, o a1.1iats que visiten la badia de Palma si 
transporten o no armament nuclear, no hi haura resposta 
per l'altra banda perque ni tan soIs no s'haura demanat. Te
nim els nos tres dubtes que fins i tot si es demanas tengués
sim una res posta fefaent O verídica. Green Peace va posar 
pels carrers i places de Ciutat un cartells on deia: "Avui hi 
ha perill nuclear" o "Avui no hi ha ·perill nuclear a les Illes 
Balears". Nosaltres ens demanam si no haurem de confiar 
més en entitats no institucionals que en les institucions 
propiament representatives. 

El silenci, per tant, és molt preocupant. A les Illes Ba
¡ears, el Govern ha manifestat preocupació per la proble
matica de la inseguretat ciutadana, per les Hnies deIs espais 
na turals, per veure de quina manera ens afecta la mar terri
torial -aixo de mar territorial també entre cometes-, etc. 
etc. La pregunta concreta és: ¿No ere u vos te) Sr Vice-presi
dent, que el Govern de les Illes Balears hauría d'ínquírir a 
qui té la competencia, al Govern Central de l'Estat, perque 

mantingués una labor informativa vital per als interessos 
deIs ciutadans de les Illes Balears? Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Grades, Sr Diputat. El Sr Vice-president del Govern 
té la paraula. 

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

Pregunta per pregunta i farem com a Galícia) "potser 
sí, potser no": ¿No creu voste, Sr Diputat, que un Govern 
Central, democraticament elegit, independentment de si 
anem d'acord, no té el deure de donar informació sobre si 
s'acompleix o no allo estipulat i aproyat en el referendum 
de l'OTAN? Ja que és l'únic competent, nosaltres estam 
convenc;ut que és la seva obligació i que ho ha de fer, pero, 
desconfianc;a per desconfianc;a, em permeti que li digui que, 
donant per bona la informació de Green Peace, entitat que 
mereix tots els meus respectes, anem als canals habituals 
del Parlament nacional, on vos tes i nosaltres tenim repre
sentació, a veure si realment s'acompleixen o no aquestes 
determinacions. Gracies, Sr President. 

IL8) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 275/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOAN FRANCESC LÓPEZ I 
CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Vice-president. Passam a la Pregun
ta núm. 275/91, que també formula el Diputat Sr loan 
Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. El Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, conscient que el Goyern de les Illes Ba
lears representa i ha de defensar els interessos deis pobles 
de tots els ciutadans d'aquestes illes, creim que tenim el 
dret legítim de preguntar en aquesta Cambra, independent
ment que també es pugui fer a altres cambres de I'Estat o a 
les adminitracions locals que també són representantiyes, si 
s'ha advertit el Govern de les Illes Balears sobre unes notí
cies forc;a alarmants que s'han profuH) ['única font de co
neixement de les quals han estat determinats mitjans de co
municació, sobre que aquests dies els tristament famosos 
superbombarders B-52 aboquen bombes que habitualment 
han quedat dins les carregues) després d'haver massacrat els 
territoris d'Iraq i Kuwait, en indrets de la Mediterrania oc
cidental proxims a aquestes illes, notícia divulgada en algun 
cas cancret a tot arreu de la prensa occidental. Gracies 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. Té la paraula el Vice-presi
dent del Govern, Sr loan Huguet. 

EL SR VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Sr loan 
Huguet i Rotger) : 
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Grades, Sr President. Jo el puc informar que des del 
mateix moment de la celebració de la diada del poble de 
Menorca, el dia de sant Antoni, quan va comen~r l'allibe
radó de Kuwait per part de les forces aliades, ens vam po
sar en contacte amb la Delegació del Govem per mantenir 
en tot moment informació sohre aquest conflicte per si en 
algun cas fos necessari prendre mesures concretes. Fins ho
res d'ara li he de dir que no tenim coneixement que s'hagi 
gitat -emprant el seu terme- cap tipus de bomba dins el 
Mediterrani occidental proper a les Illes Balears. Gracies, 
Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Vice-president del Govem. Té la pa
raula el Diputat Sr loan Francesc López i Vasasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

En vista que el Govern declara la seva ignorancia so
bre uns fets que no s'han desmentit i que han sortit pubJi
cats als mitjans de comunicació, nosaltres continuaríem de
manant al Govern de les Illes Balears que per favor man
tingués una activa -si m'admeten l'expressió- instant que hi 
ha de veritat en tot a0, perque els ciutadans i ciutadanes 
de les Illes Balears tenim dret a coneixer que succeeix en el 
nostre entorn immediat i quan veim noticies tan alarmants 
com que s'han abocat -gitat, en el sentit etimológic clAssic 
de la paraula- bombes d'aquests famosos B-5, no podero 
quedar impassibles davant aquesta situació. La pregunta, 
per tant, és dir: Faran alguna cosa davant el Gobierno de 
I'Estat? 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Diputat. Té la paraula el Sr Vice-president 
del Govem. 

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

Gracies, Sr President. Jo Ji die que per part nostra el 
contacte d'informació es manté constant, en el sentit que 
des del primer ja ens vam posar en contacte per si es pro
dura qualque fet que pogués afectar les nos tres illes. Crec 
que si voste es trobas aquí on jo som ara, Sr López, costes
taria les mateixes paraules. Digui'm voste de quina manera 
jo puc afirmar o desmentir si a0 és cert o no ho és; a0 ho 
ha d'afirmar o desmentir el Govern Central, si ho sap i si és 
ver, cosa que no vol dir que el Govern de la Comunitat Au
tÓnoma ignori aquest tema, perque, en tot cas, seria: Com 
que a0 és ver i voste no ha sap, ho ignora, i així i tot enca
ra aquesta ignonlncia no seria tal si el qui ha d'informar 
d'aquest fet no ho fa. 

El que és cIar és que la nostra Comunitat Autónoma 
no té for<;a aeria própia que pugui sobrevolar els espais ae
ris per controlar si giten o no aquestes bombes, ni tampoc 
no tenim mitjans per fer-ho. Voste ha d'entendre que, en 
tot cas, tates aquestes qüestions ens preocupen tant com a 
voste, Sr López Casasnovas, ni més ni manco, peró que en 
aquest moment seria temerari per la meya part fer qualse-

vol tipus d'invent per sortir del pas en aquest tema. No te
nim informació, no ens han donat informació, no podem 
afirmar ni desmentir. GrAdes, Sr President. 

(El Molt Honorable Sr. President repren la direcció del 
debat) 

II.1) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 161/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR lOSEP MARIA COSTA r 
SERRA, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta núm. 161/91, sobre quantitat 
transferida en materia de cultura i esports al ConseIl Insu
lar d'Eivissa i Formentera durant l'any 1990, té la paraula 
el Diputat Sr losep Maria Costa i Serra. 

EL SR COSTA 1 SERRA: 

GrAdes, Sr President. La pregunta és molt clara: una 
petició d'informació sobre la quantitat total transferida per 
a l'encomanda de gestió al Consell d'Eivissa i Formentera i 
les activitats i programes als quals s'han destinat. Gracies, 
Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula la Consellera de Cultura, 
Sra M3 Antonia Munar. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA 1 EDUCA
CIó (M3 Antonia Munar i Riutort): 

Grácies, Sr President. Crec que vos te, Sr Costa, ja ha 
rebut aquesta informació per escrit, de part de la Conselle
ria. No obstant aixo, si no és així, jo li repetiré amb molt de 
gust que la quantitat total que va rebre el Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera durant l'any 1990 és de 71 .189.011 
pessetes. Aquesta quantitat va dividida per activitats i pro
grames. Representa exactament el 10% de totes aquelles 
activitats i programes que es van aprovar en els pressuposts 
generals aprovats per aquest Parlament l'any 1990. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Costa. 

EL SR COSTA 1 SERRA: 
". 

Molt breument per agrair aquesta informació, Sr Presi
dent, i demanar únicament que ens la facilitin, perque no 
['hem rebuda. Gracies . 

11.2) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 271/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR VALENTf VALENCIANO I 
LÓPEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 271/91, sobre projectes de 
millora per acollir-se a les ajudes del Programa Brite/Eu-
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ram, els anys 1989 i 1990, té la paraula el Diputat Sr Valen
ti Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

GrAcies, Sr President. També és una pregunta de ca
nkter informatiu per saber exactament quA ha fet el Go
vern en relaci6 amb aquest tema. Si el Sr President m'ho 
permet, aquest programa Brite/Euram procedeix de dos 
programes europeus: el Brite tractava sobretot de fomentar 
la investigació en la indústria, i el programa Euram, la in
vestigaci6 sobre materials avan9its, i l'any 1989 es van re
fondre en un programa únic que tenia com a objectiu esti
mular que les indústries s'equiparassin tecnológicament i 
que aquesta tecnologia s'introdufs en el teixit industrial, 
sobretot en els sectors on hi hagués una gran quantitat de 
petita i mitjana empresa. No vul! entrar en detalls tecnics, 
si bé crec que és important que aquest Parlament conegui 
exactament que ha fet el Govern en aquest camp, sobretot 
tenint en compte la situació dificil en la qual es troba la 
nostra indústria tradicional. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Conseller d'Indústria i 
Comen;, Sr Oliver. 

EL SR CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRlA 
(Gaspar Oliver 1 Mut): 

GrAcies, Sr PresiLlent. Contestar molt breuement que 
no s'ha tramitat cap projecte per a millora de productes 
respecte d'aquests programes que demana el Sr Valencia
no. Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Si, Sr President. Realment em refería als programes 
que hi ha d'indústria i de renovaci6 tecnológica, que s6n els 
més imponants. N'hi ha d'altres, peró aquest és un progra
ma important, una convocatoria bianual que es va fer els 
anys 1899 i 1890. Per tant, haurien de lamentar aquesta 
constatació que un sector tan important com aquest, que 
de cada dia va a mennys, no aprofiti aquestes oportunitats 
per posar-se tecnológicament a nivell europeu. Gnkies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr ConselIer. 

EL SR CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRlA 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Sí, Sr President. Per manifestar al Sr Valenciano que 
estam d'acord: tots hem de lamentar que no hi hagi hagut 
cap petició per a aquest programa, pero també hem de ser 
conscients -jo crec que si voste llegeix l'annex núm. 1, on es 
fa el resum de programes i objectius, ho comprovarA- que 

tampoc no tenim massa empreses que es puguin acollir a 
aquest programa. També vull manifestar que el Govern no 
fa d'empresari, que qui ha de fer d'empresari són les matei
xes empreses i que si les empreses es volen acollir al pro
grama en qüestió, evidentment la Conselleria els ho trami
tara, encara que nosaltres consideram que la Conselleria no 
ha de cercar les empreses. Reiter que el motiu basic és que 
hi ha molt poques indústries que es puguin acollir a aquest 
programa concreL 

H.4) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 258/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT lOAN FRANCESC LÓPEZ 1 CA
SASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 258/91, sobre consignacions 
económiques per a l'any 1990, té la paraula el Diputat Sr 
loan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOVAS: 

Gracies, Sr President. El nostre grup té informaci6 
d'una sol.licitud formulada per la Comissió de govern del 
Consell Insular de Menorca respecte del coneixement de 
les consignacions economiques previstes per a les presta
cions socials basiques del conveni entre la Comunitat Au
tónoma i el Ministeri d'Afers Socials per a I'any 1990, que 
segons consta en una actá de la Comissió de govern del 
Consell Insular, repetesc, no s'han enviat als consells insu
lars, si més no al de Menorca. Voldríem demanar per que 
es perd aquesta qüestió, si és així. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Conseller de Sanitat, Sr 
Oliver. 

EL SR CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr President. El motiu fonamental és que la 
firma de la prorroga d'aquest conveni entre el Ministeri 
d'Assumptes Socials i el Govern de Balears, a causa del re
tard en l'aprovació deIs pressuposts generals de l'Estat, que 
em pareix que es va fer devers el mes de juliol, no es va po
der dur a terme fins dia 19 de novembre de l'any 1990. A 
partir d'aquesta data varem iniciar els tramits reglamentaris 
per poder fer la transferencia. El procés d'incorpotació d'a
quests fons per tramitar l'expedient amb la corresponent 
reserva, fiscalització i expedició de documents no s'ha po
gut culminar, evidentment, [ins a principis d'enguany, du
rant el qual ja s'han abonat els corresponents al Consell In
sular de Mallorca i al d'Eivissa i Formentera. 

Quant al de Menorca, efectivament no I'ha rebut per
que Intervenció d'Economia i Hisenda ens va posar dificul
tats per un defecte de forma, i aquest defecte de forma va 
ser precisament per ganes de transferir -ho aviat. 10 no sé si 
coneix bé els tramits funcionaríaIs, peró nasal tres tenfem 
un programa per transferir a Menorca i aleshores varem 
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voler incorporar aquests doblers que v:lrem rebre de Ma
drid a aquest programa per fer la transferencia directa
ment, pero Intervenció ens va dir que no era correcte; que 
podfem transferir directament, pero que aixo era una addi
ció de fons a aquest programa i que per aixo necessit:lvem 
el permís o la firma de la Intervenció d'aquí. Aquest és l'ú
nic motiu; tot aixo ja s'ha solventat i cree que un dia d'a
quests es remetra. Gracies, Sr President. 

11.5) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 266/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOAN FRANCESC LÓPEZ 1 
CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la pregunta següent, la 266/91, sobre edició 
en la llengua oficial, que no és la propia de les Illes Balears. 
Per formular-la, té la paraula el Diputat Sr Joan Francesc 
López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gnkies, Sr President. Aquí tenim una Gu(a practica de 
autoprotecci6n que veim que s'ha editat en castella després 
d'haver-se publicat el Decret 100/90, que regula l'ús de la 
!lengua catalana en les publicacions i totes les actuacions 
de l'Administració pública a les Illes Balears. Demanaríem 
per quina raó convincent s'ha fet d'aquesta manera. Gra
cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Conseller adjunt a Presi
dencia, Sr Gilet. 

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

Gracies, Sr President. Les raons no sé si convincents, 
Sr López i Casasnovas, pero sí per les quals es va prendre 
la decisió d'editar aquesta guia en casteJla, varen ser, en 
primer Iloc, que el text s'hi havia redactat i que contenía 
molt d'argot, cosa que representava una certa dificultat per 
no dir impossibilitat quant a la seva traducció, i, en segon 
lloc perque entenem -i hi ha precedents- que els temes de 
seguretat ciutadana han de tenir la major amplitud de re
cepció possible. Per aquestes raons, acollint-nos al Regla
ment que voste ha esmentat, varem considerar convenient 
que aquesta publicació es fes en castelIa. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

No es molesti, Sr Conseller, com ens podríem molestar 
nosaltres de veure incomplits els reglaments i la Uei de 
Normalització Lingüí~tica, si en aquesta segona intervenció 
li expos -si el President no em retira la paraula-, en lIen
guatge d'argot, llegit i estudiat precisament en el vocabulari 

que voste proposa: 

"Sr Conseller: Usted que es bogui, y por eso no julai, si 
está filando, dar:lla fa de golpe que sus colegas del Govem 
en temas de mui, deberán tenerle por nazareno. Derrótese, 
si no, que usted currela en forata y en forata ha dado bola a 
una mierda que no se esnifa ni da chute, o séase la Guía 
Practica de Autoprotecci6n, que chamusca sobre troncos y 
viajes, polcatas, tirados, charos, sultanas, macarras, toma
dores del dos, volatas, yonquis, buitres y camellos. 

Diquele, ido, Sr Bogui y no sea gili. Su guía es un pro
ducto chunga que da el agua a bofias, arropados, romanos, 
chapas, estupos y toda clase de pasma i pestañi, para cho
tas, guiris, puretas y pringaos en la gobio 

Tiene sorna que de un palo a nuestra mui, por en
ganchado a la forata. Vaya de legal, consorte bogui. No se 
encalome destripando el Decreto 100/90, de 29 de noviem
bre, que regula nuestra muy oficiata, el mallorquinako-ca
talonio. 

Alucino yo por praxi lingüicida tan macarra, polftica 
que no da guita a los randos de por ahi. ¿Hasta cuando van 
a choriceamos la normalitzacione? Que si siguen afanando, 
aunque estén bien arropaos y así blancos, los coleguis de 
nuestra panda, sin corbarle tendremos que abrirle al cor
roy, aunque no masquen goma, usen fusco, sin anfetas, sin 
caballo de camellos, sin chocolate ni coca en la trena sorna
rán". 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr ConseUer. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc GBet i Girart): 

Gracies, Sr President. En primer lIoc, Sr López, li he 
de dir que estic francament orgullós d'aquesta edició en 
llengua castellana, ates que pareix que voste l'ha Uegida de 
la primera a la darrera pagina, o almanco ho ha demostrat 
amb la seva intervenció brillant, entre cometes. En segon 
Uoc, Ji vull manifestar que no s'ha prodult cap incompli
ment de la Llei de Normalització Lingüística ni tampoc del 
Reglament, ates que l'article 21.3 permet perfectament 
aquesta casta d'edicions. D'altra banda -i en certa manera 
tal vegada m'ho hauria d'agrair- també és evident que per 
primera vegada s'ha produH una rialla en aquesta Cambra 
parlant de temes lingüístics. Uastima que hagi estat neces
sari que voste utilitz:ls el casteua. Molles gracies. 

11.7) PREGUNTA RG.E. NÚM. 274/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOAN FRANCESC LÓPEZ I 
CASASNOVAS, DEL GRUP PARLAMENTARI NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 274/91, sobre retaras reite-
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rats que experimenten els vols regulars de les Unies aéries 
nacionals, té la paraula el Diputat Joan Francesc López i 
Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Pensa el Govem de les mes Balears manifestar la seva 
protesta al Ministeri corresponent pels retards reiterats 
que experimenten els vols regulars de les Unies aéries na
cionals per la intensificació del trAnsit internacional de ca
rActer no civil que ocupa el nostre espai aeri i que ocasiona 
molesties als ciutadans insulars, especialment de nit? 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Conseller de Transports 
Sr. Tur. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALLS I TRANS
PORTS (Pio Tur i Mayans): 

Gn1cies, Sr. President. Efectivament, la Conselleria de 
Treball i Transports té la intenció, en tot cas d'irregularitat, 
de retards i d'altres deficiéncies que es puguin observar, 
fins i tot en el transport aeri que no és competéncia d'a
questa Comunitat, com sap molt bé el Sr. Diputat, té la in
tenció, la voluntat i la diligéncia de protestar i de conéixer 
les raons que puguin motivar aquests retards. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. Conseller. El transport realment pateix 
una situació important i greu, i jo ti volia només confirmar 
una qüestió que convendría que sapigués bé. Dins un vol 
Palma-Maó, que abans venia de Madrid i que duia un re
tard de més de dues hores, es va informar que aquesta si
tuació de canvi de control de Paracuellos a Torrejón, degut 
també a la saturació de l'espai aeri, ja durava més de quinze 
dies í que probablement es podia retardar fins a l'estiu. Ac;o 
té unes conseqüéncies greus i unes moléstius, pero moles
ties també als ciutadans que de nit semtim passar sovint de
terminats artefactes voladors, que ten en un destí ben con
crel i que ens omplen d'horror les nos tres nits d'insomni. 
Gracies. 

'. 
EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Pío Tur i Mayans): 

Gracies, Sr. President. No li ocultaré que efectivament, 
en aquest moment, hi ha una intensificació d'algunes irre
gularita18, especialment degudes a retards, com ha dit vosté 
molt bé, i que el control aeri és molt més intens en to18 els 
sentits. D'aixo, pero, no podem deduir que nos al tres pu-

guem fer una so lució al nostre gust i a la nostra mida. Jo 
crec, com ha dit abans el Sr. Vice-president del Govern, 
que és molt clar que aquesta informació, tot el que no sigui 
informació amplia pels mitjans de comunicació i per rodes 
de premsa del responsable del Govern central, és una infor
mació confidencial que no ens la donen encara que la de
manem, nosaltres tenim una idea bastant clara del que pas
sa, ho lamentam pero hem d'assumir que l'Estat té uns 
compromisos, emparats majoritaríament pel Parlament de 
l'Estat, i aques18 compromisos en part són confidencials, no 
es donen com a explicació que demanam nosaltres cons
tantment, perqué tenim molts de contactes amb els respon
sables del transport aeri, i jo també he viatjat bastant per 
l'Estat espanyol aquests dies, i bé, crec que l'explicació ja 
ha estat donada avui en aquesta sala, i m'excús d'ampliar-Ia 
més, perque crec que és suficient. 

Gracies, Sr. President. 

III.- INTERPEL·LACIÓ R.G.E. NÚM. 159/91, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA, RELATIVA A POLÍTICA DE LA CONSELLERIA 
DE CULTURA. EDUCACIÓ 1 ESPORTS EN RELACIÓ 
ALS CONSERVATORIS DE MÚSICA A LES ILLES 
BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Esgotat el punt segon de l'Ordre del Dia, passam al 
tercer que fa referencia a una interpe¡'¡ació, la número de 
registre 159/91, presentada pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, sobre la política de la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Esports en relació als conservatoris de música a les 
Illes Balears. 

Per formular aquesta Interpe¡'¡ació i per part del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. 
Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Esperem que la mú
sica dins aquesta Cambra, després del debat que ens ha pre
cedit, sigui una miqueta més alegre i més profitosa de cara 
al futur. 

El conservatori -diguem-ho en singular, ja que és així 
com és més correcte- ja ha estat objecte, amb la d'avui, de 
tres interpel-lacions dins aquest Parlament: una de 20 de 
novembre del 86, que va formular en nom del Grup SO
CIALISTA el Sr. Josep Moll, una de 5 de maig del 88, que 
va formular en nom del Grup Socialista el diputat que avui 
els parla. Per tant, si continuam així, aquestes interpel·la
cions aviat hauran de tenir triennis perque se centren sobre 
una materia que, per molta retorica que s'ha fet, després 
mostraré el contrast entre les paraules de la Sra. Consellera 
i els crus fets que hi ha dins el conservatori, si aixó no troba 
solució és evident que s'haura de continuar interpel·lant el 
Govern. 

El conservatori ha estat, apart de ser un institut d' es tu
dis musicals l'ensenyament del qual té validesa oficial -a-
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questa és la definició del que és un conservatori- ha estat 
objecte d'una constant pol~mica que fins avui no ha servit 
per resoldre el seu problema de fons. 

Quin és basicament el problema que tenia aquest con
servatori i que avui, tot i que hi ha hagut un canvi molt im
portant, continua arrossegant? Aquest conservatori no es 
va organitzar com a centre d'ensenyament de cara a les Illes 
Balears fet per vertaders professionals, ben pagats, ben ate
sos, situats dins un ambit alla on es pogués treballar, diri
gits per una persona responsable, i que, en definitiva, divul
gassin, al nivell pertinent, els coneixements de música dins 
les Illes Balears. Aqui hi va haver ja un vici d'origen que va 
determinar -ja ho vaig explicar a l'altra interpel·lació- que 
una persona -diguem el nom, per qué no?-, el Sr. Bernat 
Julia, es fes amb la titularitat del conservatori, el treballas 
com a cosa seva i hi col·locas tota una série de mitjanies i 
mediocritats dins l'estat de l'ensenyament d'aquest conser
vatori i practicas una política d'eliminació sistematica de 
les persones que dins aquest conservatori li anaven fent 
ombra. 

Qu~ passava? Hi havia una batalla pel poder? No, no 
hi havia cap batalla pel poder, era una batalla entre un 
afany de poder i de protagonisme i una serie de professio
naIs que es varen trobar en una situació finalment insoste
nible dins el conservatori, i un avui, i un altre dema, varen 
cercar lloes més tranqlJils i agrai"ts per treballar i varen dei
xar el conservatori en mans de persones a les quals _qualifi
carfem de mediocritats agraldes, a les quals no· els feia res 
estar a les ordres del Sr. Julia perque, evidentment, a través 
de tota una serie d'oposicions manipulades -i aixo no es diu 
aquí, aixo s'ha dit i hi ha tots els informes pertinents per es
crit-, aquesta serie de mediocritats són les que basicament 
avui integren l'staff del conservatori de les Illes Balears, 
ubicat a Palma de Mallorca. 

Si féssim una relació de damnificats d'aquesta direcció, 
trabarfem el Sr. Joan Moll, pianista, la Sra. Ester Vives, 
trabadem un guitarrista molt anomenat, el Sr. Gabriel Es
tadellas, trobariem el Sr. Ignasi Furió, etc. Es a dir, els que 
tenien un cert pes, no tots, n'hi ha alguns que encara són 
en el banc de la paci~ncia, pero en situació no precisament 
dominant dins el conservatori, varen anar plegant i el con
servatori es va convertir en una area de poder personal que 
a través de la figura que ja hem debatut tantes vegades del 
califat d'una persona que té el poder de fet, i no hi ha poli
tic de torn, per molt director general o conseller o conselle
ra que sigui, que el posi a retxa i li faci complir les seves 
funcions. 

Que va passar? Va cessar aquest director després d'o
posicions desastrases i favoristes, d'expulsar persones qua
lificades practicament amb la seva pressió i fent-los la vida 
impossible al conservatori? Va ser cessat? Hi va haver una 
acció polftica que acabas amb aquest desastre i digués, fa
rem un conservatori vertaderament professional, amb bons 
músies i aquí es donara un ensenyament de qualitat? No. 
Aquest senyor va aguantar fins que es va jubilar. Ara bé, to
ta la situació que ell va crear avui continua persistint. 

Per tant, el fet que hi hagi hagut una jubilació de la 

persona que regnava sense oposició dins aquest conservato
ri i que s'enrevoltava de mediocritats agraldes que li devien 
la feina, la seva situació dins el conservatori, no ha determi
nat un canvi en profunditat. 

Quan varem tenir la interpeHació de dia 5 de mar~ del 
88, hi va haver unes paraules amables de la Consellera so
bre que el que es parlava era realment innecessari perqué 
la Conselleria actuava; després, quan va venir l'hora de la 
moció, se'ns va dir que la moció del Grup SOCIALISTA 
era també innecessaria, la Conselleria ho feia tot, etc., i da
vall aquesta retorica, els fets, una vegada passats el 89, el 90 
i ara som al 91, demos tren que el Grup SOCIALISTA te
nia absolutament tota la raó. 

Resulta realment patetic, patétic, contrastar la realitat 
del conservatori, un conservatori carregat de mediocritats, 
on els rnúsics de qualitat no hi tenen cabuda, i els qui la hi 
tenien han hagut de fugir, amb la retórica que es dóna so
bre el futur musical de les Illes Balears en aquest llibre tan 
maco que ha editat la Conselleria, LCnies bilsiques per a un 
model educatiu propi de les Illes Balears. Ensenyament no 
universitari. 

Els posaré uns botonets de mostra perque vegin com 
la retorica, que crec que és paternitat del Sr. Rotger, con
trasta d'una manera brutal amb la realitat tercermundista 
del conservatorio Que volen a través d'aquest llibre, a la 
ConseHeria? Potenciar un conservatori prafessional de mú
sica, cant, dansa i dramatització, difusió d'una cultura musi
cal i artistica, la Conselleria reafirmara el caracter prófes
sional deIs conservatoris, seran aquests conservatoris cen
tres exemplars de formació cultural i artistica, la Conselle
ria elaborara un pla específic de reconversió i millora dels 
conservatoris de música. Aixo, quasi quasi, és un sermó de 
Quaresma. Aixo d'uns centres exemplars de formació cultu
ral i artística. 

Que dins les arees de les arts, la música sera una area 
preeminent, que dins les arees educatives hi haura la músi
ca, que dins el quadre de notes diferenciadores d'un currí
culum propi hi haura les arts, la formació musical, que una 
acció sera la consolidació del conservatori de música, i es 
posa que el termini sera 1991, pressupost apart. Aquí ja hi 
ha d'haver dOblers, aquí ja falla. 

Que passa? Anem primer a l'edifici. Per tenir un con
servatori, el primer que hem de tenir, com deien altre 
temps, hem de tenir una teulada, un lloc on poder-li posar. 
Tenlm·leulada? No. El conservatori és titularitat del Con
sell Insular de Mallorca, i avui, abans de venir aquí, no fos 
cosa que a darrera hora haguessin firmat qualque cosa, he 
anat a l'arxiu del Consell de Mallorca a veure si trobava ja 
d'una vegada aquest conveni alla on es facultaría probable
ment la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, Conse
lleria de Cultura, area d'educació, perque utilitzAs un gran 
espal, rnagnífic espai del Consell Insular de Mallorca per 
instal·lar de manera definitiva el conservatori, alla on previ
siblement s'hauran de fer tota una serie d'obres. Curiosa
ment, el que he trobat ha estat tot el contrario 

Que día 9 d'octubre del 1989, per unanimítat el plenarí 
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del Consell Insular de Mallorca diu que es duran a terme 
les gestions necessaries per traslladar el conservatori de 
música i dansa a un altre edifici, i que el conveni aquest 
que s'ha de signar durara fins dia 31 de desembre del 1991, 
a partir del qual el Consell Insular de Mallorca podra dis
posar lliurement de tates les dependencies. 

De que anam? No havien de fer un centre modelic, 
exemplar, no havien de fer no sé quantes accions, no havia 
de ser una cosa professional, magnífica? 1 no tenim casa, la 
casa que tenim i ocupam en precari, heretada de la situació 
que tenia com a area C'actuació el Consell General Interin
sular, resulta que dia 31 de desembre del 1991 hem de ple
gar els garrots i ens hem d'anar on? On ens anirem? Ho 
sap, Sra. Consellera? Perque si han de quedar ana, comen
cin a posar una mica de fil a l'agulla, perque ni hi ha un sa
ló d'actes amb condicions adequades, ni hi ha una bibliote
ca ni una discoteca que es pugui consultar bé, ni les condi
cions acústiques són les adients, que hi ha més? Ah, sí, fins 
i tot va ploure dins un piano, miri si aixo ja no és una cosa 
-no diré del Camerún, perque pareixera que és una qüestió 
personal d'aquest diputat amb el Camerún- pero de qual
que país africa d'aquells de per alla baix, deis més retardats, 
que no sé si ha aconseguit que plogués dins un piano. 

Tot aixo, acompanyat de la situació de degradació del 
professorat, del favoritisme que es manté, el sindicalisme 
groc que es practica a través de dues persones, que si m'es
tira un poc el debat les hi anomenaré, perque les tenc aquí 
apuntades. Voste creu, Sra. Consellera, que aixo és el que 
voste dins la replica a la interpeI-lació o dins la contestació 
a la interpeHació de dia 5 de maig del 1988, ens va anun
ciar? Voste creu que pot mantenir avui seriosament, davant 
la situació del conservatori, una situació com que des del 
primer moment -llegesc les seves paraules de dia 5 de maig 
del 88- "hem volgut plan tejar seriosament el problema per 
tal de donar-li solución? 

Un minut, Sr. President, i acabaré. 

Voste creu que ha creat qualque infrastructura mate
rial? Vos te creu que ha signat realment el preacord amb el 
Consell Insular de Mallorca per tal de dur-Io a terme im
mediatament? A no ser que sigui un contracte de desnona
ment, per dir-ho correctament, que a un el posen al carrer 
dia 31 de desembre del 91. Voste creu que aquesta relació 
de professors que ens va donar són vertaders professionals 
quan hi ha hagut aquestes baixes, que s'han continuat pro
du'ínt, perqué deIs que he anomenat n'hi ha hagut que se'n 
varen haver d'anar del conservatori després del que va con
tinuar succeint aBa dins? 

Sra. Consellera, aquest diputat llamenta el fracas de la 
gestió en materia de cultura dins l'area del conservatori 
perque és una demostració d'impotencia del poder polític, 
creim que hi ha hagut fins i tot una complicitat, s'ha creat 
una gran retorica damunt la miseria, i que el nivel! de la 
"cutrería" i la miseria real que hi ha dins el conservatori de 
cara a l'exterior, es transforma en un element de tipus pro
pagandlstic generosament subvencionat mi tjancsant els 
anuncis pertinents. 

Sra. Consellera, el que cree -i amb aixo acabo- és que 
és absolutament impresentable que aquesta persona, el Sr. 
Bernat Julia, i vull que el seu nom quedi al Diari de Ses
sions i estic disposat a mantenir totes les afirmacions que 
he fet aquí damunt, estic perfectament documentat, encara 
és més impresentable que aquesta carrera demencial en 
materia d'actuacions dins el conservatori acabi amb la igno
mínia d'haver-li concedit la medalla d'or de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears. 

Moltes gracies. 

L 'IZ·lustre Sr. Vice-president segon substitueix en la direc
ció del debat el Molt Il·lustre Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula l'Hble. Sra. 
Cansellera de Cultura, Educació i Esports, Maria Antonia 
Munar. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gnlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pons, 
voste ho tergiversa tot. Voste em demanava que li parlas de 
la política que he duit endavant en els conservatoris d'a
questes illes, i casualment, en lloc de parlar deIs conserva
toris, que com sap tenim extepsions a Menorca i a Eivissa, i 
que després li explicaré eh quina situació estan, s'ha centrat 
tan soIs en el de Palma de Mallorca, en el que sens dubte 
hem tingut algunes dificultats que han estat motivades basi
cament per una manca de lloc on ubicar el nou conservato
ri, cosa que justifica no tenir aquest preacord amb el Con
sell Insular, perque intentavem que el Consell Insular no 
fos necessari i poder traslladar el conservatori a un altre 
edifici, i el motiu d'aquestes dificultats basicament es troba 
al pla general de Palma que no ens permet ubicar el con
servatori allloc on nosaltres el voldríem ubicar, als afores, 
pero aprop de Palma. 

També m'estranya molt que parli de l'any 86, de l'any 
88, del Sr. Bernat Julia, que és una obsessió d'un deIs se
nyors que l'apunten, el Sr. Moll, que no tan soIs té aquesta, 
sinó d'altres que fan referencia a la música, com dir que se 
n'han anat tots els músics de l'orquestra simfonica, cosa 
que voste sap molt bé que és totalment mentida, perqué ai
xí ens ho va explicar i ens ho va dir el gerent a la darrera re
unió de la fundació pública. Per que parlam del Sr. Julia i 
de l'any 86 i 88, quan som al 1991, ja acabam eHebrer, i a 
més aquest senyor ja no és director des de fa mig any d'a
quest conservatori, i ja hi ha un altre nou director? Cree re
alment que esta voste clavat al passat, i que el present i el 
futur dels conservatoris és positiu. 

En aquests moments, la Canselleria pot dir, crec que 
sens dubte, que ha anat complint tots els objectius que ens 
varem fixar, i cal recordar que s'estructuraven de la manera 
segücnt. En primer Iloc, la infrastruetura, que com voste 
diu és basica, i li demostraré que hem caminat, i molt, en 
aquesta materia. Després, la formació del professorat. En 
tercer lloc, l'ordenació academica i la millora de la gestió. 
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En quart lloc, la projecció social del nostre conservatorio 
En cinque, la consolidació de la xarxa d'escoles de música. 
Per la seva extensió, seria gairebé impossible relacionar-li 
totes i cada una de les accions i consecucions que durant 
aquests anys ha realitzat la Conselleria per tal de complir el 
programa i aconseguir aquests objectius que en el seu mo
ment ens varem fixar. 

No obstant aixo, sí entenc necessari fer un petit resum 
de l'estat actual del nostre programa i deIs seus objectius 
que constitueixen el corpus principal de la nostra política 
educativa dins l'ambit musical. 

Pel que fa a infrastructura, el nostre primer objectiu 
consistia a crear infrastructura als conservatoris que era 
practicament inexistent o molt deficient. La delegació del 
conservatori d'Eivissa era, com voste sap, una casa particu
lar, sense cap tipus de condició, i en aquest moment voste 
sap quina és la situació, que després també li exposaré. La 
de Menorca es trobava en una situació d'absoluta provisio
nalitat, i el conservatori de Palma eren unes aules a la Mi
sericordia, mult precaries. 

Quina es la situació avui? La delegació d'Eivissa ocupa 
un edifici nou, edifici propietat del Consell Insular, que té 
totes les condicions pedagogiques necessaries i un petit au
ditarium que s'utilitza sovint. Per tant, haura de reconeixer 
voste que la situació del conservatori d'Eivissa és bona per 
no dir exccl-lenL La delegació de Menorca disposa ja d'un 
edifici magnífic, després d'una restauració importantíssima, 
la restauració del Carme de Maó, obres que s'han fet amb 
coHaboració amb I'Ajuntament; aquest edifici s'inaugurara 
d'immediat. Aixa és tal vegada el que els sap greu, Sr. Pons, 
que abans del 26 de maig podrem ja inaugurar aquest nou 
edifici on la Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha 
destinat una quantitat bastant significativa, 50 milions de 
pessetes. 

El conservatori de Palma s'ha millorat, i vos te, Sr. 
Pons, ho sapo Sap que comptam amb uns nous locals les 
millores deis quals han estat costejades per la ConseJIeria 
de Cultura. D'altra banda, ja s'ha iniciat un expedient de 
convocatoria pública per a l'adquisició de terrenys adequats 
per tal de construir un nou conservatori superior que cons
tara d'auditorium, de biblioteca, de serveis musicals i de zo
na ajardinada. 1 si voste és sincer, deu saber, Sr. Pons, que 
s'han duit a terme moltes gestions per tal de poder adquirir 
dos o tres solars dins Palma i als afores amb l' Ajuntament 
de la Ciutat, i que les dificultats venien basicament per mor 
del seu pla general que és bastant restrictiu i que no ens 
permetia construir aquest nou conservatori a determinats 
1I0es. Pero voste sap que aquestes gestions hi han estat i 
que fa més c!'un any i mig que estam amb aquest tema. 

Per una altra pan, la dotació c!els conservatoris ha es
tat així mateix un objectiu prioritari. Mobiliari complet per 
a la delegació d'Eivissa, dotació de material, crea ció de no
ves placcs, adquisició de material instrumental, transforma
ció de 1I0es c!e treball de mitja jornada a jornada completa, 
i ara la total dotaCÍó de mobiliari per a la nova delegació de 
Menorca. Com veu, Sr. Pons, hem treballat també en 
aquest sentit. 

Les retribucions del professorat, una altra cosa impor
tantíssima per millorar la qualitat de l'ensenyament musi
caL Voste sap que ja han estat homologades, que s'han 
completat totes les plantilles sempre que s'ha pogut trobar 
la persona adient i titulada mitjancsant els pertinents con
cursos de merits. 

Un altre capítol importantíssim, després de comptar 
amb infrastructura que, com ha vist, hem complit perfecta
ment a Menorca i a Eivissa pel que es refereix a material, i 
hem tengut moltes dificultats, en moltes ocasions no res
ponsabilitat nostra, per ubicar-lo a Palma, és el terna de 
formació del professorat que, com voste sap, constitueix 
l'eix principal de tota acció pedagogica. Tots els esforc;os de 
la Conselleria s'han concentrat en la seva formació i en el 
seu reciclatge, de tal manera que s'han realitzat més de vint 
cursets, simposiums i seminaris de perfeccionament. 

N'hi diré alguns a títol d'exemple: curset de seminari 
didactic, classes magistrals de piano a carrec de Ramón 
COll, curset de dansa classica a carrec de la Sra. Irena Tars
siewicz, de Varsovia, audicions didactiques d'instruments 
de vent per a alumnes i professorat, cursets de violí a carrec 
de Vartan Manoogian, curset de violí a carre'c de la Sra. 
Catalina Puiggros, curset de clarinet pel professor Adolfo 
Garcés, cursets de jazz, setmanes de reciclatge de solfeig, 
conferencies i concerts a Palma, a Eivissa, a Maó, etc. 

També, per tal d'aconseguir una homologació formati
va internacional, es va crear rany 1990 la catedra interna
cional Frederic Chopin, que ha estat en funcionament nor
malment amb gran participació de professors i alumnes, i 
ha tengut una durada de noranta dies. Hi han col·laborat 
Josef Stompel, del Conservatori de Colonia, Olegna Fusc
hi, de la Julliard School de Nova York, Walter Hautsig, 
Eduard Wolanin, professor del Conservatori de Varsovia. 
No continuaré perque seria molt llarga la relació. 

Caldria fer l'observació que a aquestes classes hi han 
assistít professors i alumnes deis conservatoris de Mallorca, 
de Menorca i d'Eivissa. 

L'assistencia de professors a cursos nacionals ha estat 
igualment important, i la Conselleria ha abonat als pro fes
sors visitants tant el viatge com la matrícula. Classes magis
trals a Madrid del professor Joaquín Achúcarro, cursos de 
direcció, classes magistrals a París amb Pierre THibaud, 
cursets de guiterra a Barcelona amb Manuel Barrueco, etc. 

També dins l'ambit musical les actuacions practiques 
s6n de gran importancia, tant és així que la Conselleria ha 
organitzat un gran nombre de concerts didacties : Nikita 
Magalow, Eduard Wolanin, Josef Stompel, Orquestra d'a
lumnes de la Julliard School, dansa al Teatre Principal, con
cert homenatge a Julio Esteban a carrec de Walter Hautzig. 
1 proximadament s'han programat concerts didacties, el 
darrer de joves percussionistes de Barcelona. 

També dir que dins el que és formació, l'escola d'estiu 
ha complit una important funció formativa. 

Hi ha un altre apartat, dins aquests grans objectius, 
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com és l'ordenament académic i la míllora de la gestió. Els 
resultats aconseguits en aquest apartat cree que es poden 
considerar satisfactoris i per destacar-ne alguns hauria de 
parlar de l'ordenació académica en departaments didl\cties i 
la renovació de l'equip directiu, precisament. 

El programa informatitzat de gestió académica i admi
nistrativa, que sens dubte agilita molt els tnlmits burocnl
ties de cada dia; l'ordenació de la inscripció i matrícula es
colar; la reestructuració deis examens lliures; la renovació 
del consell rector; les actuacions i concerts de les orques
tres i corals d'alumnes deis tres conservatoris que han estat 
freqüents i han tengut un gran impacte social; per no parlar 
de la projecció social. 

EIs nostres conservatoris, a més de l'acció docent, 
s'han projectat també cap a l'exterior tot intentant estimu
lar i orientar la sensibilitat musical de la nostra societat. 
Així, hauríem de destacar elllegat de Julio Esteban Angui
ta, de més de mil volums, partitures i composicions origi
nals, que han incrementat les nos tres fons musicals i que 
han consolidat unes relacions de cada vegada més fortes 
amb els Estats Units d'America. 

També Ji puc anomenar -ja s'ha enres el Hum groc i 
encara tenc molles coses per explicar-li sobre la poHtica 
deis conservatoris- el concurs internacional Frederic Cho
pin que ha assolit un prestigi molt fort internacionalment, i 
que té una -important, nombrosa i qualitativa participació, 
l'any 1990 han estat 60 els participants. 

També ha rebut el conservatori una de les més impor
tants condecoracions del Govern polones, i les seves rela
cions amb aquest conservatori s'han anat incrementant. 
També hi ha hagut concerts deis nostres alumnes a dife
rents lloes que no esmentaré per no allargar més aquesta 
intervenció, i també hem tengut una col-laboració, crec que 
important, amb la Fundació per a la Música de les Illes Ba
lears, Orqueslra Simfonica. 

Tot aixo, a més a més, acompanyat de la xarxa d'esco
les de música. L'objectiu ha consistit a consolidar més que 
a incrementar aquesta xarxa, s'ha supervisat l'organització i 
el funcionament i s'ha integrat el conservatori d'alumnes i 
professors. A tal finalitat s'han fet algunes accions com són 
les visites a les escoles per part de l'equip directiu del con
servatori, reunions orientatives i de perfeccionament del 
professorat, coordinació deIs examens deIs alumnes a les 
escoles amb una organització descentralitzada que permet 
l'avaluació deIs alumnes al mateix centre, etc. 

En resum, podria dir que la nostra política educativa 
s'ha anat desenvolupant segons els objectius que es fixaren 
en el seu moment, i que a partir d'ara es poden concretar 
en set punts importants: la construcció del conservatori su
perior a Palma, l'incremenl de noves places i dotació de 
professorat, reordenament de la inscripció d'alumnes ja 
que el nostre conservatori és en aquest moment molt im
portant pel que fa al nombre de matricules, 1450 alumnes 
oficials i 3000 lliures, consalidació de les escoles de música 
amb una farta incidencia en el sistema educatiu ardinari, la 
formació permanent del professorat, la consalidació de la 

catedra internacional i del concurs Frederic Chopin, i els 
intercanvis escolars i ajuts als professors i als alumnes. 

Aixo és una mica en resum el nostre projecte de con
servatori. Molts deis objectius que ens varem plantejar han 
estat ja assolits, voste no n'ha volgut parlar perque no li in
teressava, ni tan soIs ha parlat del conservatori de Palma 
on li he de reconeixer que hem tengut algunes dificultats la 
resolució de les quals estava per damunt de les nostres pos
sibilitats, pero, no obstant aixo, es pot comprovar que s'han 
fet les gestions pertinents i endemés que abans d'acabar la 
legislatura podrem dir que tenim ja els solars i la maqueta, 
com a mínim, del nou conservatari. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molles gracies, Sra. ConseIlera. 

Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES té la paraula el Diputat Sr. Ló
pez i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS: 

Una intervenció breu, Sr. President, per manifestar 
que el nostre grup, no dins aquesta legislatura sinó a l'ante
rior f1ns i tot, ve manifestant una preocupació constant res
pecte d'aquesta parcel·la de l'ensenyament que per a nosal
tres és tan important com qualsevol altra, pero resulta que, 
a més a més, la Comunitat Autónoma és una de les poques 
parceHes d'ensenyament que té en possibilitats d'exercir; i 
per tant, hauria de ser una de les actuacions més llu'ides 
quant a dedicació i voluntat de millora en la seva qualitat. 

Nosaltres, per tant, constatam, després de la interven.
ció del Sr. Pons i de la resposta que ha obtingut, de la rela
ció detallada d'actuacions numeriques i cronologiques de la 
Conselleria, constatam que el problema de fans de l'ense
nyament de la música a les Illes Balears no s'ha afrontat. 

Quin és aquest problema? Es un problema si més no 
de plantejament pedagogic, d'eqüitat didactica en la forma 
de fer les classes, és un problema, en definitiva, de direcció. 
Pensam que la Conselleria hauria pogut tenir una actuació 
més decidida en el moment, ara ja no hi és a temps proba
blement, pero en el moment de comen¡;ar la seva responsa
bilitat respecte d'aquest tema, rany 87, fent retxa nova. No 
hi havia més remei. Cobrir, tancar una etapa i comen¡;ar-ne 
una altra. Que aixo costava? SL Que aixo tenia problemes 
fins i tot de canlcter personal? Sí, perque jo puc donar fe, 
jo he estat al patronat del conservatori de música, i crec 
que encara hi som si no m'han cessat, i puc donar testimo
niatge de com anaven les coses per alla dins i de com les 
persones que tenien inquietud transformadora d'aquella re
alitat es topaven amb un mur de ciment, amb unes oIctes 
sardes, amb un funcionament burocratic increiblement ai
xafador que no els permetia anar endavant. 

Per tant, nosaltres voldríem veUTe una resposta més sa
tisfactoria per part de la Conselleria a les preguntes, repe
tim, carregades de raó del portaveu del Grup SOClALIS-
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S'ha parlat també de l'organització descentralitzada. 
Es important. Jo he de recon~ixer, en honor a la veritat, 
que s'han fet esforctOs per dotar les extensions del conserva
tori a Eivissa i a Menorca, hi ha una millora real, no s'ha 
d'ocultar que s'han aconseguit coses a base de la voluntat, 
bAsicament, deIs usuaris, de l'associació de pares, deIs ma
teixos responsables professionals, que han instat, i la Con
selleria ha estat sensible, en certa mesura, a base de picar 
molt i fort. 

Pero, encara hi queden moltfssimes coses a fer des d'a
quest punt de vista, i repetesc, una va Ita les infrastructures 
comencen a estar en vies de salució, és el moment inexcu
sable per entrar en la qüestió professoral. Millors dota
cions, més instrumental i, en definitiva, que la música pu
gui esser ensenyada amb garantía, amb garantia i, a més, 
amb una obertura. No ens valen les xifres que s'ha donat en 
relació amb el nombre de matriculats, perqu~ si no ha hem 
ent~ malament, de vegades es corre el risc de comptabilit
zar el nombre d'alumnes pel nombre de matrfcules a les as
signatures diferents, la qual cosa dóna una bolla immensa 
que no és adient amb la realitat. Un alumne pot estar ma
triculat a dues, tres o més assignatures, per tant, s'ha de 
comptar com a un alumne, no com a tres o quatre. 

Finalment, per fixar només postura i a l'espera de la 
moció que pugui sortir d'aquest debat, nosaltr~ voldr[em 
insistir en aquest canlcter d'oportunitat qu~ té la Conselle
ria, el Govern de les Illes Balears de demostrar que, a la ve
gada que és mereixedora i digna la Comunitat Autonoma 
de ten ir les compet~ncies d'ensenyament, les poques que 
tenim les hem d'exercir amb el mmm de qualitat per tal de 
demostrar que som capactOs de fer una poHtica autonomica 
també amb aquesta mat~ria. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnkies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parla
mentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr. Alfons 
Salgado. 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 

Moltes gracies, Sr. Vice-president-President. Sr. Pons, 
no s'ha d'alarmar perqu~ la cosa ha anat a més. Quan vost~ 
ha comenc;at a parlar de conservatori érem vint, aixi mateix 
quan li ha contestat la Consellera hem pujat a vint-i-dos, a 
trenta-un amb el Sr. López, i ara estam a trenta-tres. La co
sa comenr;a a anar bé. 

Pero també ho he de comprendre. La sessió d'avui ha 
comenc;at amb un tema estrella, un tema pol~mic, poHtic, 
després han comenc;at a apareixer documents notariaIs, a 
convocar-se rodes de premsa, després ha vengut una bate
ria de preguntes, i clar, quan arriba la interpeHació que és 
una pregunta llarga, s'ha de comprendre que la gent estigui 
un poc cansada. 

Pero aquesta pregunta llarga que parlava de conserva
toris, en plural, de música de les Illes Balears, substancial
ment s'ha redu'it al Sr. Bernat JuliA, l'antic director del con
servatori, perqu~ tota la resta ha estat parlar -bé, hi ha una 
cosa que jo entenc com a llicencia retorica, quan ha dit, co
sa que fins i tot m'ha fet grAcia, que ha anat a veure papers 
no fas cosa que haguessin firmat qualque cosa a darrera ho
ra; vost~ sap que no ha feim a aixo. Pero s'endeuta a voler
me martiritzar la Consellera, i ens treu la "cutreria", aques
ta "cutreria", que sembla que tenim, pianos on hi plou de
dins, ens planteja un panorama que no va d'acord amb la 
pregunta llarga, amb la interpeHació que vos te feia a la 
Consellera de Cultura. 

De qualsevol manera, en termes prou estesos l'hi ha 
contestat, i, tanmateix, no ens enganyem, amb el que li ha 
contestat, amb el que haguem pogut dir els altres, amb el 
que pugui dir vost~, amb el que li puguin contrareplicar i 
amb el que puguem pensar tots, passi el que passi, aquí 
vendra una moció. Ja en parlarem en venir la moció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moites gracies, Sr. Diputat. Té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Diputat Sr. Damia 
Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DamiA): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El tema que ens ha 
precedit, no es preocupin, dia 26 de maig li faran la sent~n
cia i cadascú quedara en el seu lloc. 

Sra. Consellera, finalment ha reconegut que hi havia 
hagut uns certs problemes en el conservatorio Dia 5 de 
maig del 88 ens va dir que no n'hi havia cap, i ha tene aquí, 
al Diari de Sessions. Es a dir, els problemes hi han estat, no 
s'han volgut recon~ixer, s'han anat arrossegant. En el mo
ment en qu~ va venir la moció de dia 19 de maig del 1988 
davant aquest plenari, es va dir que tot allo que demanava 
el Grup SOCIALISTA era reincident i reiteratiu, pero re
incident i reiteratiu perqu~ els problemes són reincidents i 
reiteratius i perqu~ no es resolen. 

Anem a un parell de precisions abans de tancar el de
bat. A mi em pareix molt bé que tot govern té dret a trans
metre un missatge triomfal, pero no ens han de vendre un 
violf de plAstic coro si fas un Stradivarius, hem de ser realis
tes. Aquest conservatori, per malta retorica que li posi, és 
un-centre marginal dins la formació musical de les Illes Ba
lears, i, si no, aquest Diputat avui mateix, perque a mi m'a
grada potejar-me els lIoes sobre els quals he de parlar, i cu
riosament, senyors que han intervengut, si van al conserva
tori veuran com al tauló d'anuncis hi ha més anuncis de 
lIoes de formació musical particular, que no del mateix con
servatori. Qu~ vol dir aixo? Que no funciona. El conserva
tori no dóna un nivell suficient, un alumne que acaba eIs 
seus estudis aquí no se'n pot anar directament a un conser
vatori superior de Barcelona, Madrid o Valencia. Per qu~? 
Perqu~ no té fiabilitat, i aquesta és la realitat. Es un ense
nyament de tipus marginal, practicada per un professorat 
que a causa d'haver-se format de la manera com es va fer, 
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una manera absolutament impresentable, al marge de la 
llei, amb oposicions trucades, professors que s'examinaven 
al mateix temps que els alumnes, una cosa que realment és 
de vergonya. 1 s'ha dit aquí. 1 aquest professorat hi conti
nua estant. 

Com hauria de ser aquest conservatori? Aquest con
servatori hauria d'integrar dins el seu professorat els mi
llors músics relacionats amb les Illes Balears que estiguin 
disposats a practicar un ensenyament musical seriós. Hi ha 
persones vinculades a les illes, no vull dir que totes estiguin 
disposades a venir aquí, pero es podrien fer gestions, un 
Roma Coll, que és a Barcelona, un Roma Lis, a Madrid, la 
Sra. Catalina Roll, que és a Valencia, el Sr. Bartomeu Jau
me, a Valencia, el Sr. Joan Moll, que no és molt enfora, és 
al Ramón Llull, la Sra. Ester Vives, al Joan Alcover, el Sr. 
Gabriel Estarellas, que és a Madrid, Baltasar Bibiloni, a 
Palma, Ignasi Furió, que I'han marginat darrerament i ha 
hagut de quedar reduYt a tasques a Sa Nostra, el Sr. Joan 
Company, historiador i expert en música coral, el Sr. Joan 
Parets, un historiador de la música, el Sr. Arnau Reinés, un 
organista, el Sr. Diego Blanco, excel-lent guitarrista, etc. 

1 jo em deman, el conservatori, la Conselleria de Cul
tura, la Direcció General d'Educació, té interes, fa gestions 
per recaptar que tota aquesta gent que té un nivell molt su
perior a les mediocritats agraldes que integren el 80% del 
professorat i l'staf que hi ha avui dins el conservatori, esta 
disposat a fer una gestió perque aquests siguin, persones 
d'aquesta qualitat sigui n les que donin l'ensenyament musi
cal aquí o bé continuam admetent que sí, que ja es va fer 
molt malament, que no varen poder fer res, que ens varen 
col· local una serie de paquets i que aquests paquets conti
nuen donant classe? 1 hi ha unes persones que continuen 
donant historia de la cultura i de l'art una de les quals va 
dir aquella famosa frase que els tres grans filosofs de Gre
cia eren Aristotil, Plató i Descartes. . 

Amb aixo queda definit el conservatori, no hi ha pres
tigi cultural, no hi ha prestigi musical, no hi ha qualitat per 
ensenyar i hi ha gent que s'ha fortificat, que ha trobat el 
seu Iloquet i que cobra el seu sou i que esta disposada afer 
moltes coses perque l'estatus no canvil Alerta, que passar 
de ser els protagonistes a una segona fila davant la incorpo
ració d'un bloc de vertaders professionals de l'ensenya
ment, aquí la batalla o el personalisme del Sr. Bernat Julia, 
del qual parlam perque aquesta és la seva herencia, aquest 
és el seu fideicomís, aquest és el censal que ens ha deixat, 
no en parlam per fer referencia d'historicistes ni revanxis
tes, no, no, aquí parlam perque l'herencia continua actuant, 
pagam el seu censal cada mes i cada dia. 

Per tant, comprendran que després d'aquesta denún
cia, Sr. Salgado, evidentment ha de venir una moci6, per
que no estam disposats a detectar una situaci6 tan greu i, 
després d'un debat, anar-nos-en a ca nostra com si no ha
gués passat res. Una proposta positiva per entrar dins 
aquesta materia sí que la fara el Grup SOCIALISTA, i es
perem que trobi una res posta millor que la que va trobar el 
maig del 88. Perque els problemes que es denunciaren el 
maig del 88, continuen practicament intactes. El lle6 ha 
tornat vell, ja no hi és, pero els petits, els que vigilen la ca-

sa, aquests estan disposats a donar una batalla molt grossa 
perque la mediocritat continui imperant, perque ells l'ad
ministren. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Per tancar el debat, té la 
paraula l'Hble. Consellera Sra. Maria Antonia Munar. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ, CULTU
RA 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Donar les gracies al Sr. Salgado 
per la seva intervenci6 i, per tant, pel que consider que és 
un suport a la gestió de la Conselleria en materia de con
servatoris. 

Pel que fa al Sr. López i Casas novas, agrair-li almenys 
que hagi mencionat que en infrastructura i pel que feia a 
Menorca i a Eivissa hi havia hagut millores, si bé creu que 
no és la poHtic adequada la que duim en materia d'ensenya
ment musical i en materia de conservatoris. 

Jo crec que podria resumir el problema d'infrastructu
ra, com ja he explicat abans, amb el que es refereix al con
servatori de Palma. He dit que sí hi ha hagut una serie de 
dificultats per tenir aquest conservatorio En general, pel 
que es refereix al que també éS importantíssim, a! professo
rat, la millora de la formació i reciclatge d'aquest, I'homo
logaci6 deis sous, tots aquests temes tan importants s'han 
anat resolent igual que l'ordenació academica i, per tant, és 
obligació de l'oposició i en aquest cas d'Entesa de I'Esquer
ra, discrepar de la política que du el Govern. I ara passaré a 
parlar del que he dit al Sr. Pons. 

Jo no li he dit que tengués problemes al conservatori, 
no he admes aixo, el que li he dit és que he tengut proble
mes per ubicar el conservatori de Palma. Una cosa és tenir 
problemes per ubicar un conservatori a un moment deter
minat per no tenir els locals adients, i una altra és tenir 
problemes al conservatori. Primera clarificació. 

Després, vos te m'ha dit que és contrari a la política 
que duim al conservatori. Jo li diria que la política musical 
és millo rabie, sens dubte és molt millo rabie. I no hem de 
només culpar la política musical que es du al conservatori, 
sin6 que si volem ser objectius hauríem de comen«3r per 
estudiar i saber d'on ve l'error basicament en fensenya
ment musical. Jo cree que l'error més important és que 
l'ensenyament musical hauria de comen«3r per les escoles. 
A les escoles, escoles que vostes comanden, escoles de les 
quals vostes tenen totes les competencies i que, a pesar de 
la nostra reivindica ció, no volen cedir, i que fins i tot el Mi
nisteri d'Educació diu que no és un problema seu, que és 
d'un altre departament i que és un problema d'Estat i no 
d'ensenyament i, per tant, amb aquesta definició ens diuen 
que de moment no volen saber res de transferencia de com
petencies, ido bé, el seu Govern central, el que té les com
petencies en materia educativa, realment no fa res perque 
millori l'ensenyament musical. 1 voste sap que no hi ha as-
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signatura de música, que no hi ha professors a les escoles 
que facin ensenyament musical. Cosa que abans sí hi havia, 
tots els coHegis privats tenien una assignatura que es deia 
música. Actualment no la tenen ni els públics ni els concer
tats, perque pass en per dificultats economiques que provo
ca precisament el seu Govem. Per aixo, l'ensenyament mu
sical no funciona en aquesta Comunitat així com hauria de 
funcionar. 1 els principals culpables són vos tes, perque 
duen una mala política de base. 

Crec que tenen raó en una cosa, i els haurfem de donar 
l'enhorabona perque han complit una promesa. Vostes va
ren dir abans de pujar al poder que aconsiguirien igualar 
l'ensenyament, i ho estan fent, li ho he de reconeixer, tot 
l'ensenyament ha baixat de qualitat, pero han aconseguit 
igualar-lo i almanco han complit la seva promesa. 

Pero anem al que parJ¡lvem. L'ensenyament musical fa
lla des del principi, no s'estudia a les escoles i llavors resul
ta que el conservatori ha de ser escola de musica en lloc de 
ser el que hauria de ser, un conservatori on els alumnes 
destacaLs anassin a aprendre música. Seria un !Ioc minorita
ri, hi hauria molts menys alumnes, tots els alumnes haurien 
passat per la seva escola en el coneixement musical, tots sa
brien un mínim de sOlfeig, tots haurien estudiat algun ins
trument, i després els que destacarien anirien al conserva
LorÍ. Seria un conservatori amb molt manco alumnes, més 
reduH, amb uns professors més dedicats als seus alumnes i, 
sens dubLe, la qualitat del conservatori milloraria, tendríem 
la possibilitat de tenir menys professors pero més especia
litzats, i crec que aconsiguirfem millorar la qualitat de l'en
senyament musical. 

Pero, ates que no podem comen~r per la base, he ha
gut de fer que el conservatori, amb les circumstancies que 
vostes m'obliguen a tenir, vagi millorant. 1, Sr. Pons, li asse
gur que tant el professorat com l'equip directiu com els 
propis pares saben que s'ha fet el maxim pel conservatori, i 
que ha millorat molt en aquests darrers anys. Es pot fer 
més, sempre es pot fer més, i sobretot si es té l'ajuda i la 
col·laboració deIs que han de comen~r per la base, en 
aquest cas de les escoles normals que haurien de tenir 
aquest ensenyament musical i que, sens dubte, ens ajuda
rien a millorar el conservatori d'aquesta Comunitat. 

Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molles gracies, Sra. ConseIlera. 

En aquests moments, se suspen la sessió per un espai 
de deu minuts. 

IV.- 1) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
110/91, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA AL 
CONFLICrE BEL·LIC A LA ZONA DEL GOLF PER
SIC. 

EL SR. PRESIDENT : 

Recomen~ la sessió. Entram al punt IV de l'Ordre del 
Dia referit a proposicions no de llei, debatrem la 110/91, 
subscrita pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, sobre el confliete Ml·lie a la zona del Golf 
Pérsico Per defensar aquesta proposició no de llei i per part 
del grup proposant, té la paraula el seu portaveu Sr. López 
i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Un parlament és 
una cambra de representació política i, com a tal, les forces 
polítiques en representació han de ser sensibles a allo que 
passa al carrer, a allo que succeeix dins la societat, recollir 
les inquietuds i les aspiraeions que els ciutadans i ciutada
nes senten i donar-los el traetament adequa, coherent amb 
les competencies que es tenen i exercint la funció que en 
aquest cas, el cas que ens ocupa, no pot ser altra que repre
sentativa i expressiva. 

El Parlament de les Illes Balears s'ha manifestat quan 
hi ha hagut fets que així hem cregut que mereixien un trae
tament institucional. Record que ho hem fet per manifes
tar-nos en contra de la pena de mort en totes les seves for
mes, i ho vam fer per unanimitat en aquesta Cambra. Ens 
hem manifestat contra els censurables i criminals fets a la 
pla~ de Tiananmen, ho hem fet demanant la democracia a 
Xile, ho hem fet també, en conseqüencia, en formes solida
ries, concretament expressades i fins i tot pressupostaria
ment manifestades d'ajut al poble saharaui, d'ajut a palsos 
subdesenvolupats, del tercer món, i ningú no ha discutit la 
legitimitat d'aquesta Cambra per manifestar-se i per fer 
sentir la seva veu representativa. 

Ido bé, podem tancar els ulls i no escoltar la veu del 
carrer davant tot el que succeeix al rnón avui i ara? El nos
tre grup parlamentari, amb la precipitació que els fets exi
gien, va enregistrar dia 13 de gener d'enguany, perdó, dia 
18 de gener, un dia després de l'atac coneret de les forces 
aliades per recuperar el territori de Kuwait -i die recuperar 
amb pIe sentit de la paraula, alliberar seria una altra cosa-, 
ho va fer, repetesc, demanant que aquesta Cambra es pro
nuncias, es manifestas de manera rotunda a favor de la pau. 

Em costa de creure que qualsevol objectiu d'allibera
ment pugui imposar-se a través d'una política d'opressió, 
em costa de creure que vostes, Sres. i Srs. Dipulats, creguin 
que el fi justifica els mitjans, pero en aquest bany de sang i 
destrucció que és aquesta guerra, que és tota guerra, hi ha 
un element que em sembla especialment farisaico M'expli
caré. Tots sabfem de la lógica sorprenent que alena darrera 
aquesta accions bel·liques, tots sabfem, per exemple, de la 
capacitat de les grans empreses contaminants per convertir 
en negoei la descontaminació, d'allo que havfem contami
nat previament, pero ara que hi ha en joc vides humanes, 
ara que s'han sacrificat milers de vides humanes, com es 
pot justificar que determinades empreses, franceses, ameri
canes, italianes, espanyoles, hagin contribu"it a armar l'exer
cit que pot segar la vida de fins i tot molls deIs sens propis 
conciutadans, i ja ho han fet, i tant Ji fa a hores d'ara si són 
exercits professionals o no, perque ja hem vist com la guer
ra no té logiques de discriminaci6, de sectorialitzaci6 i que 
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quan es va a carregar-se un ex~rcit, es carrega també, vul
guem o no, un poble. 

Hi ha previst algun tipus de clstig exemplar contra 
aques18 fabrican18 que han traficat amb armes i tata mena 
de productes susceptit-les d'utilització militar, fins i tot des
prés que les Nacions Unides haguessin decretat l'embarga
ment, o més aviat hem de creure que acabada la guerra, 
aquestes empresestambé participaran deis enormes benefi
cis de la reconstrucció d'uns territoris destrul18 amb els ma
terials que ells havien provelt rearmant aques18 ex~rci18? 

En definitiva, quan s'acabi la guerra que esperam que 
sigui ja, d'immediat, el món continuarA essent tant o més 
injust i desigual com ho és ara. 

El Parlament de les Il1es Balears, creim, s'ha de mani
festar, massa dies després d'haver comen~t el conflicte 
cruent, perque el conflicte -recordem-ho- va comenc;ar 
molt abans de dia 17 de gener, molt abans de dia 2 d'agost, 
el conflicte respan a una lÓgica que venia predeterminada 
per unes actuacions que no el Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, no, sinó els analistes millors deis matei
xos Esta18 Uni18 d'America expliquen a llibres com el de 
Challinger que s'ha publicat molt recentment i que és de 
recomanable lectura. 

Per tant, el punt segon d'aquesta proposició no de lIei 
insta el Govern de I'Estat, si el Parlament de les Illes així 
ho ac6rda, que exerceixi .tot tipus d'iniciatives per tal d'a
conseguir un cessament immediat del conflicte beHic. Mi
rin, aquest punt que UDS dies abans podria semblar obsolet 
o passat ja d'actualitat, avui la té més que maL Si llegim la 
premsa d'avui veurem que els principals paIsos d'Europa, i 
entre ells també I'Estat espanyol s'hauria de manifestar, 
exigeixen l'acabament ímmediat de la guerra en la fase 
cruenta, en la fase d'agressió. Per que? Senzillament, per
qu~ el territoi de Kuwait ja estA recuperat, no ha estat alli
berat perque a~ és una altra cosa, la lliberació implica que 
hi ha un poble darrera que per exemple pot exercir la seva 
sobirania, no que es restitueix un emir, perÓ M, aquest no 
és el tema d'aquesta proposició no de llei. 

La proposició no de lIei, d'altra banda, és escrita en 
uns termes tan amplis, tan ober18 que podria suscitar, i així 
ho voldrfem, unanimitat absoluta en aquesta Cambra. Per
que després d'aquest dret de manifestació, hi ha el seu co
rol·lari. Punt tercer: "El Parlament de les llles Balears insta 
el Govern de la Comunitat Autonoma que posi en marxa 
un pla d'ajut humanitari L~e solidaritat amb les poblacions 
civils afectades pels conflicte militar" -em saltaré aixÓ d'ini
cíat día 17 de gener, perqu~ realment les xifres de calendari 
són irrellevan18 en aquest aspecte. Ido bé, a~ és un corol
lari perque implica que, aro com som solidaris amb all0 
que succeeix més enllA de les nos tres mitgeres insulars, i 
volem contribuir a una millor justicia i igualtat, a un ordre 
nacional més just, també ho hem de fer a nivell internacio
nal, sempre, evidentment amb la mesura de les nostres pos
sibilita18, que són escasses, pero que hi són. 

Vet aquí un argument fonamental per demostrar que 
s'estA per la pau. Pero estar per la pau no significa una de-

claració, significa sobretot un treball constant per dir la ve
ritat, per exercir la justicia i sobretot per treballar les con
dicions i qualitat de vida aquí i ara, avui i dema, dins la nos
tra comunitat autonoma i fora d'ella. En aquest sentit, una 
declaració grandiloqüent pot ten ir una projecció didActica i 
representativa davant el nostre mateix poble de les Illes Ba
lears, és que ens negarem a proclamar que els fets beHic no 
solucionen res, que de les guerres no surten ordres interna
cionals més jus18? No ens podem negar a exercir, ido, 
aquesta funció representativa. 

Amb aquesta finalitat i no amb cap altra, no amb cap 
interes de cankter partidista, que quedi molt clar, el Grup 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES presenta aquesta 
proposició no de llei, que arriba tard, pero que tanmateix 
els fets encara la fan de viva actualitat, voldríem que no fos 
així. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus de grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari CDS té la paraula 
el Diputat Sr. Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dia 2 d'agost de 
l'any passat, l'any 1990, els exercits del dictador iraquia, Sa
dam Hussein, invadien i s'annexionaven, militarment, per 
descomptat, al vei i petit emirat de Kuwait. Fou, sens dub
te, una actió de guerra, amb totes les seqüeHes que es deri
ven de qualsevol guerra, i amb aquesta, endemés, i tal vega
da haurem d'esperar el resultat, el final d'aquesta guerra, 
per coneixer quines han estat, i ja s'anunciaven als mitjans 
de comunicació no fa molt, les barbaritats que s'han come
ses a l'emirat ocupat. 

Les poques excuses donades per les autoritats iraquia
nes per l'ocupació militar varen ser una reivindicació terri
torial per part d'Iraq sobre Kuwait a la qual considerava 
com a part integrant del seu territori, i així, poes dies des
prés, el Consells de la revolució d'Iraq declarava l'emirat de 
Kuwait com la seva dinovena provincia. A partir d'aquí la 
historia és prou coneguda, intenses i infractuoses accions 
diplomatiques per a la so lució de la crisi, solució pacífica 
de la crisi, resolucins del Consell de seguretat de Nacions 
Unides, més envant l'embargament, i a partir de dia 17 de 
gener d'enguany, la res posta militar a una acció militar. 

El CDS, com a partir, a tots els foros nacionals i in ter
nacionals i també a través de l'internacional liberal i pro
gressista que, com vostes saben, presideix el Sr. Adolfo 
Suárez, s'ha anat pronunciant sobre el conflictes en termes 
d'esgotar totes les possibilitats negociadores i diplomati
gues i fins i tot per perllongar la situació d'embargament, 
tot per tal d'aconseguir una solució negociada. Pero, hau
ran de convenir amb mi, Sres. i Srs. Diputats, que els trans
curs deIs esdevenimen18 no apuntava a cap possibilitat de 
solució pacífica. 

Deia el portaveu del Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES que aquest grup ha donat suport -i és cert, aro 
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ho ha fet- a situacions, millor dit, ha soHicitat situacions de 
pau quan s'han produH els fets a la· pla~ de Tiananmen a 
Xina, a Xile, ha dit, pero jo li demanaria si a Xile el que 
sustentaven era la pau o la revolució, i la revolució, com 
molt bé sap el Sr. López Casasnovas, també és una possibi
litat reconeguda per les Nacions Unides tendent a aconse
guir la pau. 

El desig de tothom que abans de dia 15 de gener Iraq 
es retiras de Kuwait cree que era ben evident, pero les de
claracions deIs responsables poHtics iraquians, especial
ment les del president Sadam Hussein i el seu ministre d'a
fers estrangers, presagiaven ja un desencadenament de les 
hostilitats per part de les forces multinacionals. Crec, Sra. i 
Srs. Diputats del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, que fins aquí podem estar més o menys 
d'acord, perque no he fet més que resumir breument els 
fets que han succeH des de dia 2 d'agost de l'any passat fins 
ara. 

Anem, dones, a les discrepancies. En primer lloc, di
uen vostes a l'exposició de motius de la seva proposició no 
de lId, "davant el confliete beHic que té lloc a la zona del 
golf persic" -coma i apart. Es a dir, al nostre judici, sembla, 
malgrat que ara aquí el portaveu Sr. López Casasnovas hagi 
volgut donar una altra sensació, nosaltres creim que aques
ta zona, i que vostes plantegen dient la zona del Golf Per
sic, un escenari beHic a un lloc indeterminat, si més no em 
podran dir que amb aquesta definició, tothom ~neix prou 
quin és aquest escenari i que queda perfeetatnent definit, i 
els territoris on es combat s6n prou identificats i també s6n 
prou identificables. Vull dir que s'estA combatent fonamen
talment al terrilori de Kuwait que -els ho record- va sufrir 
una agressió militar dia 2 d'agost. 

S'ha anat estenent territorialment el camp de batalla, 
és ben cert, pero una vegada iniciada una operació d'aquest 
tipus és molt dificil continuar amb el que s'ha vengut deno
minant operacions quirúrgiques. 

Segon, que el conflicte ha estat objeete de crftica per 
part de nombrosos ciutadans i institucions que s'han mani
festat unfvocament per la pau. També és cert, pero les ma
nifestacions, si ho recorden, comen~ren ja dia 3 d'agost, i 
també reclamaven la pau i la restitució al poble de Kuwait 
deis seus drets, de tots els seus drets, fins i tot de drets hu
mans, Sres i Srs Diputats. 

Tercer, els problemes de tot tipus, sanitaris, d'alimen
taci6, també es vénen patínt des del primer dia de la inva
si6, que en saben res vostes de com han tractat els invasors 
iraquians als ciutadans de Kuwait? Han tengut cura d'ali
mentar -los, d'assistir -los sanitariament, etc.? Mirin, totes 
les anteriors consideracions les hem tet com a partit des del 
primer dia de la guerra, em referesc a dia 2 d'agost de l'any 
passat. 1 també ho han fet la resta de les torces polítiques 
representades en aquest Parlament i d'implantaci6 estatal, 
passa que, com molles altres vegades, vos tes prenen el Par
lament de les Illes Balears, com altaveu deis seus postulats, 
i massa sovint arriben tard, i de vegades és culpa deIs serve
is de la Cambra o de la propia tramitació parlamentaria 
deis documents, o es queden tot sois. 

Es curiós que vostes, tan europe'l'stes conm són, tan afi
cionats a esmentar des d'aquesta mateixa tribuna les cartes 
programMiques de Nacions Unides i les seves resolucions, 
el problema palestí, del poble saharaui, l'Antartida, proble
mes a l' Amazonia, etc., en aquesta proposició no de llei no 
facin ni una sola menció a cap de les resolucions emanades 
del Consell de seguretat de les Nacions Unides, a cap ni 
una. 

Nosaltres, Srs i Srs Diputats, estam per la pau, pero 
per una pau vertadera i duradora, per una pau per tothom, 
que respeeti per damunt de tat els drets deis pobles i el 
dret internacional sense cap exclusió. La guerra no la vol 
ningú, per aixo els anundi que el nostre grup votara favora
blement el punt primer de la seva proposici6, és ben evi
dent que el Parlament de les Illes Balears s'ha de manifes
tar, d'una manera rotunda, en favor de la pau, i miri, fins i 
tot assumint el rise de ser més papistes que el Papa, ja sa
ben vostes que fins i tot el Papa ha dit que pau sí, pero no a 
qualsevol cost -ho deia el Papa. 

Quant al segon punt, al nostre judici és inacceptable 
l'oblid d'una clara referencia a les resolucions de Nacions 
Unides. Potser vostes no en comparteixin el sentit, pero el 
cert és que no es pot plantejar avui i amb els termes amb 
que vostes ho fan, un cessament de les accions be¡'¡iques fo
ra de l'estricte compliment de les resolucions de Nacions 
Unides. Estam totalment disposats a ser solidaris amb les 
poblacions civils afectades pel conflicte militar iniciat dia 2 
d'agost del 1990, i amb totes les poblacions, les d'Iraq, Ku
wait, Arabia Saudf, les d'lsrael, el Poble Palestí, amb totes. 
Vostes, i em disculpin, per a mi que amb aquesta proposi
ció s6n massa pareials, i davant una situació tan horrorosa 
com la present s'ha de ser valent i dir clarament el que un 
defensa. Nosaltres defensam la pau a tot arreu, el dret deIs 
pobles, de tots els pobles, de gaudir de pau, pero no a qual
sevol preu. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sf, Sr. President. Sres. j Srs. Diputats. Cree que en 
dues setmanes és la segona vega da que parlam de la guerra 
del Oolf Persic, i aquesta vegada en parlam a una proposi
ció no de llei que, d'una forma no excessivament clara, no
més al darrer punt, esmenta certs tipus de problemes que 
hi ha al Golf Persic. 

Anirem a la proposició no de llei i no a les intencions, 
perque, com dei a el representant del CDS, si anassim a les 
intencions, ja practicament se'ns faria molt difícil contes tar. 

El grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, espe
cialment Esquerra Unida, ha manifestat durant molt de 
temps, durant tot el temps del conflicte, una actitud que, 
per dir-ho de forma suau, hauríem de dir pro-iraní, defen-
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sant les postures, no de Sadam Hussein, pero sí la no actua
ció de la coalició occidental O de les Nacion Unides per 
restablir un ordre legal a una situació internacional que 
l'actuació i la invasió, amb molLS de morts, Lambé li record, 
qude día 2 d'agost els carros de combat de Sadam Husseín 
sobre Kuwai varen provocar. 

Fins a aquest moment no es varen dir moltes coses, al
guna petita manifestació, pero des del moment que Na
cions Unides pren resolucions i posa un ultimatum a Sa
dam Hussein, aquest grup de ciutadans es manifesten en 
contra de la guerra, pero no en contra de la guerra de Sa
dam Hussein respecte de Kuwait, sinó en contra del resta
bliment d'una situació. 

Pero no entrarem en aixo, que no és el tema, sinó en la 
proposició no de llei que ens planteja el Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES. Ens diu a un primer punt: "El 
Parlament de les IlJ~ Balears es manifesta d'una manera 
rotunda a favor de la pau". No podem dir res més que sí, el 
Parlament de les Illes Balears, qualsevol ciutada es mani
festa de forma rotunda a favor de la pau. 

Pero ja no estam tant d'acord, Sr. Portaveu, i vos te ho 
ha dit, que la guerra no soluciona res. La guerra, s'ha dit, és 
la darrera solució diplomAlica i lambé 'ha diL que la gue rra 
és la darrera solució. I quan diuen que no so luciona res, j 
només els posaré un exemple, la guerra del 40 va evitar que 
tata E uropa esl!ls l'repijada per la hala ü 'un regim feixista 
que massacrava els pobles, tots, la guerra en aquells mo
ments, la coalició aliada en aquells moments va solucionar, 
l'any 45, que ens massacrassin des d'un poder feixista. La 
guerra va solucionar coses. En casos extrems, aquell ha era, 
la guerra soluciona coses. 

Que la guerra del Golf és un cas extrem? Nosaltres 
creim que la guerra del Golf, el final de la guerra del Golf 
ha estat un cas extremo Per que? Perque un país ha concul
cat tots els principis de dret internacional, ha volgut fer 
desapareixer del mapa un altre país per motius histories, 
poJ{ties i economies, ha massacrat, com estam comprovant 
ara, la seva població, i tot aixo sembla que havia de passar 
per la resta del món sense dir absolutament res. Bé, nosal
tres creim que no és am, creim que el final d'aquesta guer
ra, la guerra la va comen~r Sadam Hussein dia 2 d'agost, 
el final d'aquesta guerra era absolutament necessario 

1 al president dictador d'Iraq se li han donat inombra
bies ocasions, quaranta-cinc dies la darrera, abans de dia 17 
de gener, perque restablís la situació internacional i tornas 
la sobirania a un poble -que en temes de democracia en po
dem parlar, perque crec que a voste no se li ha ocorregut 
mai pensar que ni Arabia Saudí, ni Iraq, ni Iran, ni Kuwait 
tenguin el més mínim signe de democracia, per tant ho dei
xam estar-, pero restablir com a mínim la integritat, la sobi
rania a aquest poble. Totes les oportunitats, fins avui, totes 
les oportunitats, i no s'acaba la guerra, i amb aixo entram 
en el segon punt, no s'acaba la guerra perque esta endeutat 
a no aceptar les resolucions de Nacions Unides, del Cansell 
de seguretat de Nacions Unides, resolucions -no ho hem 
d'oblidar- que es varen prendre practicament per L!nanimi
ta t. 

Si el presidenL d'lraq, dictador d'lraq bagués acceptat, 
abans de día 17 de gencr, quan comen~ren a bombardejar 
lraq, quan ha comenc;al la invasió terrestre, en aquest mo
ment, les resolucions de les Nacions Unides, no tendría, la 
coalició de forces aliades, for~ moral per oposar-se a atu
rar el foc; mentre Sadam Hussein faci maniobres tactiques 
per preservar el seu exercit, com va ser la de dur els avions 
aIran, com ha estat la sortida de tots els carros cap a Bas
sara per intentar salvar el maxim del seu exercit, que no 
oblidi que la guardia republicana, fora del seu exercit, és la 
guardia del seu regim, molt més que un exercit és l'exercit 
interior d'Iraq, tampoc no ho ha d'oblidar, si no fos així i el 
senyor dictador d'Iraq hagués acceptat les resolucions d'O
NU, avui Anglaterra, Estats Units, Fran~, etc., haguessin 
aturat el foco 

Per tant, el segon punt no esta en les mans occidental 
ni hi pot fer gaire cosa el Govern espanyol, no hi pot fer 
ahsolutament res, a no ser que pugui convencer -i vostes 
cm poden explicar com?- el dictador Sr. Sadam Hussein 
que firmi les rcsolucions de les Nacions Unides, que doni 
ordre al seu ambaixador perque davant el Consell de segu
retat digui que ho accepten tat, que tornen els presoners, 
tal, tal, i que no tenen reivindicacions tenitarials damunt 
Kuwait, com encara fa dos dies va dir, que se n'anaven, que 
havia estat un gran victoria, pero que continuaven mante
nint les reivindicacions territarials damunl Kuwait. 

El tercer punt, a mi e!ll pareixeria molt bé un punt urbi 
el orbe, perO la verifat, senyors del Partit Nacionalista i 
d'Esquerres, és que pensam que una vegada aturat el foc, 
una vegada acabada la guerra, una vegada que cada país 
tengui el seu 1I0c, la reconstrucció es fara amb la maxima 
rapidesa possible i crec que amb la maxima ajuda, i lambé 
Ji don la raó, amb els maxims negocis, no en tenc cap dubte 
ni un, de tot el món occidental i que tots els mils de mi
Iions de dolars que té el món arab els hauran d'utilitzar per 
a aixo. 1 aixo incloura Iraq que si no es pot armar, podra re
construir molt més aviat, o si s'arma malament podra re
construir molt més aviat, i incloura Kuwait. No crec que 
des del Govern autonom l'ajuda humanitaria pugui anar 
més enlla que un gest de solidaritat. 

Pero en aquesta tercera resolució se'ls ha escapat la 
mil. Vos te ha dit, perque se'n tem, és una persona intel·li
gent, que no mirassim el final d'aquesta tercera resolució, 
pero és que també s'ha de mirar, aquest final. Quan es diu 
que la guerra es va iniciar, el conflicte militar, dia 17 de ge
ner, a vos te se'ls escapa la ma i es veu el que pensen, nosal
tres, com que no pensam així i creim que aquest conflicte al 
Golf es va iniciar, aquest conflicte, al marge d'altrcs, aqucst 
conflicte es va iniciar dia 2 d'agost, tampoc no li donarem 
suporto 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr. Salgado. 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 

Moltes gracies, Sr. President. Bé, com sempre, q uan 
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ens toca parlar als darrers, pr:kticament ja tot estar dit, i 
amb una particularitat, en aquest caso El Sr. López ha par
tir de I'avantatge de saber que és el que diria cadascú, quin 
seria el resultat de la votació i, conseqüentment, que és el 
que succeiria amb aquesta proposició no de lIei. Pero aixo 
li és igual, no sé que els sembla als seus companys de grup, 
pero bé, aixo és un tema intern, en tot cas, de la seva coali
ció. 

Aquesta proposició es produeix responent a l'estrate
gia, com tots vostes saben, ordenada per Esquerra Unida, 
arriba a aquest Parlament, com va arribar als consells insu
lars, arriba a diputacions, a ajuntaments, i aquesta iniciati
va aquí apareix com a proposició no de llei. El Sr. López 
ens ha aclarit, i ho tenia quasi quasi com a merit, dient, 
alerta!, nosaltres varem registrar la proposició dia 18 de ge
ner del 1991, i per que no la va registrar dia 3 d'agost del 
1990 i hagués quedat com un senyor? Tengui en compte 
que de la mateixa manera que voste sabia el que aquí es di
ria i quin seria el resultat de la votació, jo també sé el que 
voste dira a continuació, perque la seva retorica és sobrada
ment coneguda. Per tant, m'és exactament igual. 

Evidentment, el camf d'aquesta proposició no de llei 
no és, ni en el lloc ni en el moment, l'adequat. El 95% del 
Parlament de la nació -apunti el de nació, Sr. López- ja va 
donar resposta a Esquerra Unida, i aixo hauria de ser més 
que suficient. 

Aquesta proposició és inoportuna, pero oportunista. 
Es inoportuna perque hi ha una"guerra que sembla ser que, 
afortunadament, s'acabara aviat, i hi va haver, com ja s'ha 
dit, totes les gestions del món per evitar-la, fins al darrer 
moment. 1 és clar, és oportunista perque el que s'intenta 
amb aquesta dialectica suposadament pacifica, és capitalit
zar el pacifisme o els desitjos de pau, que no és exactament 
el mateix, nosaltres ens apuntam al segon i no al primer. 

Ha fet referencia el Sr. López que aquest Parlament 
s'ha manifestat en casos com la pena de mort en termes ge
nerals, la plac;a de Tiananmen, Xile, el poble saharaui, el 
tercer món, fins i tot quan ha parlat de Kuwait ha fet refe
rencia que parlava de la guerra de l'ocupació de ... , pero no 
de l'alliberació perque era un altre tema. Miri, jo li brinda
ria una idea per poder parlar d'alliberació, Cuba, Nicara
gua, Estonia, Letonia, Lituania, Albania, Libia, Argelia, 
aquests paIsos que a vos te li agraden tant i sobre els quals 
aquest Parlament mai no s'ha pronunciat, mai voste ha de
manat a aquest Parlament que es pronunciés. 

Ja li ho hem dit, la guerra no va comenc;ar dia 17 de 
gener, sinó dia 2 d'agost, amb la ignominiosa ocupació pels 
soldats d'un boig megaloman i dictador, i no són paraules 
meves, són de Prafda d'avui -vos te el coneix perque escolta 
la radio, (mum1Uris), sf, sÍ-, I'ocupaci6 per aquest boig, me
galoman i dictador de remirat de Kuwait. Un boig, un ge
nocida, al qual vos te ha pogut veure per televisió, que sem
pre du quinze cadavers penjats del cintur6, que són les 
quinze bales de la seva pistola, que segur que es convertei
xen en cadavers. 

1 tot aixo ve perque llavors ho ha volgut arreglar, i ha 

dit, no, és que el conflicte va comenc;ar dia 2 d'agost, pero 
el conflicte cruent, dia 17 de gener. 

Trenta-vuit tipus de tortura aplicats pels soldats del 
Sadam Hussein als kuwaitis, tres-centes criatures tretes 
d'incubadores, tirad es al carrer i deixades morir, assassinats 
pel procediment antiquíssim del tir al cap, deportacions, in
cendis i destrucci6 sistematic. Aixo no és cruent per al Sr. 
López, i aquestes dades tampoc no s6n meves, són d'Am
nistia Internacional que, com se sap, no és associació preci
sament molt donada afer bones amistats amb els Estats 
Units. 

1, dins tota aquesta historia que aquí culmina amb 
aquesta proposició no de \lei, quina és I'estrategia d'Es
querra Unida? Fins ara el que Esquerra Unida ens ha mos
trat són manifestacions, alguna amb certa violencia, la qual 
cosa és pamdoxal, declaracions, intervencions parlamenta
ríes bastant sospitoses, tins i tot desqualificades pel mateix 
grup, parlo del Diputat Sr. Espasa, inducció a la insubmis
sió i a la deserció i l'encobriment per vía de la denominada 
solidaritat d'autors del delicte de deserció. 

El nostre grup té perfectament ciar el seu criteri, I'hem 
manifestat reiteradament, -quan dic el nostre grup die el 
partit al qal pertany el nostre grup-, ho ha dit amb parau
les, com que ningú no s'atreveix al m6n d'avui a sostenir 
que les fronteres puguin ser violades i els estats eonquerits 
per la forc;a, que la violaci6 de les normes internaeionals no 
incideix només als estats o en abstractes nocions de sobira
nia, sin6 a les aspiracions i els interessos concrets deis ciu
tadans directament i seriosament amenac;ats en la preserva
ci6 del seu sistema de vida, que la violació flagrant reclama 
una res posta contundent per restablir la legalitat, etc. 

1 nosaltres, en aquest ocasió, el nostre partit a niveIl 
nacional -pot apuntar una altra vegada-, ha manifestat el 
seu suport al govern socialista, que és el govern legalment 
constítuü en aquest país, i no tenim cap inconvenient a do
nar-li suport en un tema d'estat, perque aquest és un tema 
d'estat, i creim que ho ha fet bé. Tal vegada ha faltat una 
mica d'informació, també comprenem que a moments cr[
ties la informació s'ha de manejar de maneres potser dife
rents, pero no tenim motiu per instar-lo absolutament a 
res, perque ha ha fet bé. De la mateixa manera que el Sr. 
Mitterrand ho ha fet perfectament bé, el Govern socialista 
espanyol ho ha fet bé" 

En resum, aquesta proposició no de llei, si vopste, Sr. 
López, manté I'actitud que es mantenir al ConseIl Insular 
de Mallorca que es voti conjuntament, li votarem que no. 
Si ens obliga, perque voste sap que en aquest cas ens obli
ga, perque no podem pensar d'una altra manera, i creu que 
amb aixo obté un gran triomf, a votar punt per punt, és 
cIar, com podem votar en contra una cosa tan aseptica com 
"Proposició no de llei: El Parlament de les llIes Balears es 
manifesta d'una manera rotunda a favor de la pau", i natu
ralment, naturalment que estam a favor de la pau, i ja ho 
hem dit, tota l'altra literatura deIs punts 2 i 3, incloses les 
darreres paraules que li ha recordat el Sr. Alfonso, per su
posat que no els vOlarem a favor. 
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El que passa és que clar, si al final se sotmet a votació 
punt per punt i s'aprova, supos que per unanimitat el punt 
primer, crec que quedarA una proposició no de llei absolu
tament innecessAria perqu~ el sentiment d'aquesta Cambra 
a aquest respecteés sobradament conegut. Moltes grAcies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, el seu portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Amb l'adhesiu 
d'Ammistia Internacional, les publicacions del qual m'ho
nor de rebre, de seguir-los molt d'aprop i de donar-los su
port actiu, no només en aquest Parlament, sinó també en
mig del carrer, a la societat, tenc l'honor de defensar, en 
nom del Grup NACIONALISTA 1 O'ESQUERRES, una 
proposició no de llei. 

No venc aquí a discutir política internacional, en el 
sentit ampli de la paraula, no és aquest el forum per discu
tir determinats aspectes de l'estrategia política que ha de 
seguir I'Estat espanyol. Jo aquí he demanat, en nom del 
meu grup, un pronunciament, exercint el dret de manifesta
ció que tot Parlament té, per tant aquest també, manifes
tant-se a favor de les solucions pacffiques i no beHicistes 
per crear un ordre social just. Com diu Bertrand Russell, 
tota guerra és sempre cruenta i afecta especialment els més 
desvalguts, i en conseqüencia no es pot esperar mai que 
d'una guerra, d'un conflicte bHlic surti un ordre social més 
justo 

No tenim cap reserva a condemnar la invasió de Ku
wait, pero com és possible que s'hagi volgut ridiculitzar i 
caricaturitzar l'actitud del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 O'ESQUERRES, per cert em permetin recoma
nar-los que llegeixin la proposició no de nei, que no va pre
sentar el portaveu que signa i dóna el vist-i-plau, la va pre
sentar el meu company de grup SebastiA Serra, del PSM de 
Mallorca, i jo, com a portaveu de grup, vaig signar i a més a 
més, per qüestions de grup parlamentari, ara tenc l'honor 
de defensar. No és una qüestió de partidismes dins una op
ció política concreta, és una opció política concreta. Una 
opció concreta a favor de la pau, a favor de solucions, repe
tese, antibeHicistes. 

S'ha dit aquí que era .,Una proposició no de llei parcial. 
Jo li ho reconesc, Sr. Trias, s'hauria pogut presentar molt 
més enriquida, haunem pogut fer referencia a la resolució 
678 de les Nacions Unides, pero també a la 660, que no van 
voler complir, i record al Sr. Salgado que la 660 era perfec
tament assumida per Iraq a un determinat moment, i ara 
no es vol reconeixer ni es vol entendre. Pero hi ha més re
solucions de les Nacions Unides que no s'han complert, ti 
record la 242 i la 338 que afecta Israel; li record les que hi 
ha sobre el Sahara occidental. I vostes, Sres. i Srs. Diputats, 
que m'acusen a mi, com a portaveu del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, de no haver presentat una pro
posició no de llei dia 3 d'agost del 90, vostes ha van fer, dia 

3 d'agost del 90?, ha van fer abans?, ho van fer dia 18? No, 
no ha van fer, perque van creure que no ha havien de fer, i 
jo els ha respect legítimament. 

La nostra actitud és aquesta. El 94% del Parlament del 
Congrés de Diputats dÓna supon a l'actitud governamen
tal, i és cert, i per que no?, pero no confonguin el 94% de 
la representació poUtica que hi ha al Congrés de Diputats 
amb el 94% de la població de I'Estat espanyol, no hi ha la 
Llei d'Hont, enmig? A més a més, quins partits polítics es 
van presentar a les eleccions amb un programa que digués, 
nosaltres condemnarem o donarem suport l'actuaci6 del 
Govern Bush -parlant de dictadors, també podríem enten
dre qui dicta l'actuació de I'Estat (murmuris), sí, sí, hem de 
parlar clars, jo no ten e pels a la llengua. 

Aquesta proposiciÓ ha estat qualificada d'oportuna i 
d'oportunista. Oialectica suposadament pacífica. Ido sí, mi
ri, la mateixa dialectica que ens va fer a nos al tres defensar 
la recuperació de la democrAcia a Xile, l'escrit de condem
na als fets de la plac;a Tianamen, l'escrit de suport al poble 
saharaui i al dret d'autodeterminació, o no és aixf, Sres. i 
Srs. Oiputats? Per tant, el nostre grup, coherent amb 
aquesta actuaciÓ, presenta ara una proposiciÓ no de llei 
que evidentment és tan amplia i tan ambigua que hauria de 
permetre's una votaciÓ un anime, i ja veim que no sera aixL 

Hauríem d'haver condemnat, d'altra banda, i no ho 
vam fer -li ha record, perque la memoria és eftmera- la 
condemna de Granada, i la invasió del PanamA, de Grana
da i l'aciuació amb la Contra de Nicaragua -grAcies, Sr. 
Saura-, el Govern de les Illes Balears hi pot fer molt poca 
cosa amb aixo, pero com a Parlament democrAtic té l'obli
gació de manifestar -se i de dir i de no callar perqu~ els si
lencis són culpables. 

Voldria ser absolutament equAnime. S'han vessat men
tides en aquesta Cambra, s'han vessat mentides. Se'ns ha 
dit que nosaltres donAvem suport al regim de Libia, se'ns 
ha dit que no havíem condemnat les actuacions a Estonia, 
Letonia i LituAnia. Vostes ignoren la nostra actuació com a 
grup, la ignoren. Nosaltres sí que ho hem condemnat, altres 
no ho han feL 1 en definitiva no seran les caricatures que 
puguin fer determinats portaveus amb molta habilitat les 
que facin retrocedír la consciencia del nostre grupo Nosal
tres tením una cosa ben clara: aquesta guerra acabara, i 
com més prest millor, pero d'aquesta guerra no en sortira 
un ordre just, i l'esquerra haurA de continuar exercint les 
armes de la raó i de la dialectica, contra les armes de la for
c;a que són esgrimides sempre seguit per qui les té. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votaci6 ... Per que em dema
na la paraula, Sr. Trias? 

EL SR. TRIAS 1 ARBÓS: 

Sr. President, jo no sé si és per qüestió d'ordre o per 
contradiccions, pero el portaveu del Grup Parlamentari 
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NACIONALISTA I D'ESQUERRES ha fet una pregunta 
repte des de la tribuna, i crec que estic en disposició de 
contestar -li. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Trias, jo no he sentit cap pregunta ... 

EL SR. TRIAS 1 ARBÓS: 

Ha demanat si nosaltres havíem presentat dia 3 alguna 
proposició. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, ja sabem que no l'han presentada. 

EL SR. TRIAS 1 ARBÓS: 

La varem presentar al Congrés deIs Diputats, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, pero és aquí que s'ha de presentar. Passam a la vo
tació la proposició no de Hei que, Sr. Portaveu, es vota con
juntament, per separat, com vol que ho facem? 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr. President, el nostre grup no obliga ningú, si es vol 
votar punt per punt, com hem fet aquí tantes vegades, que 
s'hi voti. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus, algun vol que es voti per separat o es 
pot votar conjuntament? Passarem, idó, a la votació separa
da deis tres punts que integren la proposició no de llei. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del punt primer, 
es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del punt número 
dos, es valen posar drets per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 5; vots en contra, 
50; no hi ha abstencions. Queda rebutjat el punt dos que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt número tres. Sres. ¡Srs. Dipu-

tats que voten a favor, es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 5; vots en contra, 
50; abstencions, cap. Queda rebutjat també el punt número 
tres que acabam de sotmetre a votació. 

IY.- 2). PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
137191, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A CENTRE ESPECIAL DE 
TREBALL. 

Passam al debat de la Proposició No de Llei registrada 
amb el número 137191, subscrita pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA i relativa a centre especial de trebail. Per de
fensar aquesta proposició no de llei, per part del Grup SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Arrtoni Gómez i Arbo
na. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Primer de tot, voldria explicar el que és un centre es
pecial de treball, ja que estic segur que els representants 
d!aquesta Cambra saben poc de disminu"its, exceptuant per
sones que podria ser que sí sapiguessin el que éso el centre 
especial de trebal!. 

El centre especial de treball és una figura legal que ve 
reconeguda pel Rejal Decret 2273/85, de 4 de desembre, 
que continua la Hnia de la Llei més coneguda per la LISMI, 
que fa referencia a la integració laboral deIs disminuHs. Els 
principals requisits que marca aquesta figura legal és que 
siguin empreses que es regeixin per la normativa laboral de 
cada sector, per tant tenen rang d'empreses normals, on la 
plantilla és constituIda per treballadors disminu'its, amb 
una disminució d'un 30% -a0 és important- i la principal 
finalitat que tenen aquests centres especials de treball és 
que aquestes persones disminuldes es puguin integrar, nor
malitzar dins el món laboral i que s'adaptin al maxim al seu 
entorn social i que puguin tenir un sou com qualsevol altre 
treballador. Per tant, com veurem, és una figura legal d'una 
importancia maxima per al nostre entorn, i principalment 
per a les nos tres illes, i en aquest Parlament molt poques 
vegades s'ha parlat del tema deis disminults. 

El carActer que poden tenir aquestes empreses pot ser 
públic o privat, és a dir, una administració pública pot do
nar suport i pot tenir la titularitat, i poden o no tenir anim 
de lucre. La legislació de l'Estat recull una serie de mesures 
del finan<¡ament que depenen del Ministeri de Treball, i per 
a0 la nostra proposició implica, a més de la Conselleria de 
Sanitat i Seguretat Social, la Conselleria de Treball. Les 
mesures de finan<¡ament que es proposen al Reial Decret 
són la subvenció per lloc de feina ocupat per disminult, la 
bonificaicó de la quota empresarial de la seguretat social i 
la subvenció per a l'adaptació de lloc de feina i eliminació 
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de barreres en el cas de disminu'its amb dificultats de mobi
litat. 

Com veuran, el centre especial de treball, i he donat 
quatre pinzellades, ara en poden tenir un poc més d'idea. 
Per que presentam aquesta proposició no de llei? Primer 
de tot, perque creim que és un bon instrument per aconse
guir que els disminu'its que fins ara han tengut molt poc 
lloc dins el món laboral, puguin accedir-hi i puguin cons
truir-se un futur que no es basi únicament en la beneficien
cia, que no únicament depenguin de les subvencions i de la 
bona voluntat de la gent. Els disminuHs poden fer feina 
com qualsevol altre treballador, i cal donar-los les condi
cions necessaries per poder aconseguir aquesta feina. 

En segon lloc, hem presentat aquesta proposició no de 
llei perque creim, i el Reial Decret aoo ho contempla, que 
les administracions públiques han de donar suport a aquest 
tipus d'iniciatives. 1, per suposat, la nostra comunitat, en 
aquest cas el Govern balear, els consells i els ajuntaments 
haurien de donar suport a aquest tipus d'iniciatives. 

La tercera raó és perque sabe m que el Govern balear 
té coneixement de l'existencia d'aquesta figura legal, i en el 
pressupost, a l'explicació del pressupost va anunciar que 
per a Mallorca hi hauria 25 milions per a centres especials 
de trebal!. La nostra sorpresa, quan varem demanar per 
que únicament per a Mallorca, va ser grossa, perque ens va
ren dir que només hi havia doblers per a Mallorca. Aquesta 
proposició no de llei va en aquest sentit. 

Nosaltres demanam, primer de tot, que el Govern ba
lear, mitjan~nt la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social 
í la Conselleria de Treball, que té potestat en el tema del 
foment del treball, de fet al fons estructural europeu hi ha 
partides per donar suport al foment de treball amb dismi
nuHs, puguin prendre mesures per donar suport a les ini
ciatives que puguin sortír a les nos tres illes. El primer punt 
fa referencia que el Govern s'hauria d'interessar en totes i 
cada una de les inicíatives que puguin sortir a les tres illes. 

En segon lloc, creim que s'hauria de garantir el princi
pi d'equitat i que tothom pogués accedir a aquest tipus d'a
judes, amb unes condicions d'igualtat. A tal finalitat, nosal
tres creim que el Govern podria treure, a la proposició no 
de llei parlam d'un decret, peró podría ser una ordre, que 
contemplés els requisits que haurien de tenir aquests cen
tres especials de treball, i que els centres especials de tre
ball que poguessin sortir tant a Eivissa i Formentera com a 
Menorca, poguessin accedir també a aquest tipus d'iniciati
va. 

En resum, i no em vull allargar més, creim que aquesta 
proposici6 no de llei que ha presentat el nostre grup, ha es
tat feta amb un anim purament constructiu, no va en con
tra de ningú, i ens agradaria que tots els grups de la Cam
bra la vessin amb bons ulls i li donassin suporto Els dismi
nu'its de les tres illes els ho agrairien a tots. Gracies. 

La Jl.lustre Sra. Vice-presidenta Primera substitueix el 
Molt JI. lustre Sr. President en la direcció del debato 

EL SR. PRESIDENT: 

El Sr. Conseller de Transportes tiene la palabra. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOR
TS (Pio Tur i Mayans): 

Moltes gracies, Sra. Presidenta. En primer lloc, he de 
dir que als actuals pressuposts que té la nostra Conselleria 
no estaven previstes aquestes despeses, peró sí ens afegim, 
ens unim, volem col· laborar amb la Conselleria de Sanitat i 
Seguretat Social, en aquesta acció, i estam oberts a aquesta 
iniciativa, que no soIs és d'un interes social, sinó que arnés 
és de justícia i sobretot és profundament humanitaria. 

En aquest sentit, l'únic que puc dir al que ja pel seu 
compte hi afegira el nostre portaveu, és que la Conselleria 
de Sanitat ja realitza i té previst en aquest moment, en tom 
del programa PETRA del fons social europeu, i en aquest 
moment la nostra Conselleria estudia una serie de nous 
programes del fons social europeu, de la Comunitat Econó
mica Europea, on es comparteixen les des peses en un 45 i 
un 55% respectivament, i és molt probable que s'aprovi 
aquesls dies el programa HORIZON de la Comunitat Eco
nómica Europea on esta prevista l'aplicació a aquesta fina
litat anunciada a la proposici6 no de llei. 

Per tant, sempre que es puguin obtenir eondicions de 
viabilitat que garanteix!n la utilitat deIs cursos referents a 
1'0eupaci6 futura déls beneficiats d'aquests cursos, la Con
selleria creu que pot dir que en futurs exercicis es podra a
plicar també el programa HORIZON a més a més del PE
TRA en aquesta proposta. 

Gracies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Conseller. ¿rntervenciones de los grupos? 
Por parte del Grupo NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES 
tiene la palabra su Portavoz Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sra. Presidenta. La nostra intervenció ha de 
ser, en primer lloe, de felicitació al Grup SOCIALISTA 
que ha proposat el tema i al Sr. Gómez i Arbona que l'ha 
defensat, i la segona felicitació al Conseller de Treball per 
aquesta intervenció que nosaltres hem considerat positiva, i 
no només aixó, sinó que aixó vol dir que estan 10ts d'acord, 
el Grup SOCIALISTA, el Govem, i sembla ser que tots els 
grups. 

Nosaltres el parentesi que feim és que Ji demanaríem 
al Sr. Tur que ho comenei a gestionar dema mateix, i si és 
possible que sigui la Conselleria de Treball ja que el! mani
festa que té una voluntat decidida. Si és d'una altra Conse
lleria ja en tendríem dubtes, perque fins i tot el Conseller 
de I'altra Conselleria sembla que no té massa interes amb 
el tema, sembla que ['ignora, que el té resolt o que no hi té 
interes, una de tres. Aleshores, sí que pregaríem a[ Sr. Gó
mez i Arbona que insistís i fes émfasi perque fos la Conse-
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Heria de TrebaH la que ha gestionas i que ha comenc;as a 
fer dem¡\ mateix. 

Gr¡\cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Serra. Por parte del Grupo POPULAR, 
tiene la palabra el Diputado Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Gracias, Sra. Presidenta. Sres. Diputados. Leída la pro
posición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamenta
rio SOClALIST A, y antes de iniciar el debate propiamente 
dicho, sí convendría hacer algunas precisiones y considera
ciones previas. 

En primer lugar, he de decirle al Sr. Portavoz que he 
encontrado una exposición de motivos bastante pobre, da 
la impresión de que se ha hecho aprisa y corriendo o para 
cumplir un mero trámite de obligado cumplimiento en esta 
proposición no de ley. 

En segundo lugar, también convendría referirse a unas 
imprecisiones e incorrecciones que contiene la exposición 
de motivos. La primera es respecto del grado de disminu
ción, tengo que decir al portavoz que no es el 30%, sino el 
33, no lo que marca La normativa y lo que valora un equipo 
multiprofesional, y así consta en el articulo 2.1 del Real 
Decreto 1368/85. Respecto de los requisitos que figuran en 
la exposición de motivos, tampoco son esos requisitos de 
los centros especiales de empleo, son otros a los que hacen 
referencia los artículos 6 y 7 del Real Decreto 2273, y que 
usted aquí sí que los ha dicho, no todos, sólo alguno de e
llos, pero que en la exposición de motivos no constan: la a
creditación del titular, el estudio económico de viabilidad, 
que es exigible, la plantilla de trabajadores disminuidos y 
también la previsión de puestos técnicos de otras personas 
que colaboren con el centro. 

Respecto del párrafo último de esta exposición de mo
tivos, que hace referencia a las ayudas promovidas por el 
Estado y la necesidad de que otras administraciones, comu
nidades autónomas, administración local, participen y cola
boren en el impulso de creación y mantenimiento de cen
tros de esta naturaleza, cabe decir que tal interpretación 
tampoco se ajusta a lo que dispone la Ley de la Integración 
Social de los Minusválidos, ahora llamados disminuidos. Y 
no se ajusta porque su articulo 45.2 dispone que las admi
nistraciones públicas dentro de su ámbito competencial 
promoverán la creación y puesta en marcha, no el manteni
miento, que es lo que usted pide también en su proposición 
no de ley referida a estos centros especiales de empleo. 

He notado a faltar, entre otras cosas, una referencia 
constitucional del artículo 49, que obliga a los poderes pú
blicos a una polftica de prevención, tratamiento, rehabilita
ción e integración de los disminuidos; he notado a faltar 
una referencia a la normativa, en concreto a la Ley 13/82, 
más extensa, y una referencia reglamentaria, que sí la ha 
dicho, más o menos. 

¿Qué ha hecho el Gobierno? A pesar de no tener com
petencias en materias de asuntos laborales, como ustedes 
saben, el Conseller ya ha expuesto aquí algunas actuaciones 
que tiene en cartera. Y, por otra parte, hay que decir que 
hay actuaciones ya materializadas a través de la empresa 
CORAL BALEAR, a través de los centros de UNAC, y 
que está pendiente de firma, en fecha muy próxima, conve
nios con la ONCE y con la Fundación ONCE. 

Pasaré por alto la referencia la Fondo Social Europeo 
a la que el Canseller ya se ha referido y, entre otras actua
ciones, las referidas a subvenciones a entidades sin fin de 
lucro, este decreto que aparece anualmente en el BOCAIB 
y donde hay subvenciones a entidades de esta naturaleza 
para construir, reformar, equipar centros de cualquier tipo 
para disminuidos. 

El Sr. Gómez Arbona ha hecho en su intervención una 
referencia al capítulo 6, no lo ha dicho pero así figura, al 
capítulo 6 de la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social, 
de 25 millones de pesetas. Esta cantidad está consignada en 
los presupuestos. Y debe saber también que en buena solu
ción, si el Consejo Insular de Menorca, de Mallorca y de 
Ibiza-Formentera hacen una petición porque pueden ser ti
tulares de estos centros, la clásica distribución del 10'5 cor
respondería a las islas menores y el resto a la isla de Ma
llorca. Por otra parte, en el plan cuatrienal de inversiones 
en materia de acción social se contemplan actuaciones de 
esta naturaleza y, en definitiva, creo que el Gobierno ha re
alizado bastantes actuaciones, tal vez no demasiadas por
que en este campo siempre son insuficientes, pero sí bas
tantes, y como ha expuesto el Canseller hay intención de 
continuarlas e intensificarlas. 

Nos pide, su grupo, en la proposición no de ley, que el 
Gobiern~ en el año 91 dé apoyo presupuestario, bien, esto 
está en los presupuestos, usted nos pide una cosa que ya es
tá en los presupuestos. Hay 25 millones de pesetas, o sea 
que nos pide prácticamente una obviedad, además dentro 
de esa vaguedad que implica el apoyo presupuestario, una 
cosa que, como digo, ya está contemplada y regulada. 

En segundo lugar, nos pide que por la figura de decre
to, después ha dicho que puede ser una orden, se apruebe 
la cuantía y la distribución de las ayudas. Esto, con carácter 
general, se puede regular en este decreto que cada año se 
viene haciendo, pero pensamos que no es necesario por esa 
condición que a la parte de iniciativa pública de los conse
jos insulares correspondería el 10'5%. 

Creo, por tanto, que es una proposición no de ley que 
aunque el tema es interesante, y quiero recordarle que no
sotros, como grupo política en el Cansell Insular, hace ya 
dos años y medio, casi tres, sacamos el tema este para deba
te, pensamos que en este momento hay actuaciones más 
que suficientes que corroboran que existe una predisposi
ción y unas actuaciones bien llevadas a término. 

Por tanto, pensamos que son una obviedad las dos pro
puestas que aquí se contienen, y votaremos en contra, aún 
haciendo la salvedad también de que la fecha que figura al 
final no es 26 de enero del 90, sino 26 de enero del 91, para 
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que no digan que aquí los trámites parlamentarios se dila
tan excesivamente. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA tie
ne la palabra el Diputado Sr. Antonio Gómez Arbona. 

EL SR. GÓMEZ I ARBONA: 

GrAcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, agrair als grups 
que donen suport i igualment agrair al Conseller de Trans
ports la defer~ncia que ha tingut per quedar al PIe a escol
tar la nostra proposició no de llei i donar-li contesta, cosa 
que altres Consellers interessats en la mat~ria solen tenir 
per costum no quedar ni als plens per escoltar les proposi
cions que fan els grups de l'oposició ni, per suposat, contes
tar-les. GrAcies. 

Quant a les matisacions que ha fet el Sr. Jaén del Grup 
POPULAR, nosaltres sabem que és un gran aficionat al 
dret i que les matisacions que ha fet tal vegada ti hagués a
gradat que a l'exposició de motius haguéssim reflectit per
fectament el Reial Decret, no cree jo que les exposicions de 
motius siguin per posar exactament els reials decrets, per 
aixo hi ha un reial decret amb un text que qualsevol que 
vulgui ho pot llegir, per tant cree que vost~ havia de dir al
guna cosa i ha tret aquesta excusa, pero pens que no basta 
per ~ir que l'exposició de motius no és igual d'extensa que 
el reial decreto 

Certament, voste reconeix que el Govern balear fa co
ses, nosaltres també ha hem reconegut. Com haurA vist, la 
nostra intervenCÍó no ha estat una intervenció agressiva en 
cap moment, i estam molt contents que la Conselleria de 
Sanitat i Seguretat Sodal hagi impulsat centres especials de 
treball a l'illa de Mallorca, i també sabem perque el Conse
ller ho ha explicat, que al capitol 6 del pressupost hi havia 
una partida de 25 milions per a centres especials de treball. 

Pero la nostra proposició no de llei va en el sentit que, 
en aquest moment no hi ha cap predisposició per part de la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, sí pel que ha co
mentat el Conseller de Treball i Transports, perqu~ en el 
cas que hi hagi al tres illes hi hagi aquest suport per part del 
Govem. Jo crec que vost~ han de tenir qualque excusa per 
votar en contra, és una llAstima, perqu~ crec que el tema 
deIs disminu'its els hauria d'interessar molt més del que esl 
interessa. GrAcies. 

' . 

El Molt ¡¡·lustre Sr. President repren la direcció del debato 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació, pero abans el Sr. 
Secretari farA lectura a un escrit de rectificació perque tots 
els Srs. Diputats entenguin el que van a votar. Té la parau
la el Sr. Secretari Primer de la Cambra per fer lectura de 
com queda ara la proposició no de !lei amb les correccions 
que va fer arribar oportunament a la Mesa el Grup Parla
mentari proposant. 

EL SR. SECRET ARI PRIMER: 

"1.- Que el Govem de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears, mitjan,?nt la Conselleria de Sanitat i Segure
tat Social i la Conselleria de Treball, l'any 1991, doni su
port pressupostari a les iniciatives que puguin sortir del 
centre especial de treball de cada una de les Illes. 

2.- Que el Govem de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears reguli, mitjan,?nt decret, la quantia i distribu
ció deIs ajuts amb la finalitat de garantir els principis d'e
quitat i repartiment territorial. n 

EL SR. PRESIDENT: 

Es poden votar conjuntament els dos parAgrafs? 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la proposició 
no de llei del Grup Parlamentari SOCIALISTA que aca
bam de debatre, es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
26; abstencions, no n'hi ha. Queda empatada aquesta pri
mera votaci6. 

PaSsam a repetir per segona vegada la votació. Sres. i 
Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
26; abstencions, no n'hi ha. Queda empatada la votació. 

D'acord amb l'article 90, aquesta Presidéncia declara la 
suspensió del plenari per un termini d'un minut. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats recomen,? la sessi6. Passam a vo
tar per tercera vega da la proposició no de llei del Grup 
Parlamentari SOClALIST A Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor, es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor 27; vots en contra 
26; abstencions, no n'hi ha. 

Queda aprovada la proposici6 no de llei que acabam 
de sotmetre a votació. 
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A petició d'un grup parlamentari, aquesta Presidencia 
vol sotmetre al plenari el canvi de I'Ordre del Dia, que con
sistiria a passar al debat i votació del punt assenyalat amb 
el número VI, que és el Dictamen de la Comissió d'As
sumptes Institucionals i Generals sobre la Proposició de 
LIei presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. re
lativa a Iniciativa Legislativa Popular. 1 després passariem 
al punt V, si no hi ha inconvenient per part del Srs. Porta
veus. 

VI.- DlcrAMEN DE LA COMISSIÓ D'ASSUMP
TES INSTITUCIONALS I GENERALS SOBRE LA 
PROPOSICIÓ ~DE LLEI RG.E. 1173/88, PRESEN
TADA PEL crtÜ]p PARLAMENTARI SOCIALISTA. 
RELATIVA A INICIATIVA LEG ISLA TIV A POPULAR. 

Passam al dictamen de comissió de la proposició de 
llei núm. 1173/88, presentada pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA, relativa a iniciativa legislativa popular. 

Als articles 1 i 2 no hi ha esmenes mantingudes, proce
deix ido sotmetre'ls directament a votació, que seni conjun
ta si no hi ha oposició per part deis Srs. Portaveus. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor deis articles 1 i 2 
segons el dictamen de la comissió, es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen po
sar drets? 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Si, gracias Sr. Presidente. Yo quería pedir que se repi
tiera la votación, y aclarar que finalmente, efectivamente, 
se ha aceptado el cambio, y que estamos votando la ley, no 
la de iniciativa legislativa popular, si, si, perdón, la ley de 
iniciativa legislativa popular. 

EL SR PRESIDENT: 

Al Sr. Portaveu li admet que hagi estat un poc despis
tat, pero que no votam aquesta llei no, perque jo he dit que 
eren 1'1 i 2 d'aquesta. Per tant, repetim la votació. Repetim 
la votació Sres. i Srs. Diputats. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor deis articles 1 i 
2, segons el Dictamen de la Comissió d' Assumptes Institu
cionals i Generals sobre la Proposició de LIei 1173/88, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
Iniciativa Legislativa Popular, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 3 hi ha mantengut un vot particular del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA i dues es menes, una del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES i 
una del Grup Parlamentan CDS. Per defensar el vot parti
cular del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el 

Diputat Sr. Damü\ Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Dami:\): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. M'agradaria fer una 
reflexió sobre la importAncia que té -tal vegada si presten 
atenció els podrem explicar un poc la importAncia d'aques
ta vot particular. 

Que pro posa aquest vot particular? Propasa que la se
gana part d'aquest article, és a dir, la part que es refereix 
que el 20% deis electors d'una circumscripció electoral 
quan el contingut d'aquella -la llei- l'afecti en exclusiva, pu
guin esser suficients per donar suport a una iniciativa legis
lativa popular. Crec que dins ponencia i dins comissió tal 
vegada no hi va haver el grau de reflexió suficient per tal 
que aquest vot particular fas admes. 

L'article 3 plan teja que volem fer llei que hi hagi unes 
determinades materies que siguin d'exclusiva competencia, 
perdó, que afectin exclusivament una circumscripció electo
ral. Entenem que realment aixo és una aberració. Les Illes 
Balears tenen unes institucions, la mAxima de les quals és 
aquest Parlament, i dins les competencies que té la Comu
nitat Autónoma de les Illes Balears aquest Parlament es 
pronuncia, aquest Parlament legisla. Pero una circumscrip
ció electoral no té competencies, no és cap institució, no té 
materies que l'afectin exclusivament. 

Per tant, és un principi molt perillós introduir fer llei 
que hi hagi materies determinades que afectin un Ambit 
territorial determinat de manera exclusiva. El Grup SO
CIALISTA no admet aixo perque considera que és un prin
cipi altament perillós. Per que, si una cosa afecta en exclu
siva -ens demanam- una circumscripció electoral, no afecta
ni en exclusiva un municipi? Per que, si afecta en exclusiva 
una circumscripció electoral, no afectara en exclusiva un 
consell insular? Etc. 

Per tant, creim que dins aquest article 3 hi ha una 
bomba de rellotgeria i és necessari advertir que aixó escla
tara i a vía l. 

L'afectació en exclusiva, per tant, ens pareix inadmissi
ble. 1, a més arnés, qui és que dira si la materia afecta en 
exclusivitat una circumscripció electoral? El fet que sigui 
un tema territorial, un tema de si tal cosa s'ha d'urbanitzar 
o no, si hem de posar una casa de cultura o l'hem de deixar 
de posar, si hem de posar un museu o l'hem de llevar, si 

.,hem de fer un pont o no l'hem de fer, si hem de fer una car
retera, també sera una cosa exclusiva d'aquesta circums
cripció? Qui ho dirA, aixó? Ha dirA la Mesa? Un altre mo
tiu de conflictes. 

1 com serA exclusiva? Amb quins doblers es finan<;aran 
totes aquestes iniciatives? Amb els doblers de la circums
cripció electoral? Té pressupost una circumscripció? O tre
ballant damunt el pressupost de les Illes Balears, el pressu
post de la Comunitat Autónoma? Per tant, deixa de ser ex
clusiva d'aquesta circumscripció, no hi ha divisions pressu
postaries d'acord amb circumscripcions, hi ha un pressu
post global. 
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Més encara. Saben vostes qu~ representa el 20% d'una 
circumscripció electoral? Volem fer una lIei per a ciuta
dans o volem fer una llei per a determinats compromisos 
petits territorials? Volem fer unes Illes Balears de ciuta
dans iguals o volem fer unes illes cada vegada més fragmen
tades, amb formulacions cada vegada més aberrants. El 
20% d'un cens electoral del 1989, que són 536.146 electors 
de les Illes Balears, significa que a Mallorca el 20% són 
86.885, a Menorca 9.484, a Eivissa 10.248, i -s'aferrin- a 
Formentera 672. Aixó com a broma pot anar bé, pero com 
a proposició de llei és una cosa absolutament aberrant. 

Més encara. Recordin que hi ha un article 13 en aques
ta llei, de vegades feia la impressió dins comissió que 
aquesta llei anava una mica rapida i que no s'havia vist amb 
tota la seva globalitat. L'article 13 diu que les despeses jus
tificades d'una iniciativa legislativa popular seran subven
cionades fins a un maxim de 500.000 pessetes pel Parla
ment de les Illes Balears. Peró despeses justificades, sempre 
ho són, sempre es justifiquen, telefon, segells, paper, benzi
na, lloguer d'un local, el que vulguin, les 500.000 pessetes 
sempre es justificaran. Bé, imaginem-nos una cosa, un se
nyor a Formentera monta una petita oficina i formula deu 
lleis, per que no?, la llei de l'espai tal, la llei de la carretera 
qual, la llei de l'especie natural protegida d'all:l de~, la Ilei 
de la platja de Mitjorn, la llei del Cap de Barbaria, bé, po
sats a imaginar, el que vulguin, agafa deu lleis, fa la seva ex
posició de motius, impecable, fa els artides corresponents, 
i planteja deu iniciatives. Obri l'oficina i recull 672 firmes, 
tendrA certes dificultats, peró amb quatre relacions, dos so
pars, una fes teta, i al final el Parlament de les Illes Balears 
ha de pagar 5 milions de pessetes, un damunt l'altre, per
que clar, la justificació hi sera. Estam a punt d'aprovar 
aquestes bromes d'acord amb la votació de l'article 3 que es 
va modificar dins comissió, en contra de la proposició de 
llei inicial que va presentar el Grup SOCIALISTA. per do
nar contentament a unes eXpectatives petites i territorials 
que sembla que ara estan realment molt de moda. 

Nosaltres, Sres. i Srs. Diputats, el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, vol que aquesta iniciativa legislativa popu
lar sigui una cosa seriosa i no una caricatura. Estam dispo
sats, varem estar disposats a rebaixar la xifTa de les 15.000 
firmes, que tal vegada era una mica excessiva, a 10.000, pe
ro introduir un factor de divisió territorial, baixar fins a 672 
firmes, el cas del 20% de la circumscripció de Formentera, 
mantenir el criteri de subvenció davant aquesta qüestió, re
alment ens pareix aberrant. 

Quin precedent es pot invocar en aixo? El precedent 
de Canaries, és un bon precedent?, és un exemple de convi
vencia i harmonia? Jo cree que hi ha problemes a Canaries 
que no els voldrien veure vos tes per aqu[: ubicacions d'uni
versitats, ubicacions de seu de parlament i govern, etc. Per 
tant, no imitem el pitjor exemple, totes les altres comuni
tats autonomes, totes, plantegen una visió global del censo 

La llei d'iniciativa legislativa popular a nivell de I'Estat 
o de la Nació, 500.000 firmes, no hi ha ciutadans de Catalu
nya o ciutadans d'Andalusia o de Ceuta i Melilla o de Fuer
teventura que amb una petita quantitat de firmes puguin 
plantejar una iniciativa legislativa, sÓn 500.000 i punL 

Catalunya té comarques, territoris provincials, té una 
vall que fins i tot parla un altre idioma, la Vall d'Aran, pe
ro no reconeix cap dret territorial afer petites fragmenta
cions, o duen 50.000 firmes o no hi ha iniciativa legislativa 
popular. 

En conseqüencia, creim que aquest vot particular que 
es fa sobre l'article 3 proposant aquesta supressió de l'aber
rant segona part d'aquest article tal com va ser modificat a 
comissió, esta sobradament justificat, i creim que seria molt 
bo per a aquest Parlament i per al funcionament d'aquesta 
llei d'iniciativa legislativa popular, per evitar caricatures, 
per evitar despeses innecessaries i per evitar, no diré insu
larismes, diré particularismes absolutament aberrants, que 
aquesta Cambra donas suport al que proposa el Grup Par
lamentari SOCIALISTA Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? Pel Grup Parlamentari POPULAR, té la para u
la el Diputat Sr. Jaén Palacios. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Desgraciadamente, esta propo
sición de ley que presentó en su día el Grupo Parlamenta
rio SOCIALISTA no sale por unanimidad como hubiera si
do nuestro interés, a pesar de que nuestro Grupo fue el 
que más enmiendas presentó y a pes¡tr de haber dado una 
muestra de tolerancia, de diálogo, de retirar enmiendas pa
ra llegar a un consenso en todo ello. 

El texto que presenta el dictamen de la comisión reba
ja sustancialmente el número de firmas exigidas, si la proo
sición de ley exigía 15.000, el texto las rebaja a 10.000. Pa
rece que esto al menos razonablemente también lo ha reco
nocido el portavoz socialista, porque era una cifra demasia
do elevada. 

Pero es que además nosotros introdujimos la posibili
dad de que por circunscripción electoral, siempre y cuando 
el tema afectase de forma exclusiva, podía tramitarse la 
proposición de ley con un 20% de la firma de los electores. 
Parece que esto ha desatado fantasmas, parece que ha desa
tado un porvenir muy oscuro, incluso creo, con todos los 
respetos, que el ejemplo que ha puesto el portavoz socialis
ta ridiculiza posibles actuaciones que creo que tienen que 
descartarse. 

'. 
¿Quién dirá si el tema afecta en exclusiva? ¿Quién ad

mite la proposición de ley? La Mesa del Parlamento. Si la 
admite es porque está en consonancia con eso, si no la ad
mite es porque no cumple los requisitos que se le exigen. 

En Canarias, como conoce el portavoz y los demás di
putados, se exigen 15.000 firmas, con un censo electoral 
bastante más grande que el de esta Comunidad AutÓnoma, 
y se contempla también la posibilidad de circunscripción 
electoral. Eso no se da desde luego ni en Murcia, ni en As
turias ni en Aragón, porque el hecho insular pesa mucho, 
parece mentira que el Sr. Portavoz del Grupo SOCIALIS-
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TA no quiera reconocer eso. Por tanto, no valen compara
ciones con Galicia, ni con Cantabria, ni con Madrid, ni con 
el País Vasco, ni con Castilla-La Mancha; pero sí que valen 
comparaciones con Canarias. 

Nosotros mantenemos y apoyaremos el articulo tal co
mo viene redactada y, desde luego, debemos decir también 
que ese gasto, él ha hecho los números de diez proposicio
nes de ley por 500.000 pesetas, 5 millones, el artículo 13, a 
petición nuestra, incluyó lo de gastos debidamente justifi
cados, debidamente justificados. Por tanto, no vale ver fan
tasmas. Eso es todo, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena núm. 3 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Di
putat i Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sres. i Srs. Diputats, agafarem aquest tom d'interven
ció també per fixar postura, i es dedueix per l'esmena que 
presentam, respecte del vot particular que ha expressat el 
Portaveu del Grup SOCIALISTA. 

Per al Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, 
aquesta !lei és una !lei important en tant que amb ella les 
nostres illes quedaran incorporades als paIsos que tenen 
aquesta fórmula de democrAcia directa i participativa en
front de la democrAcia únicament representativa. La meca
nica de la iniciativa legislativa popular és molt senzilla, 
com vost~ ja hauran vist, permet als ciutadans mateixos 
poder presentar proposicions de !lei per ser discutides i a
provades al Parlament, i s'hauria de fer amb el maxim de 
senzillesa possible. 

Per tant, recon~ixer la sobirania popular i propiciar el 
seu exercici és la nostra voluntat. Quan nosaltres observam 
que l'articulació de les necessitats populars més fondes po
den tenir for~ de llei, vinculant les institucions, com ara el 
Parlament, a centrar-se en aquestes necessitats, és a dir, a 
instAncia d'un grup de persones, de ciutadans, obligar la 
Mesa, si més no, del Parlament a considerar la proposició 
de llei, i després, si aquesta és adequada al que preveu l'ar
tiele 2, donar-li tn),mit, i és quan té sentit el debat que ara 
tendrem sobre l'article 3. 

Per a nosaltres, un plantejament insular és obligat a un 
país d'illes, i per a0 no cal acudir, per exemple a l'Estatut 
d'Autonomia o a la Llei de Consells Insulars, pero ja que 
parla m d'aquest tema cree que és important recordar que al 
preAmbul de la Llei de Consells Insulars es parla de la di
versitat deIs pobles de les Illes Balears com a una constant 
que fa que aquesta diferenciació profunda entre distintes 
comunitats de cadascuna de les Illes Balears dóna com a re
sultat inevitable la identificació ferma amb la propia comu
nitat insular. Nosaltres som insularistes, si bé no irredemp
tistes, tampoc no volem caure en el parany d'extremar 
aquestes coses, pero aquestes coses són reconegudes a l'Es
tatut. L'article 26 de l'Estatut d'Autonomia es refereix a la 
iniciativa legislativa que poden adoptar i prendre, no no-

més els diputats i els grups parlamentaris, sinó també els 
consells insulars. Per tant, dit a0, nos al tres estam per una 
fórmula que reconegui necessAriament la circumscripció 
electoral d'illa com a tal, ja ve reconeguda a la Llei Electo
ral, d'altra banda. 

Nombre de firmes. Nosaltres creim que la demografia 
de les Illes Balears, el cens electoral obligava a mantenir la 
nostra esmena de rebaixa del nombre de signatures, i amb 
agO hi va haver un acord dins comissió i dins pon~ncia: 
10.000 signatures ens semblaven suficients i bastaven per 
iniciar el trAmit de la iniciativa legislativa. Ara bé, dit agO, 
no podíem admetre que dins una illa concreta, dins una cir
cumscripció concreta, per exemple el cas de Mallorca, re
sultava que l'aplicació matematica d'un 20% suposava més 
nombre de signatures que la que ja la llei preveía en la seva 
globalitat. AgO queda corregit amb l'esmena transaccional, 
pero nosaltres consideram que així i lOt si 10.000 són ne
cessAries per al conjunt de les illes, amb 8.000 n'hi hauria 
prou i seria suficient per a l'illa de Mallorca. Proposam 
1.600 signatures a l'illa de Menorca i 1.600 a l'illa d'Eivissa, 
i 400 a l'iHa de Formentera. 

Per qu~ deim agO? Ho deim perqu~ sí un diputat, si un 
diputat, pot presentar una iniciativa legislativa, i un diputat 
a Mallorca surt elegit, si més no, per uns 7.000 amb escreix 
vots, per que no un nombre de signatures suficients per ele
gir un diputat no poden, a la vegada, presentar iniciativa le
gislativa? En el cas de Menorca, estA en tom als 1.800 o 
1.700, aleshores un sastre rebaixat, repetesc, el nombre ~ 
per a nosaltres relativament important, sempre que volem 
relativitzar aquesta qüestió. Perqu~ per a nosaltres el fona
mental d'aquesta llei ha de ser l'aprofundiment en la demo
crAcia i donar el mAxim de facilitats í no entrebancar amb 
problemes. 

Hi -ha problemAtiques, ens agradi o no, que tenen un 
tractament diferencial i diferenciat a nivell d'iIIes. El meu 
company Ramon Orfila, quantes vegades no ha insistit i ha 
instat en el tema de la societat rural menorquina? La socie
tat rural menorquina és un tema que té un encaix perfecta
ment presentable a través d'una iniciativa legislativa popu
lar dins l'Ambit de l'illa de Menorca. Igual podríem parlar 
deIs temes deis desequilibris territorials, i per qu~ no?, a l'i
lla d'Eivissa, que jo recordi, no hi ha en aquests moments 
escoles infantils de titularitat pública perqu~ no se n'han 
creades, i potser tendrien tal el dret d'iniciar un procés que 
aconduís a aquesta creació. 

Que tot a0 ha de tenir reflex pressupostari? Evident
ment, pero és que la mateixa !lei de pressuposts obliga a la 
territorialització de les inversions, i a través d'una !leí po
dríem, obviament, condicionar una altra llei que és la !lei 
de pressuposts futurs. 

Amb a0 volem dir també que no es pot caure en el 
parany de dir que tota llei costara al Parlament i a I'erari 
públic 500.000 pessetes, no, perqu~ el mateix artide que fi· 
xa aquesta quantitat és un mAxim, és un sostre que no es 
pOl superar, pero en qualsevol cas creim que seria controla· 
ble que aquestes despeses no es disparassin a tal grau. Es 
podrien normativitzar a través del desplegament normatiu 
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de la llei, d'altra banda, i a0 no ens ha de preocupar, al
menys a nosaltres no ens preocupa. 

Finalment, vull dir una cosa, a qu~ ve la por o la pre
venció que es presentin iniciatives legislativa que d'alguna 
manera puguin posar en entredit alguns punts que els 
grups parlamentaris considerin especialment sacralitzats? 
Cap por ni una, en definitiva a qui obliga una iniciativa le
gislativa popular és als grups parlamentaris definir-se, si 
aconsegueix passar el sedas de la Mesa, d'altra banda. 

Nosaltres optam per una llei que faciliti al mmm la 
presa en consideració de les iniciatives legislatives i que 
obligui als grups parlamentaris a posicionar-se davant elles. 
D'aquesta manera creim que feim un millor favor per dotar 
un instrument d'articulació de la nostra societat i contri
buix a donar major pl~nitud polftica al nostre poble si és a
profitada, a0 sí, correctament per la nostra gent. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grups parlamentaris que vulguin intervenir en relació 
amb l'esmena? Per part del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, té la paraula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Esperava amb inte
r~ aquesta intervenció, a veure si aportava elements nous 
de debat, i francame:qt no n'hem trobats. 

Plantejament insular, som un país d'illes, bé, és una 
constatació elemental de geografia, pero aquí discutim una 
llei d'iniciativa legislativa popular que parla que un nombre 
determinat de ciutadans podra presentar a aquest Parla
ment, i defensar-la, hi ha un article que ha preveu, una pro
posició de llei. 

Som insularistes, {Jero no irredemptistes. L'insularisme 
ja no és una illa, l'insularisme ja és la ideo logia d'una illa, 
igual que el nacionalisme és la ideologia d'una nació, pero 
no és la nació. Aquí ja són figues d'un altre sostre. 

S'ha fet tota l'explicació que per a un diputat de Me
norca bastaven 1.600 o no sé quants de vots, que si per Ma
llorca, etc.; jo crec que tot aixo no fa més que avalar l'acti
tud clara del Grup SOCIALISTA de no admetre, podrem 
perdre, pero la idea és aquesta, de no admetre divisions en 
base a criteris territorials. Perque els exemples que s'han 
posat encara l'abonen.,més. 

Quin és el problema de la societat rural menorquina? 
És un problema territorial o és un problema social? Si és 
un problema social hi haura una votació dins aquesta Cam
bra d'acord amb les ideologies, i aquestes elementalitats, 
Sr. López Casasnovas, no les hi he d'explicar jo des d'aquí, 
perque voste les coneix millor que jo, Desequilibris territo
rials, escolti, acabam de votar per unanimitat l'article 2 que 
diu que queden excloses de la iniciativa legislativa les refe
rides a la planificació economica i general de les Illes Bale
ars, call1egir bé, no fas cosa que ens pensem que la iniciati
va legislativa consisteix a reclamar, via recaptació de firmes 

subvencionades pel Parlament, aquella escola, aquella car
retera, aquell element de planifica ció economica enfront de 
la Comunitat Autonoma, perqu~ si aquesta és la via anam 
molt malament. 

Territorialitzar inversions, qu~ volem fer amb aquesta 
iniciativa?, donar una dinamica populista a les reivindica
cions territorials d'aquell municipi, d'aquella comarca de la 
Serra de Tramuntana, del Pla, de Formentera, d'alla on si
gui; o volem que els ciutadans d'aquestes illes, considerats 
globalment, participin? Vos te ha parlat, Sr. López Casas
novas, que del que és tracta és d'aprofundir en la democra
cia, i aprofundir en la democracia és saber que aquest Par
lament representa tates les Illes Balears, tates les societats, 
el poble de les Illes Balears, i que tant li preocupa la socie
tat rural menorquina, com el Cap de Barbaria, com el Cap 
de Cavalleria, com la Vall de Santanyí i com la península 
de Formentor. Tot aixo és competencia nostra, i tots els di
putats de les Illes Balears hi estan compromesos, i no d'a
cord amb l'adscripció territorial o la circumscripció electo
ral dins la qual varem ser elegits, sinó, i les votacions can
ten, d'acord amb la ideologia del grup parlamentari dins el 
qual treballam. 

Tata llei costara 500.000 pessetes, i un poc més, per
que la quantitat s'anira actualitzant, i es justificara, recor
din, tots tenim l'experiencia dels Conse11s Insulars, vénen 
les factures i sempre vénen justificades, qui és tan beneit 
que no sap justificar una factura? 1 a més una factura amb 
aquesta vaporositat, generada per una iniciativa legislativa 
popular, clar, he hagut de fer tres mil telefonades, qui m'ho 
discuteix a aixo? El meu compte de teléfon el mes passat 
era de 3.000 pessetes i ara és de 25.000, ja esta. Aquestes 
elementalitats no les he d'explicar. 

Por d'iniciatives legislatives, cap ni una. El Grup Parla
mentari SOCIALISTA és qui va presentar aquesta proposi
ció, no altre grupo De qu~ té por el Grup Parlamentari? 
Que aixo sigui un populisme, una demagogia, una territo
rialització de petites aspiracions polítiques, a veure si que
do bé en el meu territoriet, a veure si faig una iniciativa i 
encalentesc un poc els ciutadans, i a més si he de cobrar 
aquestes 500.000 pessetes després de fer aquesta campanye
ta electoral, aixo és realment magnífico Tal vega da hi ha un 
senyor que es despla~ra de la Tramuntana a aquesta i11a, 
alla on amb 672 signatures, si no guanya les eleccions, al
manco podra prolongar un poquet més la seva agonia polf
tica. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr. Jaén Palacios. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Para anunciar que nosotros vo
taremos en contra de esa enmienda, porque aún compar
tiendo gran parte de los motivos que el Sr. López Casasno
vas ha expuesto, discrepamos en cuanto al número de fir
mas exigidas, que nos parece que son pocas. Gracias. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. En primer lloc, per dir que par
lar de criterís insularistes no puc admetre que sigui una 
ideologia, és una adequació a l'Estatut d'Autonomia, no és 
altra cosa el nostre criteri insularista. 

D'altra banda, no són criteris territoríals els que nosal
tres volem fer valer a aquesta esmena, nosaltres el que vo
lem és que la recollida de signatures es pugui territorialit
zar, es pugui territorialitzar peIque, evidentment, el tema, 
per exemple, de la societat rural menorquina és un tema 
profundament social i ideológic, pero sera en aquesta Cam
bIa on hi haura el debat ideologic i on hi haura els posicio
naments socials. 

En canvi, la iniciativa legislativa pot sorgir perfecta
ment de l'ambit d'una circumscripció que és la que es veu 
més afectada. Obviament, si necessitam 15.000 signatures 
des de Menorca per irdciar una iniciativa d'aquest tipus les 
haurem d'anar a recaptar a l'ilLa de Menorca o a l'illa d'Ei
vissa. Es un tema claríssim al nostre entendre. 

Si no tenim cap por a tractar aquests temes una vota 
s'hagin inicial, bé, aquí ja ens pronunci~rem, es pronuncia
ran els grups, vaja, els que hi siguin: 

Aquest Parlament representa tot el poble de les Illes 
Balears, no tenim cap inconvenient de reconeixer-ho, pero 
parlam d'una llei d'iniciativa legislativa popular, i en aquest 
sentit si un consell insular que representa, segons I'artide 
37, el govern de cada una de les illes, aleshores pot prendre 
iniciativa legislativa, per que no ho ha de poder fer un grup 
de ciutadans, qualificadament nombrós, per prendre la ini
ciativa legislativa popular dins I'ambit insular? 

És cert també que el Grup SOCIALISTA va presentar 
la proposició de llei, nosaltres ja en aquell moment li vam 
donar supon i vam assenyalar que un deIs punts de discre
pancia seria precisament aquest, i també observavem com 
entre el número inicialment posat d'unes 5.000 signatures a 
unes 15.000 que després es van presentar, hi ha una gran 
diferencia. 

Crec que seria bo que tots reflexionéssim sobre, i no és 
del nostre gust referir-nos a Beis organiques de l'Estat, pe-o 
rO seria bo llegir el que diu la Llei Organica 3/84, de 26 de 
mar<;, que regula aquesta iniciativa legislativa popular a 
I'ambit estatal, respecte deIs motius profunds pels quals vo
lem aprofundir en la democrAcia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per dcfensar l'esmena 2237 del Grup Parlamentari 
CDS, té la paraula el seu Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS! ROSANES: 

Moltes gracies, Sr. President. A la defensa de la nostra 
esmena prendrem posició sobre la qüestió que ara deba
tem, perque nosaltres aportam una suggerencia que pot re
soldre alguns deIs problemes que s'han anunciat. 

Efectivament, coincidim amb el portaveu del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA que és pn)cticament impossi
ble delimitar un ambit de competencia o d'interes exdusiu 
d'una illa. Aixo és fora de dubte, en primer lloc perque 
l'ambit de competencies d'aquest Estatut al qual esta redul
da necessariament la iniciativa legislativa popular, és neces
sariamnt un ambit d'interes de la globalitat de la Comuni
tat Autonoma; pero també, en segon 110c, perque realment 
no hi pot haver, excepte en algunes excepcions molt estra
nyes, qüestions que afectin només una iHa, perque, si més 
no per reducció al tema pressupostari, a una argumentació 
que s'ha al·ludit pero no amb la precisió probablement que 
pertoca, qualsevol decisió parlamentAria que impliqui I'as
signació d'un recurs pressupostari a una determinada finali
tat, efectivament impedeix que aquells recursos pressupos
tarís s'utilitzin, i no uns altres d'una altra iHa. Per tant, 
qualsevol altra circumscripció es pot sentir afectada per 
qualsevol dicisió que tengui reflex pressupostari, que són 
pn\cticament rotes. 

En conseqüencia, delimitar la qüestió territorial en raó 
de I'interes, ens pareix inoperant i una manca absoluta de 
concreció. Pero nosaltres entenem que, igual que a Cana
ries, s'ha de recoUir de qualque manera la territorialitat in
sular de la nostra Comunitat Autonoma. Nosaltres propo
sam una redacció que faci referencia exdusivament a l'ori
gen deis redactors que proposen la iniciativa legislativa po
pular. Nosaltres deim: "La iniciativa s'exercirA mitjan<;ant la 
presentació de la proposidó de Hei subscrita almanco pel 
nombre d'electors següents: 5.000 quan la totalitat deis fir
mants siguin electors a l'illa de Menorca, Eivissa o Mallor
ca". Es tracta de posar l'accent en l'origen deis electors, i 
no en una qüestió tan vaga i etería com l'interes exdusiu 
d'una determinada illa. 

Entenem que és necessari recollir la insularitat, creim 
que aixü donaria una res posta adequada perque també hem 
d'entendre que hi ha alguna de les qüestions d'interes pri
mordialment i majoritariament referents a una iIla, és difí
cil d'arrastrar ciutadans d'unes altres illes a la mobilització 
popular per referir-se a una qüestió com aquesta, perque 
tornem a l'exemple que afortunadament ha sortit. Sera 
molt difícil mobilitzar ciutadans de Mallorca, de Menorca o 
d'Eivissa, a favor d'una iniciativa legislativa popular en re
lació amb la qüestió de la societat rural menorquina, sera 
practicament impossible. 

Per tant, d'alguna manera s'ha de recollir aquest prin
cipi d'insularitat, pero no amb una referencia al principi 
d'interes exdusiu, que a més posaria la Mesa del Parlament 
en una situació molt dificil, perque ha d'establir una quali
ficació que no és reglamentaria, que no és en raó de l'apli
cació de la llei, sinó en raó d'un criteri del qual no tendria 
referencia objectives i per tant la qualificació d'aquell do
cument podria quedar tremendament desvirtuada. Per aixó, 
nosaltres estam disposats a qualsevoJ tipus de transacció en 
relació amb el nombre, sempre que doni un nombre sufi-
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cientment avalador que la iniciativa respon a uns sen ti
ments i no a unes oportunitats, pero sí volem subratllar el 
principi que la refer~ncia s'ha de fer exclusivament a la cir
cumscripció electoral on els finnants són censats. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Da
mia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Parlamen
tari CDS planteja una fragmentació, no amb els motius 
competencials d'exclusivitat amb qu~ ha fan els altres 
grups, pero hi ha un element que continua vigent. 

El tema de la societat rural menorquina, que al Sr. Qu
etglas li ha paregut bé com a exemple, al Grup SOCIALIS
T A li reafirma que un tema aparentment exclusiu d'una i-
11a, i efectivament ho és perqu~ no funciona a Mallorca, ni 
a Eivissa ni a Formentera, al final és un tema de visió d'una 
societat i de si estam d'acord amb aquesta actuació o no hi 
estam. 

Recollir firmes. Li posaré un cas: per fer una iniciativa 
legislativa, abolint un eIement socialment injust, Sr. Quet
glas, no dubti que en el cas del Grup SOCIALISTA es re
colliran sense cap problema a Mallorca, a Formentera i a 
Eivissa, aixo li puc garantir, perqu~ evidentment el tema de 
la societat rural menorquina, si vos te va a recollir firmes 
per abolir-la i va dins un sector conservador que la vol 
mantenir, per molt menorquí que sigui o li diré més, preci
sament perque és de Menorca, s'hi oposara i no trobara el 
seu suport. 

En aquest sentit, com que a l'hora de la veritat l'ele
ment territorial no funciona, funciona I'element ideologic, 
nosaltres ens mantenim que les signatures han de ser per 
totes les illes, perque aquest Parlament representa totes les 
illes i no hi ha, al final es veu sempre, temes de petits terri
toris, sinó que hi ha temes globals. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a votació, en primer \loc el vot particular del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA a l'article 3 del dictamen 
de comissió. Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es vo
len posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votaci6: vots a favor, 17; vots en contra, 
24; abstencions, 3. Queda rebutjat el vot particular que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena núm. 3 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Sres. i Srs. Diputats 
que voten a favor, es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en contra 
37; abstencions, 3. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'esmena 2237 del Grup Parlamentari 
CDS. Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 3; vots en contra, 
37; abstencions, 4. Queda rebutjada l'esmena del Grup Par
lamentari CDS que acabam de votar. 

1 passam a votar l'article 3, segons el dictamen de co
missió. Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votaci6: vots a favor, 20; vots en contra, 
24; abstencions no n'hi ha. Queda rebutjat l'article 3, se
gons el dictamen de comissi6. 

Se suspen la sessió per deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 

Recomen<;a la sessió. Els articles 4 i 5 no tenen esme
nes mantengudes i procedeix sotmetre'ls directament a vo
tació, segons el dictamen de comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor deIs articles 4 i 5 
segons el dictamen de comissió, es volen posar drets? 

" 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 6 hi ha mantengut un vot particular del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar-Io té la pa
raula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damül): 
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Sr. President. El vot particular del Grup Parlamentan 
SOCIALISTA referit a l'articIe 6 ve motivat per una prActi
ca que es ve produint dins aquest Parlament i dóna com a 
resultat que l'oposició, fins i tot encara que darrera aquesta 
oposició hi hagués una majona del Parlament, majoria cir
cumstancial, no pot tramitar proposicions de llei a no ser 
que compti amb l'assentiment del Govern. 

Tenim un debat, ja el vllrem tenir dins comissió amb el 
Sr. Quetglas, que diu que el Govern no pot vetar una tra
mitació de lIei, pero com que de fet les veta, la proposició 
llei dita de la premsa forana que va presentar el Grup Par
lamentan SOCIALISTA en aquesta legislatura, no va po
der ser objecte de dehat en aquest plenari perque el Go
vern, d'acord amb l'article 126.3 del nostre Reglament, va 
manifestar la seva oposició que es tramitAs, adduint una ex
cusa pressupostAria. 

En conseqüencia, darrera una proposició de llei hi pot 
haver trenta diputats, pero l'Executiu, fent ús de l'article 
126.3, impedeix que aquesta llei arribi al plenari, queda per 
tant bloquejada i desapareix deIs trAmits parlamentaris. En
tenem que aixo és una aberració i que, a més a més s'ha 
anat degradant i és una censura parlamentllria, unes estiso
res mogudes per una excusa pressupostAria. Al final sempre 
hi ha qualque despesa que es genera per una llei, sigui poca 
o malta, i aleshores l'excusa pressupostAria sempre és a 
punt de caure. 

S'ha d'admetre aixo en el cas de la iniciativa legislati
va? Entenem que ni a la iniciativa legislativa ni a la resta de 
la dinllmica parlamentllria. Podra, per tant, si prosperas el 
vot particular del Grup SOCIALISTA a l'articIe 6, el Go
vern de la Comunitat Autonoma vetar una iniciativa legis
lativa popular adduint una excusa o una realitat, que des
prés ja es veura, en materia de pressuposts? Aixo haura de 
ser debatut i estimat dins la Comissió d'Hisenda i Pressu
posts del Parlament. 

Si dins aquesta comissió s'estimAs que les raons que ar
gumenta el Govern no són suficients i es produís una vota
ció en contra de la temptativa de vetar que planteja el Go
vern, la proposició de llei d'iniciativa legislativa popular 
continuaria el seu tramito Creim que aquest és un element 
de participació, cosa que demanava el Sr. López, i que és 
evident que un Govern que es pugui sentir incOmode da
vant una determinada iniciativa legislativa popular, no pot 
treure's una excusa pressupostAria de dios la manega i im
pedir-ne la tramitació, com a mínim si aquesta proposta no 
és compartida per una majoria parlamentaria representada 
a la Comissió d'Hisenda i Pressupost. 

Moltes grAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deis grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? Pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té b. paraula el Portaveu Sr. López i Ca
sasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Senzillament per manifestar el nostre suport a aquesta 
proposta del Grup SOCIALISTA, perque consideram que 
la llei ha de donar garanties davant eIs ciutadans que no es 
pugui retomar per part del Govern a actuacions que són 
perfectament legitimes. Seria com l'articIe 26, Sr. Pons, pe
ro no el de 1'Estatut, sinó aquell de les lleis del país. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Quiero recordar a las Sras. i a 
los Sres. Diputados que en la ponencia ya transaccionamos 
todos los grupos políticos esta redacción que recoge el dic
tamen de la comisión, y que fue a propuesta del Grupo del 
CDS que incorporamos o sustituimos la redacción que se 
contemplaba, demasiado larga y farragosa en este articulo 
7, por lo que es una reproducción casi literal del articulo 
que el Diputado Portavoz del Grupo SOCIALISTA acaba 
de citar, el 126 del Reglamento de la Cámara. 

Lo que subyace en el fondo es cuestionar un derecho, 
el derecho de veto del Gobierno, se tenga una interpreta
ción o se tenga otra, que eso es más discutible y la Mesa lo 
interpreta de una u otra forma, pero yo quiero recordar 
que ese derecho de veto está recogido en una legislacién -
comparada como es Asturias en su artículo 6, en Aragón, 
en Navarra y en Cantabria, algunas de las proposiciones de 
ley que hay en esas comunidades autónomas sobre la mis
ma materia. Por tanto, ni es una aberración, como dice el 
Sr. Dami<l Pons, ni es una extrañeza que se contemple esto 
aquí. 

El resto es utilizar una comisión del Parlamento para 
que se pronuncie sobre un dictamen del Gobierno, una co
municación, y nosotros pensamos que el texto tal como es
tá aquí, cuando llegue su caso y su momento, que se trami
te como indica el Reglamento de la Cámara. El resto de lo 
que figura en este artículo nos parece que no procede que 
se apruebe. Por eso votaremos a favor del artículo 6, como 
viene en el dictamen, y en contra del voto particular. Muc
has gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació el vot 
particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA a l'article 
6 del dictamen de comissió. Sres. i Srs. Diputats que voten 
a favor, es valen posar drets? 

Sres. ¡Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 21; vots en contra, 
23; abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjat el VOl particular 
que acabam de sotmetre a votació. 
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I passam a votar l'article 6, segons el dictamen de co
missió. Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra 
21; no hi ha abstencions. Queda aprovat l'article 6, segons 
el dictamen de comissió. 

Als articles 7 i 8 no hi ha esmenes mantingudes, proce
deix sotmetre'ls directament a votació, que serA conjunta si 
no hi ha objecció per cap deIs Srs. Portaveus. Sres. i Srs. 
Diputats que voten a favor deis articles 7 i 8 del dictamen 
de comissió, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'article 9 hi ha una esmena mantenguda del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, que 
segons els informes deIs Lletrats no es pot admetre perque 
no va ser defensada ni a ponencia ni a comissió. Per tant, 

-procedeix sotmetr~ directament a votació l'article 9, segons 
el dictamen de comissió. Sres. i Srs. Diputats que voten a 
favor, es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: vots a favor, 40; vots en contra, 
cap; abstencions, 4. Queda aprovat l'article 9 que acabam 
de sotmetre a votació. 

Als articles 10, 11, 12 i 13 no hi ha esmenes mantengu
des i procedeix sotmetre'ls directament a votació, que serA 
conjunta si no hi ha objecció per part deis Srs. Portaveus. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor deIs articles 10, 11, 
12 i 13 del dictamen de comissió, es valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

El Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES té mantenguda l'esmena núm. 11 que demana 
la incoporació d'un nou titol relatiu al dret de petició. Per 
defensar aquesta esmena té la paraula el Portaveu Sr. Ló
pez i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

GrAcies, Sr. President. Aquesta esmena tracta de com
pletar, en la mesura del possible, una llei que ha de facilitar 
als ciutadans l'exercici deIs seus drets d'iniciativa, pero pot 
ser legislativa o no legislativa, com de vegades ve funcio
nant ja en aquesta Cambra a través de la Comissió de Peti
cions. 

Per aixo, nosaltres creim que seria bo incorporar un ti
tal II relatiu al dret de petició parlamentAria que seria sen
zillament recollir dins aquesta llei el que d'alguna manera 
ja es configura com a una possibilitat dins la llei del Regla
ment del Parlament de les Illes Balears i donar-li una mica 
més de concreció tal com s'explica als anicles que vam pre
sentar. 

Tanmateix, nosaltres no en feim un cas irreductible 
d'aquest tema, pero creim que enriquiria millar la llei, és a 
dir, llei d'iniciativa legislativa, pero també el dret d'exercir 
la iniciativa no legislativa davant la Cambra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deIs grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 
la paraula el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 

Sr. President. Molt breument, és una llei d'iniciativa 
legislativa popular, el dret de petició és una altra cosa, és 
un element heterogeni que no hi encaixa, i sense que esti
guem en contra d'aquest dret, estam en contra que vengui 
dins aquesta llei. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Reiterar las palabras que ha 
dicho el Portavoz del Grupo SOCIALISTA. nosotros ya lo 
dijimos en la ponencia y en la comisión, el título de la ley 
es iniciativa legislativa popular, en consecuencia el Regla
mento de la Cámara ya recogía, con suficiente amplitud lo 
que es el derecho de petición, y lo que es la Comisión de 
Peticiones que funciona en el Parlamento. 

No veíamos, por tanto, que fuese una cuestión de in
corporar en esta ley, y por tanto ya rechazamos en estas dos 
instancias, en ponencia y en comisión, esta enmienda am
plia que puede ser perfectamente una enmienda de reforma 
del Reglamento, pero no desde luego de una ley de esta na
turaleza. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena núm. 11 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES que demana 
la incorporació d'un nou titol relatiu al dret de petició. S
res. i Srs.'Diputats que voten a favor, es valen posar drets? 
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Sres. ¡Srs. Diputats que voten en contra, es volen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en contra, 
40; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. 

Les disposicions finals primera i segons i l'exposició de 
motius no tenen esmenes mantengudes i procedeix sotme
tre-les directament a votació. Sres. i Srs. Diputats que vo
ten a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

Acabades les votacions d'aquesta llei, pero ates que hi 
ha hagut una votació que podia fer incongruent aquesta 
lIei, la Mesa reunida i en aplicació de I'article 124, que diu 
que si el text resultant pogués esser incongruent o obscur 
en algun deIs punts, la Mesa de la Cambra podra, per ini
ciativa propia, enviar el text aproYar pel PIe altra vegada a 
la comissió, amb l'única finalitat que aquesta en el termini 
d'un mes n'efectui una redacci6 harmonica que reflecteixi 
els acords del PIe. En aquest cas, hi ha logicament una in
congruencia a la llei que quedariá sense nombre de firmes, 
per tant la Mesa acorda de tornar-la a la Comissió d'As
sumptes Institucionals perque en el termini maxim d'un 
mes s'hi facin les correccions pertinents i puguem sotme
tre-la, com diu el mateix article 124, a una sola votació per 
poder-la aproyar o rebutjar. 

V.- DICfAMEN DE LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES 
INSTlTUCIONALS 1 GENERALS SOBRE EL PROJEC
TE DE LLEI R.G.E. NÚM. 1031/89, DE MANCOMUNI
TATS DE MUNICIPIS. 

1 passam al punt següent de l'Ordre del Dia, que és el 
debat i la votació del Projecte de Llei de Mancomunitats de 
Municipis, R.G.E. núm. 1031/89. 

Als artides 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 i 20, a la disposició addicional única, a la dis
posici6 transitoria única, a la disposici6 derogatoria, a les 
disposicions finals primera i segona i a l'exposici6 de mo
tius, no hi ha cap esm~na mantenguda, i per tant procedeix 
sotmetre'ls directament a votació, que sera conjunta si no 
hi ha objecció per cap deis portaveus de la Cambra. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que voten a fayor, es vo
len posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 1 amb 
aquesta votació queda aprovada la Llei de Mancomunitats 

de Municipis de les Illes Balears. 

Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la Sessió. 
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