
DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEAR S 

D.L.P.M. 770 - 1987 Fq.Con.núm.33/27 11 LEGISLATURA Any 1991 Número 120 

Presidencia 
del Molt n'lustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

Sessíó celebrada día 20 de mar" del 1991, a les 17 hores. 

Lloc de celebraci6: Seu del Parlament 

SUMARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RG.E. núm. 332/91, prest!nrada peZ Diputar Sr. Sebastiñ Serra, del Crup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, amb la formultlcw segl1ent: 
~De quins mecaJlismes de control i inspeccw disposa In ConsefleriIJ Adjunta a In PresidencUJ perta/ tk garantir 
el compliment de la norma marc d'organilzació i funcionament tk les polici.es /ocals als difuents municipis 
de les llIes Balears, d'Qcord amb el que preveu la L/ei Orgilnica de CDSSOS j forces de segurefat de I'Estat, i la 
normariva dictada per la prtJpiiJ. conselleria r 

2) R.G.E. núm. 345191, presentada pel Diputar Sr. Sebasna Serra, del Crup Parlamentan NACIONALISTA I 
D 'ESQUERRES, amb la fonnulaci6 segl1ent: 
~Pel1Sa el Govem de les lIIes Balears acceptar alguna de [es demandes deis treba/ladors de ['hospital de Caubet 



o <-- '( (/ 
2U&- DIARI OESE$SIONS 1 Núm. 120 120 de marsdcl 1991 

pd que fa a aspectes concrets de [unció pública?" 

3) RG.R núm 349/91. presentada pel DipullJt Sr. Sebastiil Se"a, del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, amb la formulació segrlent: 
"Quan podron gaudir tls ciuUUÚlns d'aquestes ifles de la visió del fresoret almoluu:h compra! ptl Govem de (es 
flles Balears r 

4) RO.E. nÚln. 350/91, presentada pel Diputa/ Sr. Sebasrio. Se"a, del Grup Parlamentan' NACIONALISTA J 
D 'ESQUERRES, amb ro formulacW Segi101t: 
·Pensa el Govem de les IlIes Ba/ears donar supon a la petició que a través de 1V3 s'emeti diOriameltt un tele· 
notfcies especlfic de les mes Balears?" (Retirada) 

5) RO.E. núm. 331/91, presentada pel Diputar Sr. loan F. López, del Grup Parlamentan NACIONALTSTA J 
D 'ESQUERRES, amb la formu/ació segUent: 
"Quines gestions hatel la ConsellerÍLl de Cultura i Educació per potenciar I'exhibició de pel·/lcules realitzades, 
doblades o subritulades en carala, d 'acord amb ¡'anie/e 31.1 de la L/ei 3/1986, de nonnalització lingalstica?" 

6) RO.E. núm. 356/91, presentada pel Diputat Sr. Sebastí~ Serra, del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D 'ESQUERRES, omb la formulacw segiJent: 
~Quin supon pensa donar el Govem de les l/les Balears duranll'any 1991 a la federacw de te/evisions locals 
de les mes Balears, registrada elI O d 'octubre del/9lJO i fundada per les associacions Sociedad de prellSa, radio 
y televisión de Menorca, Associació lfevant de Manacor i Associació Eivissa musical?" 

II.- TRAMI TACIÓ DIRECI'A I LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI R..G.E. núm. 
353!9I,presentada peL~ Grups Parlamentaris POPULAR, SOCIALISTA, NACIONALISTA 1 D 'ESQURRES, 
CDS, UNIÓ MALLORQUINA i MIXT, de modificació de.l 'anide 2/.1 de la disposició transilória primera de 
la L1ei 1/1987, de 18 de febrer, de la Sindicatura de Compres de la Comunitat Autónoma de les //les Balears. 

/11.- TRAM/ TACIÓ O/RECTA / LECTURA ÚNICA DE LA PROrOSICIÓ DE LLEI R.G.E. núm. 
379/9/, presenlada pels Crups ParlamentariJ POPULAR, SOCIALISTA, CDS i UNIÓ MALLORQUlNA de 
re[omlO de determinaLS arríe/es del Reglamenr del Parlament de les lIles Balears. 

IY. - DICTAMEN DE LA COMISSI6 D'ASSUMPTES SOCIALS SOBRE EL PROJECTE DE LLEI R. 
G.E. núm. 1903/90, d1ordenaci(j saniltlria i creació del serveide salut de Balears. (Retirat). 

Y.- TRAM1TACIÓ DIRECTA I LECTURA ÚNleA. DEL PROjECTE DE LLEI de modificació de I'ar
tir:le 14 de. la r Je.i 11¡"90, de 17 d'octuhre, de patrimoni de. la C..omll nitat Alltc"!nnma de. Ie..<i fl1e..'I Balear.¡. 

MODlFl CAC1Ó DEL SUMAR! 

O.· LIQUlDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE LES [LLES BALEARS DE L'EXER· 
c/el DE L 'A.NY 1990. 

VI.- PROPOSIC¡Ó DE LLET R.G.e. núm. 2820/90, presemada pe! Grup Parlamentari NA CIONALISTA / 
D 'ESQUERRES, de proteccw dels arbres singulars. 

EL SR. PRESIDENT, 

Sres i SIS. DiputalS, culllem;a la sessió segons rOrare 
del Dia que ha estat repartit i que ha quedat modifica! avui 
a la Junla de Portaveus, amb mOliu de la ret irada , per part 
dcl Govern, del Projecte de Llei d'ordenació sanita ria ¡ crc
at-ió del servei de satul de Balears, i amb la incJusió d'un 

pUll1 nou que és el debat ¡ aprovació, si pertoca, de la Pro
posició de Llei núm. 2820/90, presenlada pel Grup Parla
IHclllari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, de prolec
ció deIs arbre.'I singulars. 

0.- L1QUlDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL P AR
LAMENT DE LES ILLES BALEARS DE L'EXERCICI 

-



DL4.Rl DESESsIONS / Núm. 120 {20de marcdell991 

DE L'ANY 1990. 

Procedeix també, abans de passar al dcsenvolupament 
de ¡'Ordre del Dia ordinari, sotmetre a I'aprovació de la 
Cambra la Iiquidació deis Pressuposts d'aqucst Parlament 
de les llIes Balears de ¡'any 1990, que ha estal oportuna
ment repartit als Srs. Portaveus deis grups parlamentarill. 
Aquesta presidencia demana si hi ha assentirncm en ¡'apro
vació de la Iiquidació del pressupost del Parlament de les I
lIes Balears de ¡'exercici del 1990. 

1.1).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 332m, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIÁ SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRuP PARLAMENTARl NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES. 

Passam al pum 1, referil a preguntes. Comen~m per la 
registrada amb el núm. 332/91, sobre el compliment de les 
nonnes mare d'organització i funcionament de les palides 
locals. Té la paraula, per formular-la, el Diputat Sr. Sebas
l¡tI Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

GrAdes. Sr. President. De quins mccanismcs de con
trol i inspecciO disposa la Conselleria Adjunta a la Presi
tltnda per tal de garantir el complimenl de les norme.<; 
mare d'organitzaciO i funcionamenl de les polieies locals als 
diferents municipis de les Balears, d'acord amb el que pre
veu la Llei OrgAnica dc cossos i forces de segurelat de l'es
tat i la normativa dictada per la seva prOpia conselleria? 
GrAdes. 

EL SR. PRESIDENT, 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller Adjunt a la 
Presid~ncia, Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc OUet i Girart): 

, 
, GrAcies, Sr. President. He de manifestar, en primer 

1I0c, que a la Llei OrgAnica de cossos j forces de seguretat 
de l'Estat i a la normativa dictada per aquest Parlament no 
hi figura cap casta d'inspecció o de servei d'inspecció. 

E l que sr és cert és que es produeix un control des del 
primer dia en qut la lIei mateixa h.o permet, quant al com
pliment per pan deis ajuntaments de LTes aspectes con
crets: un que fa refertneia al nombre mfuim d'efectius en 
plantilla que s'ha de complir duran! l'exercici del 1991, d'a
cord amb la disposició transitOria tercera de les normcs 
mare; un altre que fa refer~ncia a uniformitat i equipament, 
que s'ha de dur a tenne abans del juliol del 91, segons la 
disposició t ransitOria del Decret 71./89; i un altre referent a 
la cobertu ra de plaees i lIocs de feina que s'ba de dur a ter
me des de la mateixa aprovació. 

Ales hores, per dur a terme aquest control, que no ins
pea;ió, entenem que el que s'esta. fenl és adequal. En pri
mer Uoe i pel que fa referencia al nombre m(nim de planti
lla, s'tú ha donal compliment durant ¡'exerclei del 1991, a 

finaIs del 1990 es va remetle a to15 eis ajuntamen15 un re
cordaton de l'obligació ais fins i efectes que es fixAs dios el 
pressuposl de11991 el nombre m(nim de places necessa..ries, 
amb el ben entts que no afectava tots els ajuntaments. I-{j 

ha ajuntaments que tenen cobert amb excés el nombre mí
nim de pIaees de palicia, d'acord 8mb la població de drel 
que tenen assegurada. 

D'aItra banda, el mode ¡manera amb que entenem que 
hem de dur a terme aquest control, són a la impugnaciO 
dels pressuposts a mesura que es vagin aprovant, i eos refe
rim a l'exerctci 91, i en aquests moments podero dir que no
rnés han arribat deu prcssuposts d'ajuntaments aportats, 
com él; la seva obligaciO, a la conselleria, per tant la vigilAn
cia es du a terme sobre aquests pressuposts aprovats i pre
sentats a la conselleria. amb el ben entts que compleixen 
en aquests rnomeo15, part d'aques15 deu pressuposts o deu 
aj untaments, aquestes normes mirumes, pe! que fa referen
cia a uniformitat i equipaments. 1 tenen fins al juliol del 91 
per complir-ho. 

Al mateix temps que les aj udes corresponents es pro
dueix la vigilAncia peninent. i és pl1blie i notan que les do
tatioos d'equipament i les d'unUormitat s'han homegenelt
zat a tots els aju ntamenlS de tota la Comunitat Autónoma. 

Res més, moltes grAcies. 

EL SR. PRESIDENT, 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS, 

GrAcies. La impressió, Sr. Gilct, és que el que més fu n
ciona.són els uniformes, aquesta és la impressiO. 

Nosaltres ja Ji vArero dir, oom a ConseUer Adjunt a 
Presi~ncia i amb compettncies en qQestioos d'administra
ció local, que o bé el Govem redr~va aquesta polftica 
d'obligatorietats, recordatoris, coordinació, o certament la 
Comunitat AutOnoma molt mala guia do naria si no sabia 
entrar de han de veres a una coordinació i, per qut no dir
ha?, a un control de oorporaeions locals. 

Amb la seva resposta, la impressió que tenim és aques
ta. Trasllats no n'hi ba haguts, no es parla de questiO d'ho
raris, no es parla de qilestió de jornats, no es parla de qiles
lió de feines especffiques de la pa licia municipal, temes 
ma lt importants. Jo cree que dios eis municipis que voste 
diu que eIs han envial pressuposl, ens parla de deu, certa
ment és molt magre aquest número, és terriblement magre, 
i, en conseqütncia, eos fa la impressió que cosa falla ¡que 
no s'ba redr~da adequada. 

Creim que la tasca afer és molt més Amplia i dins 
aquesta replica, uo interrogatori, vostt ha dit que feren un 
recordalOri alS municipis, í jo Ji faig un interrogatori: i el 
munid pi de Palma, funciona amb salisfacció, segons creuen 
vost~ que ha de funcionar? 

EL SR. PRESIDENT, 
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Té la parauJa el Sr. Conseller. per a r~plica. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CiA (Francesc Gilet i Guart): 

Si, d'una forma moll curta. Jo no admet de cap de les 
maneres que sigui funció nostra controlar boraris ¡abarais 
ni salaris, é.s compet~ncia deis ajuntaments. són funcionaris 
municipals, no són fundonaris de la Comunitat Autónoma, 
i en absolut és funció de la Uei de coardin:tció de polieics 
locals ni de I'article 57 de la Llei de cossos j rorees <le scgu. 
retat de I' Estat, establir uns sistemes d'inspecció o uos sis
temes de (iscalitzaeió deis acords municipals ¡ el seu coro
plimenl. 

Li he dit que eLs deu pressuposts són els aprovats i els 
remesos, aqueslS deu pressuposts es fiscalitzen i es faraD les 
passes corresponents de cara o bé a impugnar-los, que és la 
nostra obligació, perqu~ no compleixen una nonnativa au
lonOmica, o bé a donar·los per bons si és que compleixen 
aquesta normativa quant a na rmes mare. 

Ouant a la pregunta que voste em fa sobre l'Ajunta
ment de Palma. Ji he de dir que en aqucslS moments i d'a
cord amb les dades que tene aquf, I'any 89-90 tenia 704 po
Jides nacionals i, d'l;Icord amb les normes mare, n'hi corres
ponien 512, és a dir que té un excés de quasi 200 pollcies 
locals, conseqüenlmenl compleix la normativa. 

1.2).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 345f.Jl, PRESEN
TADA PEL DlPUTAT SR. SEBASTlÁ SERRA I BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 345/9t, sobre demandes deis 
treballadors de I'Hospital de Caubet, té la paraula el Dipu
tat Sr. Sebastill Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

GrAcies, Sr. President. De tots és sabut que hi ha hagu! 
uns oonflictes importants a l'Hospital de Caubet entre els 
rerrc.sent8nlS deis treballadorS, el comite) d'empresa i el 
GOvern de les llIes Balears. De totS és sabut que la Cause-. 
lIeria de Satlitat manlé que allA va tOI moll bé, que 101 fun· 
dona benJssim, l em sembla que és UD deu la nota que el 
Conscller ti dóna a lot, el de Sanitat. 

Pero ara ve el lema deis fundonaris, dels contractats 
¡abaraIs, deis interins. Fa comples e l Gavern acceptar algu 
na de les demandes d'aquests treballadors o no? GrAdes. 

EL SR. PRESlDENT: 

Per contes tar té la paraula el Conseller de la Fundó 
Pública. Sr. Simarro. 

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
(Joan Simarro ¡ Marques): 

GrAcies. Sr. Presiden!. U podria contestar dient·Jj que 
no és que pensem acceptar, sinó que ía hem acceptat algu
nes d'aqucstc.<¡ demandes. PerO vull ser un poc més ampli i 
donar·\j una explicaeió. 

Sobre la relació de lloes de feina i de retribueions es 
tengueren durant el mes de gener i febrer tres reunions 
amb la mesa negociadora, i una amb els laborals. Les rei
vindicacions que varen presentar a la mesa negociadora 
eren com:retament augment de saIaris, mollS fOrlS , de com
plement de destI i de complemenl espeelfic, i després un te· 
ma sobre I'obligatorietat d'haver d'estar dos anys en el ma~ 

teix lloc qua o s'ha accedit per concurso 

S'estudjaren, i aquest augmenl substanciós del comple
melH especffic no s'ha pogut atendre en general, pcrqut ha· 
vfem d'establir un equilibri entre la resta de funcionaris, 
entre I'Hospital Provincial i ¡'Hospital de Son Dureta. Hi 
ha d'haver una relació perqu~ no podem fer e:Kcessives dife
rencies. 

lndependentment d'aiX"O, hi va haver un escrit deIs tre
balladors del Joan March on presenlaven una série de rei
vindicacions! una quc es rer~ria a coses de ti pus organit7.a
tiu, que és compettncia de la Conselleria de Sanital i no hi 
poguérem enlrar; j unes altres dues que sí eren importants, 
que era que eIs funcionaris propis de la Comunitat tengues
sin preferencia per acccdir als llocs, concretament els met
ges, que estaven c1assificats com a A·4. és a dir que padicn 
venir dircctament de fara i passar 8 A·A. a funcionaris pro
pis de la Comunitat. Aquesta petici6 es va atendre. [ una 
altra que Ceia referencia a la desproporció que hi pogués 
haver a les retribucions entre els titulalS su periors ¡ els titu
lats de grau mitja , concretament metges i infermeres. 
Aquesta també es va alcndre. N'hi havia una altra que de
manava que els auxiliars sanitaris es funcionaritzassin, no 
teoi.m cap inconvenient a acceplar-ho sempre que s'integrin 
al seu cos corresponent; ells Il'lgicamen t e.<; volien integrar 
en un cos superior i no tenien tilulació suficient. 

Cree que li he danal una explicació. Molles grAdes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Dipulal Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Sr. Simarro, hi ha una demanda que vostt no m'ha ex
plicat, el CQmi te demana que no bagin de fer tames hores 
eXlraordin¡\ries ¡ demana que hi hagi una agilitat a la con
lractació de les subslitucions per tal d'evitar al m;\xim bo
res extraonHmlries al centre hospitalari. Estudien aquesta 
demand.a vos tes? 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conscller. 

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
(Joan Simarro ¡Marques): 
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Aquesta demanda no m'ha arribat ni per escrit ni a Ira
vés del comit~ d'empresa. Directament no ha arribat. De 
totes formes, no es contemplen excessives hores extraordi
m1rics , es conlemplen nornés els toms, que és una cosa nor
mal, i les gu:}rdies. Hores extraordinaries, que jo sApiga, no, 
narnés toros ¡ guArdies. 

1.3)., PREGUNTA R.O.E. NÚM. 349¡91, PRESEN· 
TADA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIÁ SERRA I BUS· 
QUETS, DEL ORUP PARLAMENTARI NACIONALIS· 
TA I D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDEN'); 

Per formular la pregunta 349/91, sobre el tresorct al
mohade comprat pel Govern, té la paTaula el Diputat Sr. 
SebastiA SerTa i Busquel<¡. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gn\cic.s, Sr. Presiden\. Sra. Co nsellera, qua n pOdrem 
gaudir els c\utadans d'aqucstcs ilIes de la visi6 del tresorct 
almohade compral pel Govern de les 8alears j que ens ¡ma
ginam que actuaImellt esta dipositat al Museo de Mallor
ca'! GrAdes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula.la Sra. Consellcra de Cul
tura. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA· 
CiÓ J ESPORTS (Maria AntOnia Munar i Riulon): 

Gnkies, Sr. President. Ben aviat, perque si bé el pro
jecle d'adequaciO d'una nova sala SOlmesa a especials con
dicions de seguretat, exigides per la natura del prepi treso
ret, s'ha hagUl d'ajomar a causa de les obres que es duen a 
terme al pati del Museu de Mallorea, per tal d'aeabar la se
va obra civi l ¡poder instaHar degudarnenl tates les coJ.lec
cions, ajornamcnt que Ji he de manifestar que no vol dir 
oblit del projectc o suspensió, sinó tan sois ajornament. 

Per obviar aquesta ci rcumsti!ncia, s'ha programat una 
exposició per tal de donar a con~ixer la tTOballa i la pcns:l
vem obrir després de les testes de Pflsqua. Pel que fa a pro
peres exposicions, hi ha la possibilitat que s'cxhibeixi a la 
Llonja de Pa lma, en una exposició de joieria que (arA la 
Conselleria d'Indústria del Govcrn Ba lear pel juliol o per 
I'agost d'aqucst any 1991, cosa que permetra una nova pos-
sibiJitat de donar- lo a coneixer al públic mallo rquf, sempre 
i qua n les condicions de seguretat enS ho permetin. 

També be de manifestar que lia estat soHicitat pel Me
tropoUtJn Museum dc Nova York i pel Patro nat de ¡'Al
hambra amb moHu de l'exposici6 A1-Antlalus que tindra 
Uoe a Granada i a Nova York també durant el 1991. 

En Tesum, tendrem oeasió de veurc, i de veu re bé 
aqucst tTesor. 

EL SR. PRESlDENT: 

Té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Que el vegem aviadct, amb salut i que no sigui durant 
la campanya electoral. Gradcs. 

1.5).· PREOUNTA R.O.E. NÚM. 331/91, PRESEN· 
TADA PEL DIPUTAT SR. lOAN FRANCESC LÓPEZ I 
CASAS NOVAS, DEL ORUP PARLAMENTARI NA· 
CIONALlSTA I D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 33181, sobre I'exhibició de 
peHJcules en catalA, té la paraula el Diputat Sr. Upez i 
Casasnov:lS. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies. Sr. Prcsidenl. Qu~ t'hi jugues, Mari Pili?, és el 
litol u'una peH1cu la que s'exhibeix aqueslS dies a diverses 
panlulles deis Palsos Catalans, un film de Ventura Pans, 
que 3 Palma es- projccta en la seva versió castellana. Com 
que arreu deis Pa'lsos Catalans aquesta projecció gaudeix 
u'un gran Cxit comercial, nosaltres demanarlem en el con
tcxt tI'aquesta prajecció, perO lenint en compte que en
gua ny se n'han projectades ja set, de peHlcules produldcs 
en cala la, de les quals aqul, a les lUes Balears, es distribuei
xen les vefSions caManes, quines gestions ha fella Conse
lIeria de Cultura i Educació per potenciar I'exhibició d'3-
questes peHIcules realitzades, doblades o subtitulades en 
cataJa, d'acord amb ,'article 31.1 de la Llei de Normalitza
ció Lingüística? 

EL SR. PRESIDENT; 

Per contestar té la paraula la Sra. Consellera de Cullu
ra, Educació i Espons. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA· 
CIÓ r ESPORTS (Maria AntOnia Munar i Riutort): 

G racies, Sr. Presiden!. S'ban fel gcstions i precisament 
s'han concretat avui mateix, que, com YOst~ sap, era aqu! 
reunít el Conseller de Cultura de la Generalitat catalana i 
la Directora General de Cultura de la Generalitat valencia
na. Uns primers con tactes que es varen tenir fa lIns mesos 
avui s'han concretat en aquesta mattria. 

El sistema per aconseguir que aquestes peHlcules que 
es fan en catalA ¡que lenen el suport d'aquestes Generali-
1:l1S es puguin veure j exhibir també aquí en aquest idioma, 
é:; que quan se' ls doni ajulS per pan d'aquesls govems se'lS 
don! 3mb la condició que en aquesta Comuni tat i a la va
lenciana, o la catalana i la d'aqu!, o al revés, si fóssim nosal
tres que donAssim I'aju! econOmic, en els palsos de parla 
catalana es fa!:\ la peJ.lIcula en calalA també durani Un CS
pai de lemps que seria mig any. 

És rúnica manera de vcure les pel·lIcules amb I'idioma 
l{ue s'han fel, ates que si no, les productores en ser més 
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rendible econOmicament en un altre idioma, ha fan en I'al
Ire. 

EL SR. PRESIDENT, 

Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS, 

Senzi llamen t, per agrair aquesta informació que s'ha 
prodult avui en el context ¡j'un fe! cultural importanl, la 
presentació d'un Uibre de Ramon L1ull, produH amb el su
port de les tres consellerics de t ullura. Cree que aixb és un 
fel imponant i el tema del cinema lambé pOdria trobar, 
com ja s'ha dit aquí, un encaix de polftica dc cuoperació i 
de concordanc;a, com s'ha deñnit avui demad. Per tant, no
saltres continuarfem demanant, que t'ni jugues, Mana An 
tbnia -s i m'ho permets-, per [cr que aquestes pel·l[cules es 
puguin veure també en catalA .aquí a les lIIes'! Grécies. 

1.6).· PREGUNTA R.O.E. NÚM. 35MlI, PRESEN· 
TADA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIÁ SERRA 1 BUS· 
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NAClONALlS· 
TA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT, 

1 per formular la pregunta registrada ámb el número 
356/91, sob re la federació de tclevisions locals de les Illes 
Balears, té la parau la el Diputat Sr. ScbasliA Serra i Bus
quets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS, 

GrAdes, Sr. President. De sobres es sabut que el nostre 
grup parlamentari, des de fa tres pressuposts ha presentat 
sempre e.~menes per tal que el Govern de la Comunitat do
ni supon a le~ televisions locals que existeixen ¡que lan bo
na (unció fan a les IlJes Balears. 

Aquestes televisions locals varen ser reconegudcs, de 
fel, per la Uei de PressupostS de I'any 89, amb I'aprovadó 
d'una esmena del nostre grup, que permelia unes subven
ciOIlS concretament a les televisions locals existentS. A la 
Llei de PressuposlS pef al 91 s'ha torna l a insistir en aques
ta mateixa direcció i també s'ha aconseguil que hi hagi un 
suport a aqucstes tclevis ions locals. 

Una passa moJt importan! de les televis ions IOC.l ls ha 
estat la crcació d'una federació estable, registrada (Ha 10 
d'octubre de rany 90 ¡fundada per les associaeions Societat 
de premsa, rAdio i telcvisió de Menorca, Associaci6 Llevant 
de Manacor i Associació Eivissa musical. Valem saber qui
nes intencions de supo n té el Govern respecte J 'aquesta fe
deraeió de televisions locals, registrada definitivament dia 
lO d'octubre del 90 i oherta que hi participio, a més d'a
questes tres entitats, d'alt re.~ que pugu in existir i que, de 
fet, ex:istcisxen en aquests momenes a les IlIes Balcars. Gra· 
cies. 

EL SR. PRESIDENT, 

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

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

Si, grAdes, Sr. PresidenL M'ha de permetre cl pon aveu 
del Grup Parlamentan NAClONAL1STA l O'ESQUER
RES que li digu! que esperava que amb la mateixa pregun
ta vost~ mateix es donés la contestació, jo cm pensava que 
ni tan sois m'hauria d'aixecar a contestar sabretot després 
del relal que vostt ha fet per argumentar la seva pregunta. 

Efcctivamem, el que vosu~ diu és mlalment cert, i I'ú
níc que he de ter é.~ remetre aIs pressupostS que va aprovar 
el Parlament balear precisament dins la Secció de la Conse
Heria de Cu ltura, Educació i Espot1S, programa de norma
lilzació lingüistica, els mitjans de comunicació, responsable 
del programa director general de cultura, centre de cest 
servei de oormalilzació lingUistica, despcses, i hi ha suport 
a la Fedcració de televisions locals, 3 milions de pessetes, 
Ar;ó és el que hi pensam dedicar, tal com ve al pressuposl. 

Vostt sap que inidalment hi Ilavia 1 mUió de pesscles 
¡que per una e.smena del Orup M[XT es va incrementar en 
2 milions, per tant aquesta és la despesa de 3 milions de 
pcssctcs que aniré destinada precisament a la Federació de 
telcvisions locals. G rAdes, Sr. President. 

ELSR. PRESIDENT, 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS, 

Si, grAdes. Sr. Huguet, tots sabem llegir eL~ pressu. 
pOSIS i IOL~ hi érem qUll.n ha discutlem. Perb I'any 90 tenim 
emt5 q ue el mUió que hi havia es va repartir apoques tele
visions loca ls, pcr ventura seria ha que ens explicAs on va
rell anar els doblers que hi havia i per qu~. 

Per al 1m banda, seria ha saber si per al 91 hi ha una 
vol un ta! de red re'f3ment i, per tant, d'anar cap a la federa
ció constituida í a la vegada oberta a totes les televisions o 
s i encara hi haurA possibles interpretacio ns per part del 
Govern, 

1, en tercer Uoe, es limiten vastes a una qucstió estric
tament pressupostaria deis 3 miliom¡ aprovats o pensen que 
hi haurA una mica més de supon? Gréties. 

EL SR. PRESIDENT, 

Té la paraula el Sr. Vice-president del Gavern, Sr. Hu
guet. 

EL SR. VICE-PRESLDENT DEL GOVERN (Joan 
Huguet i Rotgcr): 

Sf, grades, Sr. President. L'únic que he fel ha esta! re
ferencia a la pregunta concreta que voste f:¡ :¡quf al plenari 
d'avu i, i aquesla pregunta es contesta aiJd de ciar, suport a 
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la federació de televisions locals, 3 milions de pessetcs. i 
aquests 3 milíons de pes!iete~ han d'anar a la federadó le· 
galment constitui'da, no a aquesta telcvisió si, a aquesta no, 
a aquesta n'hi donam més i a aquesta n'hi donam menys. 
Aniran a la (cderació i seran després les lelevisions integra
des dios aquesta federació les que faran el repartiment. 

Peró com? Scmpre complint I'objectiu que és pcr al 
programa dc normalitzaci6 lingü[stica a través deis mitjans 
dc comu nicació, on hl ha altres despescs, com suport a la 
premsa forana en cata la, la setmana del lIibre en cé'ltala, la 
producdó de videos en catala, emissions de rMio en cata l;)" 
mitjans audiovisuals en cala la. etc., etc. I hi ha aquesta par
tida en concret que és la 48041. Aquesta és la contes tadó a 
la pregunta que voste rormula. 

G racies, Sr. President,. 

11.- TRAMITACIÓ DIRECTA 1 LECTURA ÚN ICA 
DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI R.O.E. NúM. 353i91 , 
PRESENTADA PELS ORUPS PARLAMENTARIS PO
PULAR, SOCIALISTA, NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, CDS, UNIÓ MALLORQ UrNA 1 MIXT, DE MODI
FICACIÓ DE L'ARTICLE 21.1 aI!lEJ!¡ DE LA DISPOSI
CIÓ TRANSITÓRlA PRIMERA DE LA LLEI 1/1987, 
DE 18 DE FEBRER, DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE 
LES lLLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el punl r~ferit a preguntes, passam al punt 11 
de l'Ordre del Dia que és la tramitaci6 directa í en lectura 
única de la ProposiciÓ de Llei núm. 353/91, presentada pels 
Grups POPULAR, SOCIALISTA, NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, CDS, UNIÓ MALLORQUINA ¡ MIXT, 
de modificació de I'article 21.1 de la disposiciÓ transitoria 
primera de la Llci 1/1987, de 18 de febrer, de la Sindicatura 
de comptes de la Comuoitat AutOnoma de les llles Balears. 

Volen els Srs. Po rtaveus que se'n fad lectura o bé es 
d6na per sabuda? 

Srs. Portavcus que vulguin intctvcnir? 

Passam a votadó la Proposició de Llei núm. 353f)1, de 
modificació de l'a rticle 21.1. de la dispos íció transitOria pri
mera de la Llei 1/1987, de 18 de febrcr , de la Sindicatura de 
comptes de la Comunilat Autónoma de les lIIes Ba lears. 

Sres. j Srs. Diputats que voten a favor, es valen pOl¡ar 
drets? 

ValS en cont ra '! 

Abstencions'! 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Ill.- TRAMITACIÓ DIRECTA 1 LECTURA ÚNICA 
DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI NúM. 379191, PRESEN
TADA PELS G RUPS PARLAMENTARIS POPULAR, 

SOCIALISTA, CDS 1 UNIÓ MALLORQUINA, DE RE
FORMA DE DETERMlNATS ARTICLES DEL RE
OLAMENT DEL PARLAMENT DE LES lLLES BALE
ARS. 

I p3SSam a la tramitació directa i lectura única de la 
proposiciÓ de Hei núm. 379/91, presentada pels Grups Par~ 

lamentaris POPULAR, SOCIALISTA, CDS i UN iÓ MA
LLORQUINA, de refonna de determinats articles del Re
glamcnt del Parlament de les llIes Balears. 

Sres. i Srs. Diputats que valen interven ir '! Per part del 
Grup MIXT, té la paraula el Sr. Ritci. 

EL SR. RICCI I FEBRER, 

GrAdes, Sr. PresidenL Aquesta modificadÓ sembla 
que intenta trabar solucions a un cas particular i concret, 
perO és una modificació que no aconsegueix més que pro
voca r siluacions de desigua ltat per (er exaetament el con
trari del que C.'i busca. 

Posem, per cxemple, el cas d'un partil determinat que 
no aconsegueixi el nombre de diputats mlnim per formar 
grup parlamcntari; alcshores constituirá. el grup parlamen
tari mixt. Potser que 3mb un sol diputal, podria ser. I si 
posteriormem tres O quaue dipu13tS dcddeixen canviar de 
grup -segons alguns serien diputats lrAnsfugues, segons uns 
altres són els panits que queden que só n cis tra!1sfugucs, 
són formes de veure-ho, perO no ve al cas aquest tema-. si 
aquest~ quatre diputats decideixcn canviar de grup es po
dran in tegrar t ranquiHament al grup mixt, sense més pro
blema, i, indisculiblement el grup mixt será. dut a terme 
amb quatre diputats, o dos, o tres que hagin sortit d'un al
tre grup per formar-hi parto 

Si el grup no esté.~ constituYt, com tots vost~ saben i 
d'acord amb el que pretenem avui aquf, serien no adscrits i 
passarien a no adscrüs. Fixau-vos en quina gran difer~ncia 
de tractament tendricn pel sen2i11 fet que hi hagués el grup 
oonstiluH de bon principi o no. El traclament de no ads
crits podria donar-se i podria scr fruil de diverses margina 
cions, en canvi, dins el grup mixt no lendrien cap tipus de 
márginació, sinO tal el contrario 

No reglamentam el funeionament del gtup mixt, tam
poe no e l reglamentam, per la qual cosa és el president qui 
haurA d'cstablir les solucions als problemes que es puguin 
planlejar_ Qu~ passarla si el grup mixt fas integral per tres 
dipulats que vénen d'allres grups i només perqu~ h:i bagués 
un sol diputa! altra vegada hi hagués una majaría determi~ 

nada amb els que acaben d'arrihar? Forljam al presidenl a 
haver de prendre decisions. El president seria respectu6s 
amb les majories, en aquesT cas? No ha seria? Actuaria in 
tClllant castigar aquells a qui ell pogués considerar Iransfu
gues? 

Aqucst cas, com a molts d'aHres, podria posa r en evi
dencia la fa lta de neutralitat del president, cosa no desitja 
blc, tenint en comptc el que el presiden! del Parlament ha 
de significar. 
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Per aItra pan , donar segons quines atribucions al pre
sident del Parlament en relaci6 amb si hi ha UD diputat no 
adscrit al qua! no deuen formar pan de lotes les comis
slons, pensau el que podria passar en comissions que fan 
feina primer amb unes ponéncies, com quea aquella oomis
si6 el no adsent no hi seria, no podria donar el seu vot ni 
podria explicar res, ¡'assumplc snina a (;omissió, seria vo
tat, i to ta la feina de ponencia i comissió, quan arribés a 
pie, scnzillamcnt un senyor que seguramenl no ha esta!, al
manco amb VOl, ni a ponencia ni a comissió, pOI trastocar 
tal el que hagi passat a ponencia i a oornissió. 

En definitiva, no cm vull alla rgar Olés . cree que aques
ta modificaci6 ha estal poe madurada, no die que sigui do
lenta la inlenció, al contrari, cree que la intenció es bona, 
perqut indiscutiblemr.nt hi ha hagut mOlius que han (el 
vcure que fa ltava ajustar coses, pero no s'ha ajustat prou 
bé, des del meu punt de vista, i cree que seria bo que es dei
xés pendent fins que hi hagué.~ molta més reflexió i molta 
més cura, no sois amb el que es projccla aqul, sinó fin.~ i 101 

es podria anar molt mes enlld amb coses que jo trobo que 
queden mancadcs amb aquesta proposta. 

A!$Ó és 101 el que volia dir, Sr. Presiden t. Gn\cies. 

EL SR. PRESIDENT, 

Per part del Orup Parlamentari NACIONAL1STA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS, 

GrAcies, S r. Presidcnt_ El Grup Pa rl amentad NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES va tenir una esperan~ gros
sa quan va veure que es comen~ven les feines per a la re
forma del Reglament d'aquest Parlament. 

El grup Creia que hi havia tot un conjun t de temes que 
rcq uerien una reflexi6 i uns canvis. algu ns puntuals i alguns 
altres una mica mé-s importan ts, del que és el nostre Regla
meat. Fetes les fei nes, hem avaluat, valorat el que s'lla re
format i alguos aspectes cns semblen pesitius, per exemple, 
el ret que es creY la Comissió de Tu risme, la Comissió d'Hi
sena i la Comissió d'Economia com a tres comissioIDi dife
rencfadcs, en tcnent la d'economia de t~mcs com indústria, 
agricultura, ele.; ve a demanda del nosl re grup parlamenta
ri que se separi hisenda de la resta d'cconomia, pen'l crean! 
I'especifica de lurisme, creim que encara s' lla millorat la 
nostra proposta inicial al respecte. Per tant, aquest és un 
punl que reivindic:l.vem des de fe ia quatrc anys i que, en de
finitiva, ens sembla encertat. 

Dos aUres aspectes encertalS han es tat que per consti
tuir-se una pontncia es podrA fer amb més agilitat que 
aM ns, i quan hi ha gcnt amb peresa o amb poques ganes de 
treballar, en defin itiva, els qui en tenguin podran cons titu ir 
la pon~ncia i comen!?r a trebaUar, cosa que molles vegadcs 
ha retardat innecessAriament molles tramitacions lcgislat i
ves. El mateix re.'ipecle de la oonstitució de les comissions 
on a pan ir d'ara bastarA la prestncia del prcsidcnt o del vi
cc-president d'una comi5sió pcrqut pugui comen~r a fun
cionar. 

Per tant, aquests cinc aspectes, segons el nostre grup 
parlamentari, 56n positius, perO no s'ha entrat en altres as
pectes de la reforma reglamentaria que nosaltres crtiem 
necessaris. L'agilitat de 10\ aquest Parlament no romora ex
cc..'isivament amb aquesta reforma, entenem també que no 
es resol d'una manera satisfactoria, i s'hagués pogut inten
tar resoldre amb la reforma del Reglamenl el problema 
deis períodcs de scssions excessivament curlS ¡que fan que 
duranl moll de temps de l'any natural, e l Govem es tigui 
sense el degut control parlamentari_ No es resalen tampoe 
problemes que han sorgit com pugui ser debats de proposi
cions no de Ilei que nosaltres voldñem una mica més com
plcts del que han es tat moltes vegades, i sobreLQt la proble
m;)tica de les interpcl·lacions que moltes vegades ens atu
ram, alu ram cenes interpcHacions perqu~ entenero que nO 
són de política general qua n afecten tot un sector de l'exe
cutiu. Exemples en podem e.~mentar molts, per ventura ca
da grup en té qua lcun dins la memOria, perb certament hi 
ha hagut confl icles derivats precisamenl d'alguns prOble
mes reglamenta ris que nosaltre.~ creiem que s'haguessin po
gut intentar resoldre amb un aprofu ndiment. 

Pcr alt ra banda, nosaltres érem panidaris que s'intro
duís una normativa que acompanyAs predsament el proble
ma que s'ha abordat i que s'ha resolt d'una manera deter
minada. Els transJuguisme creim que s'havia d'abordar, bo 
ha estat la fórm ula que s'ha adoptat, pOI ser que sigui mi
liar o pitjor, pert'l qualque fórm ula s'havia de cercar, aixO si 
que ens p:ucixia r:lonable, peroo nosallres érem partid:uis 
simultAniament d' introduir un fe l plura l dins la vida polHi
ca contemporAnia que és l'agrupació de diputats, malgr:H 
s'estigui di ns un grup parlamen tari determinal. Aquest tc
ma creim que hagués pogut salvar una mica mes el pl uralis
me ¡beneficiar precisament que no siguin aquests dos, tres 
grans blocs hcgemt'lnics, ta ncaL'i i ferris, els que diclin sem
pre la vida parlamenHlria. 

Aquesta agrupació de diputa ts creiem nosaltres que. 
afavoria el pluralisme i que a Olés afavoria possibilitats per 
a aquells diputats que hnguess in ana l dins una candida tura 
o una altra, pero en base a aspeclCS una mica diferendats 
del que és la vida deis partits classics i tradicio nals. 

Per tant, aquests aspectcs que nosaltres pensAvem que 
es podrien lIaver abordal i que es podrien haver treballat, i, 
sob rerot, s'han trebaUa l una mica, peró aprofundir i reco
Ilir no s'ha fe!. Es per aixó que el nostre grup parlamentari 
opta per I'abstenció, entenent que la refoma que avui s'a
borda és m[nima i que hi ha altres aspectcs que es podricn 
haver abordat i es podrien haver rccolli t. 

GrAdes, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamemari SOCIALISTA, té la 
parau la el Diputal Sr. Dami<l Pons. 

EL S R. PON S [ PONS (Damia): 

Sr. Prcsident. Sres. ¡Srs. Diputats. Oc vegadcs les co
ses cxcel 'lents serien evidentment les mi!lors si fossin possi-

• 



bIes, perO en aques t cas hi ha una reforma del Reglarncnt 
que mod ifica aspectes puntuals , els modifica, en alguns ca
sos, no amb la rotunditat que el Grup Parlamentari SO
CIALISTA va plantejar dins la ponencia, peró, al marge 
d'elucubracions, com a signants d'aquesta proposici6 de re
fo rma de determinats aspecles del Reglament, recordam-
ho, hi ha 55 dipulats de drets que s6n una majoria molt 
més que absoluta d'aquesta Cambra, 

Q ue es reforma? Es reformen aspectes fo nnals com 
pugui ser el canvi de tracW.ment; s'in trodueix un element 
de gran importAncia a la reforma de I'article 22, que els 
grups parlamentaris lenen com a clcment fonamental les 
formacions, partits, federacions, elc" que hagin participal 
en les c!eccions. Aquesl és un elemen l de ca ra a la Iranspa
r~ncia, a la co herencia ent re l'estructuraci6 d'aquest Parla
mCfl{ i la confrontació electoral. 

Derivat d'aixO ve el tema, que pareix que algú creu que 
és el que ha motivar la reforma d'aqucsl Reglament, i va 
ben errat, que a part ir que aq uest Parlamcnt s'estructu ra en 
base a les fo rma cions que han dema nat com a tals, com a 
¡3IS, 1<1 confian~ deis ciu tadans, les incictencics que es pu+ 
guin prOdu ir Llin:; la villa p1lrlamen taria eviLlcntmeOl no són 
objectc de margi nació, no vcgin rantasmes, ara bél les coses 
sesituen bastanl en el seu !loe. 

S' ha de potenciar la (ragmentació deL .. grups parlamen
taris'! S'ha de primar la erisi d'un grup? S'ha d'incenlivur la 
creació del grup mixl? Nosaltres eJeim que. la ConslituciO i 
l'EsIUlut que estableixen que s6n els panits polIlics els ver
tebradors de ¡'est ructuraeió de la vida social , es evidcnt que 
no es pOlerear una situaciO com la que s' ha viseut aquí que 
aques ta si tuació de crisi d'un grup, n'hi ha hagudes diver
ses, doni 1I0e a una incentivació per una manca de previsió 
reglamentAria. AixO es el que hi ha. 

1, per tant, que és un diputat no adserit? Un d ipula! no 
adseril és aquell diputat que queda fora de la seva formació 
pOlflica 3mb la qual ha parlicipa! a les cleccions, que no 
pOI ser cessat en el seu exercid com a diputat pcrque hi ha 
una sentencia del tribunal que és molt clara, perO que a 
panir d'aquf no ha de rebre totla una serie d'incentius per 
pan d'aqucsta Cambra. r, per tant , a l'articJc 26 s'es tab lei
xen unt$ Umitacions 111 canvi de grup pa rlamentari , i es evi+ 
den! que d'aquesta fo rma la Cambra agafa un aspecte molt 
més racional del quc ha tengut fins ara. 

Finalmcnt hi ha el lema de les comissions permanents, 
I'artic\e 45, amb una eslructuració més racional, pcrqu~" 

hem visl en aquest Parlamenl unes comissions sobrecarre
gades. dirfcm sObrt!dimensionades, i algunes altres que no 
leníen la dinAmica que cls pertocava. 

Per tan!, jo, com a pOrlaveu del Grup SOCiALISTA i 
com a participan l en aquesta tramitació de reforma del Re
glament, he de sOTHr al pas de critiques que ja es varen fer 
dil lS aque.'i la jloDenda ¡ que cree que són absoluta ment fora 
de Iloe. 

Es rea lment un exemp le bastan! al·lucianan! d'egola
tria que algú que no repre.'ientB més que cl seu prop! vOl i 

que va demanar la confian¡;a a uns electors en nom d'una 
forma polftica a la qual no ha respectat, que es eregui que 
aquesta Cambra s'entretén perseguínt determinats diputats 
i determinades situacions. Una vegada ja vaig dir aqul que 
jo no estic dins la comissió corresponent, no som expert en 
C3nograrta, tampoe no som expert en antomologia ¡ altres 
ciencies que vendrien al cas si haguéssim d'ac\arir la situ.a
ció que ens ocupa. Es evident que aq uí no hi ha cap volu n
tat de marginaci6 ni als diputats no ad~erits ni al grup mixt, 
fios i lO! el grup mixt queda molt més consolidat des del 
moment que s'obliga a respectar que es constituirA en base 
a uns resultats electorals d'aquelles forces po Uliques, una o 
diverses, que no aconseguissin els mfnims de quatre dipu 
taLS. Si aub és marginadO, és evident que convendria que 
ha min\ssim peró de molt aprop. 

Per altra ba nda, i per aixó no v<lrcm donar suporl dios 
la pon~nda idees en aquest senti l, no creim que s'hagi de 
fe r una normativa cs peclfica sobre el grup mixt. Per que? 
Pe.rqu~ el grup mixt és un CM peculiar, un grup mixt pOI es
tar forma! per formacioos diverses que no arriben als qua
tre diputals, perb que. tenen una cena coherencia ideolOgi
ca ¡ que, COlO a fals. no tenen probleme.<¡ d'in lervenir en 
aq uesta Cambra, no tencn problcmes de nomenat porta
veu, perO podria ser que el grup mixt es tAs inlegral per dos 
pols oo mpletament oposats, podria ser una persona de l'ex
nema esquerra ¡ una persona. a'un panlr de caire feoosla, 
c.. .. va donar aquesta situació dios les Cor iS Generals: el Sr. 
Bandrés j el Sr. Blns Piñar coexislien dins un grup, i evi
dentmenl varen haver de conviure, perb clar, el Reglament 
no pOl preveure lOles les situadons, no ha de fer futurisme, 
¡ to ts cls Reglaments de les comunitats autOnomes i el de 
les Corts Generals i el del Senat, deixen en mans de la pre
sidencia que qua n es produeixin aquestes situacions s'actu1 
3mb un eriteri ponderat i cvidentmcnt la prcsid~ncia. d'a
cord amb la Junta de Porlaveus, e tc., dicti la nonnativa cor
rcsponent. 

Per tan t, la normativ3 sobre grups mixts o transfuguis
mes, cte., estA absolutament fora del Reglament. Per quina 
ra6? Pcrque un reglament regalmen tista, carregat de previ
si6 de futures situacions en nombre inacabable no és millar 
que un reglarnent senzill. Una Constitució no és més bona 
perqut tenguí moltfssimes previsións. Recordem que hi ha 
molles corua ü ucions 5ns ¡tal practicament no escri les, en 
cls pa'¡sos anglosaxons hi ha algun cas, i el pafsa ha funcio
na l perq u~ hi ha hagut criteri, i la democracia es tA iftITO
du'ida dins les mcntalitats. En ca nvi, aquestes cons titucio ns 
tan barroques i amb tantes previs ions, molles vegades pre+ 
cisa ment perqu~ ha volen abastar tot, sempre hi ha situa
cioJls que s'escapen, ¡ evidenlmcnt no funcio nen. 

Una cosa amb la qual ja vArem estar absolutament en 
contra i ha so rtir aqul per part del Grup NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, és el tema de si dios els grups pa rla
mentans hi ha d'haver subdivisio ns. Ja tomaro estar aguf 
amb les divisjons de lipus territorial. Sres. i Srs. Dip utat~ , 

aquf venim a representar una col·lectivitat de dutatlans, 
una cosa és que h¡ hagi circumseripcions electorals, que a 
partir d'aquestes circumscripcions es fo rmin els consells in
sular!>, i I'allra és que 3qucs ta Cambra introdueixi elements 
que no ajuuarien precisament el seu funcionament. Un 
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grup parlamentari és un bloc, un bloc ideológic i coro a tal 
s'expressa en aquesta Cambra, les agrupacions de tipus ter· 
ritarial és evident que no ajudaricn a aquesta dirulmica. El 
que hagi de dir un grup que ha digui el seu portaveu, que 
tenguí una dinAmica global, perque les Ileis d'aquest Parla
ment obliguen tots els ciuladans, no fan agrupadons ni 
subdivisions. Per tam , creim que aixO era un elernenl fel 
amb bona intenció, perO creim que no ajudaria el funciona
men!. 

I finalmem parlar de bloes hegemOnics dios aquesta 
Call1bra, aquf no hi ha més hegemonia que la que dÓna el 
vot popular, i algú ho podrA oomprovar, algú que ha cregut 
veUTe, amb aquesta reforma, un elernent de persecució, 
com día 26 el vol popular dicta una sentencia inapeJ.lable. 
Malles grAdes. 

BL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus que vulguin intervenir? Per pan del 
Orup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, 
té la parau la el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

GrAdes, Sr. President. Només voldr{em c1arilicar al Sr. 
DamiA Pons, FerrA Pons, que convé tenir memória histOri
ca. A nosaltres ens agrada contemplar la histOria en tOla la 
seva dírnensiÓ, i la memOria hist¡)rica, per cxemple significa 
que al Congrés de Diputats de l'Estat Espanyol hi ha hagut 
agrupacions de d iputalS dins grups parlamentaris, cosa que 
el Grup Parlamentari Socialista del Congré..~ de Diputats ha 
defensat al Congré.<> i al Senat i fios i tOI em pareix que en 
perspectives ben properes encara ho potenciarA més. 

Si vostés que normalment estudien comparalivament 
els reglaments i les normatives namés ho fan segpn q uan , 
ens pareix que él; un error i, per tan l, cal aclarir la qOestió 
de la memOria histórica. 

Segon, desmentir que quan hem plantejat el tema de 
Ie.~ agrupacions de diputats ens referim a una qüestió de ti
pus territorial, nasailres ha presentAvem en senti t ampli, 
en sentit ideológic i si hagués resultat que hagués estat ter
ritorial, ha hagués pogU! ser o no, peró nosaltres almanco 
no ho haviem plantejat amb aq ues ta dinAmica. 

G rAdes. 

EL SR. PRESlDENT: 

Passam, ido, a votació la proposició de lIei quc acabam 
de debalre, la reforma de determinats artides del Regla · 
ment del Parlament de les Illes Balears. 

Sres. i Srs. DiputalS ... sr, té la parauJa Sr. Triay. 

EL SR. 'ffiIAY 1 LLOP IS: 

S11 per una qüestió d'ordre, Sr. President. Entenc que 
haurlem de so tmctre a votacíó prtviament, encara que sigui 
per compür les formalitats del Reglament I'acceptació per 

parl de la Cambra de la lectura única. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té raó, grAdes, Sr. Portaveu. Per tant, Sres. i Srs. Di
pu!ats que voten a favo r que aquesta proposició de Hei si
gui tramitada peJ procedimenl de tramitació directa i lectu
ra única, es valen posar drelS? 

Sres. ¡ Srs. Diputal~ que volen en contra, es valen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vats a favor, 50; vots en contra, 
6; no hi ha abstencions. Queda aprovada la tramitació di
recta i en lectura única. 

Per tant, passam a Valar la Proposició de U ei nllm. 
379191, de reforma de determinats anides del Reglarnent 
del Parlament de les UJes Salean¡. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es va len posar 
drelS? 

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

AbSIe.ncions? 

Resultat de la vOIació: vaIS a favor, 50; vats en contra, 
no n'hi ha; abstencians, 6. Queda aprovada la proposició de 
llei que acabam de sotmetre a votació. 

v.- 'ffiAMITACIÓ DIRECTA I LECfURA ÚN ICA 
DEL PROmCTE DE LLEI NÚM. 346/91, DE MODIFI
CACIÓ DE L'ARTICLE 34 DE LA LLEI 11¡90, DE 17 
D'OcrUBRE, DE PATRIMONI DE LA COMUNITAT 
AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS. 

1 passam a votar el procediment de tramitac.ió directa i 
lectura única del Projecte de Uci núm. 346191, de modifica
ció de I'artitle 34 de la Llei 11m, de 17 d'octubre, de patri
moni de la Comunitat AutOnoma de les 1lIe.<;; Balears. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favo r que sigui trami
ta! pe! procedimen t de tramitació directa i lectura única, es 
valen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstcncions? 

Queda aprovada aques13 tramit3Ció per unanimitat de 
la Cambr3. 

Sres ¡Srs. Po naveus que vulguin intervenir respecIe 
d'aque.~ 1 projectc de Ilei? 

Passam a votaci6. 

Srcs. i Srs. Diputats que, valen a favor, es valen posar 
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drets? 

VOlS en contra? 

Abstencioos? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra, 

VI.- PROPOSICIÓ DE LLEI R.O.E. NÚM. 2820/90. 
PRESENTADA PEL ORUP PARLAMENTARI NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA A PROTEC
CIÓ D'ARBRES SINOULARS. 

La Proposició de Llei núm. 2820/90, que va ser presa 
en consideració per aquest plenari en data anterior, no ha 
tengut cap e."mena presentada, per tant, procedeix sotme
tre-Ia a debat directamcnt al plenari. Es la que fa referencia 
a la Llei de protecci6 deis arbres singulars, No obstanl aixO, 
s'ha fel arribar a aquesta prcsidtncia una esmena transac
cional aceptada per tots els grups parlamcntan que diu el 
següenL 

Sr. Secretari vol fer lectura de I'esmena presentada" 

ELSR. SECRETARI PRL"ER: 

"L'accés del públie aIs arbres singulars sera determinal 
en el seu cas de comú acord entre el propielari de la finca 
afectada i la ConseUeria d'Agricultura i Pesca mitjan~1 nt 
un conveni en el qual es regularan els dics de visita i I'é. rea 
afectada per la deelaraci6 de la singu laritat de I'arhre. Ta
tes les despeses, tant de vigilAncia COm d'acondicionament 
de I'accés a rarea correran a cArree de la Conselleria d'A
gricultura i Pesca". 

EL SR. PRESIDENT, 

Aquesta esmena és d'addieió i figuraria com l'anicle 8 
de la proposició de lIei. 

Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 

Per part del Orup NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, té la paraula el Diputa! Sr. Mayal. 

EL SR. MA VOL I SERRA 

Gn\cies, Sr. President. SoIs vul! agrair ¡'actitud de tOI5 
els grups que han faeilitat la tramitaciÓ d'aque..<;t3 propos i
ció de lleí renuneiánt a la presentació d'csmenes i admetent 
un Itxl propasal per un deis partit ... de la Cambra que ha 
estat subscrit per tOts conjuntamcnt i que constitueix 13 
maneta que aques ta !leí pugui sortir endavn nt. 

Entenem que é~ constructiva i positiva, quc ajudar:l a 
cunscrvar elemenlS naturals e. .. pccialmen t apreciats pel 
nastre poble, per conservar per pan deis poders públies de 
la Comunitat AutOnoma del que es diu semprc, les sc nycs 
d'ident itat del nastre pub le. 

No vcim neccssitat d'allargar el debat, sinó tle reiterar 
el reconeixernent quc ens rnereíxen tOI5 els grups i la prc .... l 

d~ncia del Parlament per les facilitats trobades per a la tr8-

mitació d'aquest text, 

EL SR. PRESIDENT, 

Si nn hi ba. mé.<; inrervencions, procedim primer a votar 
I'esmena transaccionada que s'ha presentat a aquesta presi
dencia. 

Sres. ¡Srs. Diputats que voten a favor, es voleo posar 
drets? 

VOIS en contra'! 

Absteneions? 

Queda arroyada per unanimitat de la Cambra, 

Passam a votar la proposiciÓ de lIei, 

Sres, i Srs, Dipulats que voten a favor , es volen posar 
d rets'! 

VOts en co ntra? 

Abslcncions? 

Queda aprovuda per unanimitat de la Cambra. 

Senyorics, abans d'aixecar la sessió em permelr<in que 
dist rcgu i uns minuts de la seva atenciÓ. Vull fer conslar el 
meu reconeixement a la seva dedicació, a la seva capacital 
de feina i, sobretot, el seu alt senlit de la responsabilitat 
que han fet possible que en aquesta legis latura s'hagin 
aprovat una serie de Beis de gran i única transcendencia 
cap a un futur social i econOmic d'aquesta Comunitat Au-
10noma. 

En la quatita t de Pre. .. idenl de la CambIa, que em con
fercix ¡'alt honor de la seva representaciÓ, vull agrair-vos 
tal el que heu fet, aro com l'csperit de coHaboració, de 
dii'l.leg i, malgrat alguns fets no desitjables, d'amistat i con
vivencia que fa ré. que el DOstre pas per aquest Parlament si
gui una vivencia inobtidable. 

A tots els vuIJ desiljar tala la sor! del mÓn cap al futur, 
als que desitgin continuar en el món apassionant de la poU
tica que sigui pie d'encerts, i als que pensen retirar-se'n que 
els éxJts que lenguin no els perrnelin sentir-ne maí enyo
rao\-,!. PerO, encara que a cosala que algú pugui pensar que 
abús d'aque.. ... ta tribuna, em pennetín també a nivell perso
nal fer-Ios arribar el mcu més profund agraimenl. 

Pcr IOt el que hc di! aoteriormeot, vostes han fet possi
ble que pugui donar complimcnt a una decisi6 ferma perO 
condicionada que vaig prendre poes dies abans de la data 
dcl 3 de juny de l'any 88, de grao transcendencia polftica 
per a mi. La dccisió que vaig pIendre era la de retirar-me 
de la polHica activa al final de la prcsent legislatura si 
-aqucsta era la comJició· el Parlament balear aprovava una 
serie de projcctes i proposicions de l1ei que considerava i 
consider avui no només necc..<;saris sinO imprescindibles per 
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afrontar el repete de futur social i econOmic de la nosUa 
Comunitat AutOnoma. Avui, grAcies a vostts estan aprova
des, i jo duré a terme aquella decisió quan finalitzi la pre
sent legislatura. 

Les lIeis aprovades en aquesta legislatura, sense canre 
en la solemnitat que hi ha un abans i un de.'iprés de, són 
punlS de parlida i base de qualsevol aedó encaminada a 
corregir els desajustaments estructurals de la nostra prime
ra i quasi única fom generadora de renda, per dur a terme 
els ajustaments de I'oferta molt més qualitatius que no 
quanlitatius que reclama la demanda d'avui. Les do nes i els 
home. .. que rebill l'encArree del poble sobirA el propcr dia 
26 de maig de formar govern d'aquesta Comunital, a parti r 
de les lIeis aprovades per aquest Parlament, podran, si no 
ens obnubila la conjumura favorable derivada de les consc
qtltncies de la guerra dcl Golf, treballar per aoonseguir 
¡'objectiu tan possible com desitjable que la gent que viu a 
les nos tres illes . aIs pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formenlera gaudeiXin del més ah nivell de benestar i quali· 
tal de vida de tota Europa. 

Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la sess ió. 

Aplaudimenrs. 


