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SUMARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RGE núm. 3805/92, presentada per la Diputada Sra. Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
amb la formulació següent: 
"En quina data s 'ha publicat el decret o convocatoria de creació de la plafa de restaurador del Museu Arqueologic d'Eivissa 
i Formentera?" 

2) RGE núm. 3755/92, presentada pel Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, amb la formulació 
següent: 
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"Per quin motiu el Govern de les Illes Balears no ha acatat la sentencia núm. 271/92, de 29 de maig, del Jutjat del social núm. 
1, i l'acte del jutjat de data 20 d'octubre del 1992, fet que ha originat la petició RGE núm. 3659/92 al Parlament de les llles 
Balears?" 

3) RGE núm. 3783/92, presentada pel Diputat Sr. Miquel Pascual i Amorós, del Grup Parlamentari MIXT, amb laformulació 
següent: 
"Per que i amb quina finalitat ha rebut oficialment e! conseller de Cultura, Educació i Esports al secretari general d'Esquerra 
Republicana de Catalunya el passat dia 12? 11 . 

4) RGE núm 3756/92, presentada pel Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, amb la formulació , 
següent: 
"Quina ha estat l'aportació economica del Govern de les Illes Balears a l'"embajada cultural balear" que es presenta al 
pavelló de Balears a l'exposició universal de Sevilla?11 

5) RGE núm. 3787/92, presentada pel Diputat Sr. Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, amb laformulació 
següent: 
liTé el Govern analisis recents de les aigües del port de Maó, especialment en el que respecta a la possible presencia de 
metalls pesants dins les seves aigües?" 

6) RGE núm 3788/92, presentada pel Diputat Sr. Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari M1XT, amb laformulació 
següent: 
"En quin grau pot afectar la producció marisquera del port de Maó la possible contaminació de les seves aigües per la 
presencia de metalls pesants?" 

7) RGE núm. 3811/92, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb la formula
cio següent: 
"Pensa activar I'Honorable Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports la comissió mixta Comunitat Autonoma-dü,:!cesis de 
les Illes Balears? 

11.- MOCI0NS: 

1) RGE núm. 3782/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a política de desenvolupament tant autonomic amb 
caracter general, com de l'Administració autonomica en particular, derivada de la interpe!·lació RGE núm. 3461/92. 

111.- PROPOSICIONS NO DE LLE1: 

1) RGE núm. 3726/92, presentada pal Grup Parlamentari PP-UM, relativa a utilització de les instal·lacions de les estacions 
navals de Maó i Sóller per a amarrament, avituallament i reparació d'embarcacions esportives. 

2) RGE núm. 3722/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a atenció a malalts mentals aguts a l'illa de Menorca. 

3) RGE núm. 3699/92, presentada pe! Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a criteris d'adquisició d'e!ements artístics 
destinats a la xarxa viaria de les Illes Balears. 

4) RGE núm. 3744/92, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a impuls del calala al Senat. 

1.1) PREG UNTA RGE NÚM. 3805/92, PfESEr-:T A
DA PER LA DIPUTADA SRA. ENCARNA MAGANA I 
ALAPONT, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Comen¡;am el plenari d'avui. El primer punt és el 
corresponent a les preguntes, i comenc;arem per la 3805, que 
formula la Diputada Sra. Encarna Magaña i Alapont, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a onvocaloria de 

la plac;a de restaurador del Museu Arqueológic d'Eivissa 
i Formentera. Té la paraula la Diputada Sra. Magaña. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gnlcies, Sr. President. El dia 12 de maig d 'en
guany es va debatre a la Comissió de Cultura una pro
posició no de llei per tal de crear la plac;a de restaurador 
del museu del Puig des Molins d'Eivissa. Abans del 
debat, la que llavors era consellera de Cultura va afirmar 
que tal pla¡;a esta va creada, i que per tant ens demanava 
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al Grup SOCIALISTA que retirassim aquella proposició no 
de llei. El nostre grup, davant de tal afirmació va retirar 
efectivament la Proposició no de llei. Pero recentment aques
ta diputada que parla va demanar a la Conselleria de Funció 
pública amb quina data s'havia creat aquesta pla~a, i si esta
va coberta, i la contesta del conseller de Funció Pública va 
ser que no es va convocar el proveiment de cap lloc de 
restaurador de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 

Per tot aixo, jo li demano al Sr. Conseller si s'ha 
convocat o publicat la creació i proveiment del lloc de la 
pla~a de restaurador del museu d'Eivissa. Gracies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Té la paraula el Sr. Conseller 
de Cultura per. respondre. 

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
(José Antonio Berastáin i Díez): 

Muchas gracias y buenas tardes, Sr. Presidente. Muy 
brevemente, la pregunta es breve y la respuesta ha de ser 
sinceramente breve, y le tengo que decir, como le dijo la 
consellera en su día, esta plaza está creada por acuerdo del 
Consejo de-Gobierno de fecha 21 de mayo del 92, y publica
da además en el Bocaib, en el número 67. Otra cosa distinta 
es que esté dotada y esré ocupada: De todo eso en la contra
rréplica podemos hablar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vol tornar afer ús de la paraula la Sra Magaña? Té 
la paraula. -

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sí, grades, Sr. President. Bé, jo tenc aquí la respos
ta que m 'ha donat la seva conselleria, que va signar voste 
mateix, i que a més especifica al segon punt que no es va 
convocar el provelment de cap lloc de restaurador. Tenint 
en compte que l'anterior consellera de Cultura -jo em pensa
va que contestaria el conseller de Cultura- va dir el 12 de 
maig que aquesta pla~a era creada, suposava que en aquestes 
dades -estam a novembre- ja seria coberta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Vol tornar afer ús de la pa
raula el conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
(José Antonio Berastáin i Díez): 

Muchas gracias. Vuelvo a insistir: la plaza está crea
da, figura en el catálogo, está creada por acuerdo del Conse
jo de Gobierno, no está dotada pero existe. Es una plaza 
cuyas características son que está adscrita a la unidad orgá
nica de la Dirección General de Cultura, Museo Arqueológi-

co de Ibiza, plaza única, con dotación unipersonal, del 
Grupo B, cuerpo facultativo número 13, adscripción au
tonómica, tiene un complemento de destino 16, comple
mento específico de 200.000 pesetas, provisión por 
concurso, pero no está cubierta. Está dotada, está publi
cada la plaza, pero no está cubierta ni dotada. Muchas 
gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I.2) PREGUNTA RGE NÚM. 3755/92, PRE
SENTADA PEL DIPUTAT SR. PERE SAMPOL I 
MAS, DEL GRUP PARLAMENTARI PSM I EEM 

EL SR. PRESIDENT: 

La segona pregunta és la 3755, que formula el 
Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari 
PSM I EEM, relativa a no acatament de la sentencia 
271192. Té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. La Comissió de Petícions 
ha vist aquests dies unes peticions d 'un ciutada que ha 
vist com una sentencia li era favorable en demanda 
contra la Comunitat Autonoma de les Illes Balears per 
un lIoc de feína. Pero també hem sabut a través de la 
Comíssió de Peticions que, encara que sigui en part, la 
Comunitat Autonoma acata la sentencia en la mesura 
que ha remes un escrít a aquesta persona pel qual és 
citada perque es presentí a partir de dia 1 de desembre. 

De totes maneres entenem que la pregunta 
encara és vígent, perque de l'escrit que s'ha remes a 
aquesta persona, dedulm que només s'acompleíx, no
més s'acata en part aquesta sentencia, i voldrÍem saber 
per quins motius. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampa!. Té la paraula el Conseller 
Sr. Gilet per respondre. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESI
DENCIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. En primer lloc li he de 
dir, Sr. Sampol, que m'estranya una miqueta l'acceptació 
per part de la Mesa d'aquesta pregunta, ja que és una 
pregunta singularitzada amb una persona específica. 
Ara, la Mesa l'ha presa en consideració, per tant aquest 
conseller acatara la decisió de la Mesa, pero el gue no 
pot fer aguest conseller és acatar la sentencia. Les sen
tencies no s'acaten, s'acompleixen o no s'acompleixen. 
1 en aguest cas concret es tracta d'un compliment provi
sional, acordat amb un acte de la Sala del Tribunal, de 
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la Magistratura de Treball, amb data 9 de novembre, i d'aquí 
que dia 16 de novembre, amb la notificació corresponent, 
s'hagi fet aquesta notificació al Sr. Sebastia Marí i Crespí, 
que és la persona demandant en aquest procés, perque es 
presenti dia 1 de desembre, concretament a la Secretaria 
General Tecnica, amb el fi de donar compliment provisional 
a la part de la sentencia que es pot acomplir, perque hi ha 
una altra part de la sentencia que no ve al cas, essent així 
que es tracta d 'una execució provisional. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Sampol? Té la paraula. 

EL SR. SAMPOL: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres el que voldríem 
saber és concretament si es pensa acomplir la sentencia en 
quant declara un no radical a l'acomiadament que va fer, i 
fins i tot demanda que es remeti de manera immediata al 
mateix lloc de feina i al pagament deIs salaris de tramitació. 
llavors l'acte és encara més aclaridor, el varen reproduir 
alguns mitjans de comunicació, i realment és bastant con
tundent. La Comunitat Autonoma al-legava que aquest lloc 
de feina no existia, i el jutge ens diu que "decir ahora que su 
puesto de trabajo no existía es tanto como decir que el papel 
sobre el que está escrita esta resolución no. existe 11. El jutge és 
bastant contundent. Pero vaja, en definitiva, el que ens inte
ressa és que s'acompleixi la sentencia, que es faci efectiu el 
pagament de tots aquests mesos que el treballador no ha 
cobrat res, i saber si accedira al mateix lloc de feina en les 
mateixes condicions d'abans. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Té la paraula el Conseller Sr. 
Gilet. 

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

Gracies, Sr. President. Després de les expressions del 
Sr. Sampol, em reiter en el comenctament de la meva prime
ra intervenció, i li he de dir, passant a contestar o contrare
plicar, que la sentencia que voste fa referencia és una sen
tencia que no és ferma, esta recorreguda davant el Tribunal 
Superior de Justícia, i en el seu moment, quan es dicti reso
lució per part d'aquest tribunal, és quan es podra donar 
compliment efectiu a la sentencia. Mentre la se8tencia no 
sigui ferma, el que fara la Conselleria sera complir estricta
ment el que diu: execució provisional. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. 

I.3) PREGUNTA RGE NÚM. 3783/92, PRE
SENTADA PEL DIPUTAT SR. MIQUEL PASCUAL 
I AMORÓS, DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT 

EL SR. PRESIDENT: 

La tercera pregunta és la 3783, del Diputat Sr. 
Miquel Pascual i Amorós, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a visita del secretari general d'Esquerra Republi
cana de Catalunya a la Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports. Té la paraula el Diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. 
Conseller. Josep Melia diu al proleg, un proleg que 
escriu l'any 1989, del llibre La nació deis mallorquins, 
en una edició del Consell Insular de Mallorca, que la 
nostra llengua és de cada vegada més una llengua d'au
la, pero de cada vegada menys una llengua de pati de 
co¡'¡egi. 

He comenctat per aquí, perque entenc jo que el 
conseller de Cultura té una de les missions més impor
tants, que l'ensenyament del catala sigui progressiu, que 
de cada vegada filtri més dins les capes de la societat. J 
també és molt conegut que existeixen uns recels molt 
importants d'un sector de la societat respecte a l'ense
nyament del catala, 'que hi ha pares que no volen que els 
seu fills estudiln catala. 

El Sr. Conseller va rebre oficialment el secretari 
general d'Esquerra Republicana de Catalunya, que diu 
que nosaltres som ... ~ és a dir, que ell vol fer la República 
de Catalunya, i que nosaltres hem de formar part d'a
questa república. La meva pregunta és per que? Aixo, 
en la meva opinió té una incidencia negativa per l'ense
nyament de la nostra llengua, perque hi ha pares que 
després no volen que el seus fills estudiin catala, jo 
entenc que aquesta visita té aquest efecte negatiu. 

La pregunta és per que? Aixo vol dir: li ha 
ordenat el Sr. Cañellas? És iniciativa propia? I amb 
quina finalitat? que vol aconseguir rebent el secretari 
general d'Esquerra Republicana de Catalunya? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual, té la paraula el Sr. Conse
Iler de Cultura per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDU
CACIÓ I ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Gracies, Sr. President. Sr. Pascual, com a Conse
ller de Cultura, Educació i Esports del Govern balear, 
vaig rebre el Sr. Colom, secretari general d'Esquerra 
Republicana de Catalunya el passat dia 12 perque m'ho 
va demanar, perque crec que és l'obligació del meu 

.., 
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ca.rrec rebre qualsevol persona que ho demani, com havia fet 
el Sr. Colom uns dies abans. 

A aixó, que ja és explicació suficient per contestar 
qualsevol sentit de la seva pregunta, s'ha d'afegir que el Sr. 
Colom és dirigent d'una for~a política amb representació 
parlamentaria a un parlament autonómic, un parlament com 
aquest. Jo no sé molt bé si és com aquest, i del que no estic 
gens segur, és si voste m'entén quan jo li die que no sé si és 
com aquesto Una forc;a política amb una Ilarga tradició com 
a partit democnhic. una figura política que ha fet un esfor~ 
important per erradicar definitivament les tentacions violen
tes en la política de la seva comunitat autónoma, que no és 
la meya, i fer de la participació a les institucions i del dialeg 
entre les forces democratiques les úniques vies d'actuació 
política. S'afegeix també que el Sr. Colom havia dictat el dia 
anterior una conferencia a un cicle sobre el tractat de Maas
tricht a la nostra ciutat, cicle al qual jo participava el dia 
següent. 

Aquesta explicació constava en la nota de premsa 
que la Conselleria d 'Educació, Cultura i Esports va fer arri
bar als mitjans de comunicació tan bon punt es va celebrar 
l'entrevista. No crec necessari ni gairebé possible ja molt més 
d'ampliar la meya anterior resposta, ates que en ella s'enun
cien raons' més que suficients per un fet que amb molta 
dificultat i esfor~ puc arribar entendre que requereixi cap 
explicació. Fan falta moltes explicacions per dir per que es 
parla amb una persona? És necessari justificar si és aquest el 
sentit de la seva pregunta un diaIeg? Molta gent, molt de 
temps, ha vist mol tes bubotes, pero no hi ha més bubotes 
que la intolerancia, ni més amenaces que el silenci imposat, 
ni més perills que creure que parlant una persona pot conta
giar-nos cap malaltia. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la parau
la el Sr. Pascual? Té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Entenc que 
la iniciativa va ser del Colom, que li va demanar l'entrevista, 
i que voste li va dir que No tenc cap dubte que Esquerra 
Republicana de Catalunya és un partit amb amplia história, 
democratic. El que passa és que jo entenc que el Sr. Conse
ller de Cultura de les Illes Balears, quan rep oficialment un 
senyor, aixo té unes conseqüencies. I les conseqüencies que 
voste hagi rebut el Sr. Colom és una, és que hi ha més re
cels a I'hora d'estudiar la nostra llengua. La nostra llengua 
per aquest camí sera menys llengua de pati de coHegi, i a 
les aules tal volta també sera menys. Aposta crec que és 
negatiu, crec que és una irresponsabilitat no calibrar les 
actuacions amb totes les conseqüencies. 

EL SR. PRESIDENT: 

, 

Gracies, Sr. Pascual. Vol tornar afer ús de la parau
la el Sr. Conseller? Té la paraula, ido. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDU
CACIÓ I ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Quan vaig llegir la pregunta em vaig equivocar, 
i ates el coneixement de les seves preocupacions, vaig 
llegir que voste havia demanat per que m 'havia reunit 
amb la Sra. Celia Jiménez. Vaig rellegir una altra vega
da, i vaig veure que era jo el que m 'havia equivocat. i 
aleshores vaig entendre que no m'havia equivocat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr, Conseller. 

1.4) PREGUNTA RGE NÚM 3756/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. PE RE SAMPOL 1 MAS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI PSM I EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

La quarta pregunta és la 3756, que formula el 
Diputat Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM, relativa a aportació del Govern a l'emba
jada cultural balear. Té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Simplement és llegir la 
pregunta tal com esta escrita: Quina ha esta l'aportadó 
económica, si és que n'hi ha hagut, del Govern de les 
Illes Balears a l'embajada cultural balear que es va pre
sentar al pavelló de Balears a l'Exposició universal de 
Sevilla. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Sampol. Té la paraula el Sr. Gilet 
per respondre. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESI
DENCIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sr. Sampol, la res posta 
ha de ser tan concreta com la seva pregunta. Cap. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Vol tornar afer ús de la 
paraula el Sr. Sampol? Té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies. 
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1.5) PREGUNTA RGE NÚM. 3787/92, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. JAUME PERALTA 1 APARICIO, 
DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

La cinquena pregunta és la 3787, que formula el 
Diputat Sr. Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a analítica de les aigües del port de Maó. Té 
la paraula el Diputat Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gnlcies, Sr. President. A la darrera reunió que es va 
celebrar de l'encomana de gestió d'agricultura per part del 
Consell Insular de Menorca, el director general de Pesca ens 
va parlar que s'havia detectat amb unes analisis que s'havien 
fet, una certa inddencia de metalls pesants a les aigües del 
port de Maó. Com que aquesta reunió següent de l'encoma
na de gestió s'ha anat endarrerint, avui formul aquí al con
seller d'Agricultura -perdó, al Govern- concretament si el 
Govern té ana lisis recents de les aigües del port de Maó, 
especialment pel que fa a la presencia de metalls pesants. A 
veure si se'ns pot indicar alguna cosa al respecte, grades, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el Conseller Sr. 
Morey per respondre. 

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

Gracies, Sr. President. Bé, amb el permís del Sr. 
President, jo ajuntaria la contestació de les dues preguntes, 
perque practicament una és conseqüencia de l'altra, i estal
viaríem temps a la cambra, i arnés faríem més coherent 
una resposta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Morey, entenc que no hi ha lloc a l'agrupació. És 
una facultat de la Presidencia que no I'he exercitada, en 
conseqüencia, es requereix contestació per separat. 

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

Molt bé, Sr. President. La qualitat exigida a les ai
gües declarades com a aptes per a la cria de rftol.lusc és 
tipificada al Reial decret 38/1989 de 13 de gener. Des que es 
va declarar la zona compresa entre Cala Rata i el canal d'AI
fons XII, del port de Maó, com a zona apta per la cria de 
moHuscs, per Resaludó d'l de desembre del 1989, es realit
zen els corresponents controls de qualitat. 

Pel que fa referencia als metalls pesants, el control 
de qualitat es fa mitjanc;ant analisis del seu contingut a la 
carn deis mo¡'¡uscs, en prevenció d'un possible efecte acumu-

latiu, per la qual cosa les dades disponibles són en la 
carn i no en l'aigua, i van referides només a la zona 
declarada com a apta per la cria de moHusc i no a tot el 
Port de Maó. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Morey. Vol fer ús de la paraula el 
Sr. Peralta? Té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Grades, Sr. President. Es veu que el Sr. Conse
ller d' Agricultura tenia preparad es les dues res postes 
juntes. Jo hagués formulat també les dues preguntes 
juntes, el que passa és que el reglament no ho permet, 
s'han de fer dues preguntes, i aposta la pregunta concre
ta que teia primera era si a les aigües del port de Maó 
hi havia aquesta incidencia de metalls pesants. Jo no sé 
aquesta resposta que du el Sr. Conseller d'on I'ha treta, 
pero supos que és totalment fiable. Ara, jo tenia entes 
que també es feien analisis de les aigües. no únicament 
de la carn del moHusc. I aquestes ana lisis que es feien 
de les aigües, segons la informació que jo tinc i que se'm 
facilitar, concretament sembla, i volía comprovar a veure 
si és així, hi ha tres nivells de qualitat de les aigües 
quant a presenda de metalls pesants: A, B i C, i concre
tament sembla ser, i per a¡;o volia una confirmació per 
part del Govern, si ens trobam en el nivell B, que sem
bla que és el que hi ha presencia, dins o per damunt, 
pero molt poc, deIs índexs tolerats per la Comunitat 
Economica Europea. 

M'agradaria haver sabut ac;o, si no hi ha altra 
qüestió ha sento, pero la veritat és que esperava que la 
resposta fas més en aquesta direcció. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Vol tornar afer ús de la 
paraula el Sr. Morey? Té la paraula. 

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

A la contestació de la següent pregunta donaré 
res posta a aquestes incognites. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Morey. 

1.6) PREGUNTA RGE NÚM 3788/92, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. JAUME PERALTA I APA
RICIO, DEL GRUP PARLAMENT ARI MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Passam a la següent pregunta, que és la 3788, també 
del Diputat Sr. Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a possible contaminació de la producció ma
risquera al port de Maó. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. La pregunta es deriva de 
l'altra. Si realment hi ha presencia de metalls pesants a les 
aigües del port de Maó, evidentment a~ó podia afectar la 
producció marisquera, i la pregunta demana en quin grau pot 
afectar la producció marisquera del port de Maó la possible 
contaminació de les seves aigües per presencia de metalls 
pesants. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el Sr. Morey per 
respondre 

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

Gracies, Sr. President. Efectivament hi ha tres ni
vells, ens trobam al nivell B, efectivament, i no s'han obser
vat quadres d'intoxicació o efectes letals sobre les poblacions 
de mo¡'¡uscs estudiats, per la qual cosa pensa que el nivell de 
meta lis pesants existents a les aigües del port de Maó són 
tolerables per als mo¡'¡uscs. La qüestió principal és veure si 
els nivells observats són també tolerables per al consum 
huma. En aquest sentít hem de dir: no s'ha tipificat un nivell 
maxim de contingut en metalls pesants. Dins el context de 
Jacumar, que és la Junta assessora nacional de cultius ma
ríns, s'ha elaborat amb caracter orientatiu una relació amb 
uns valors maxims aconsellables, la superació deIs quals no 
implica inaptitud per al consumo 

En diferents mostres, tant d'ostra com musclo, ocasi
onalment hem torbat que alguns d'aquests meta lis -coure, 
zinc, níquel, plata, plom, existien els nivells que superaven 
els de la relació de valors maxims aconsellables. Actualment 
esta en estudi a nivell nacional la tipificació d'uns IÍmits 
maxims de contingut de metalls pesants que de manera ob
jectiva determinin la seva aptitud per al consum huma. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol fer ús de la paraula el Sr. 
Peralta? Té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Molt breument vulJ agrair al Sr. Con eller aquesta 
exp licació que ens ha donaL Ayó ens confi rma que evi 
dentment hi ha presencia de metalls pesa nts i per damunt 
pels índexs que es tenen com a índex a va lorar en aque ts 
moments. Per tant, jo el que demanaria és que a la major 
brevetat possible se sapiga quina incidencia pot tenir aixó 
sobre el consum huma, i al mateixos temps, si es pot fer un 

estudi d'on prové, o que és el que pot produir aquesta 
contaminació, que si bé sembla que no és greu inicial
ment, ho podria ser en un futur. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Vol tornar afer ús de la 
paraula el Sr. Morey? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Jo vull destacar que he 
dit ocasionalment. no he dit sistematicament. Efectiva
ment, ocasionalment hem trobat índexs de metalls pe
sants superiors a aquests Índexs aconsellables. Hem de 
dir que aixó s'han produit históricament al port de 
Maó, fa molts d'anys , fins i tot centenars, pareix ser; i 
no sabem exactament quines en són les causes. 

El que pare ix cert i segur és que a curt termini 
semblara aconsellable que els mariscadors posin en 
marxa sistemes de depuració del mo¡'¡usc, per garantir 
més enlla de qualsevol dubte la qualitat sanitaria d'a
quest moHusc. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. 

1.7) PREGUNTA RGE NÚM. 3811/92, PRE
SENTADAPELDIPUTAT SR. DAMIAPONS IPONS, 
DEL GRUP f!.ARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la darrera pregunta, que és la 3811, 
del Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a actívació comissió mixta 
Comunitat Autónoma-diócesis de les Illes Balears. Té la 
paraula el Diputat Sr. Pons: 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats , Sr. 
Conseller. Dia 10 de juny de 1985 es va fixar el regla
ment de la comissió mixta Govern balear-diócesis de 
l 'Església católica a les Illes Balears, referent a conser
vació de patrímoni cultural de l'Església católica. D'a
cord amb I'article 5 d'aquest reglament, el plenari d'a
questa comissió s'ha de reunir cada tres mesos. Ens 
consta que no és aixÍ. A la legislatura anterior ja hi va 
haver dues interpel·lacions, amb motiu d'una protesta 
d 'un bisbe, el de Menorca, el Sr. Deig; i ara tornam 
formular aquesta pregunta amb motiu que el nou bisbe 
de Menorca, Sr. Ciuraneta, s'ha manifestat en desacord 
per la manca de funcionament de la comissió mixta 
Comunitat Autónoma-diócesis de les Illes Balears, per
que sense la reunió d'aquesta comissió no és possible 



.U¿4 DIARI DE SESSIONS / Núm.54 / 25 de novembre del 1992 

coneixer quines són les neces itats de protecció del patrimoni 
de l'Església católica i, lógicament, subvenir-les. M'agradaria . 
ens donas una res posta de si pensa acabar i quan amb aques
ta situaciÓ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Pons. Té la paraula el conseHer de 
Cultura per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Gracies, Sr. President. Sr. Pons, des de 1987 en<;a la 
comissió mixta Comunitat Autonoma-diocesis de les IIIes 
Balears ha mantingut una trajectoria uniforme, inspirada per 
les inquietuds i necessitats de les dues institucions que la 
configuren. Per aixo és una comissió mixta. Tant el bisbat de 
Mallorca com la Conselleria de Cultura han tractat en el si 
d'aquesta comissió desplegament d'iniciatives tendents a la 
millora del patrimoni de titularitat eclesiastica. 

El reconeixement del Govern del papel' preeminent 
de l'Església en la conservació del patr imoni hi toric ha anal 
més enfora que la participació mera en aquesta comissió 
mixta. A Mallorca, en el patrimoni ecJesiastic té un pes 
proporcionalment major , la Conselleria de Cultura ha propi
ciat que l'Església faci sentir la seva veu institucional dins un 
organisme que una significació j un pes mé important dins 
el conjunt del patrimoni, que és la Comissió del patrimoni 
historie de MaIJorca. De la coHaboraeió d aquests anys són 
fruit actuacions tant en I'ambit del conehcement d'ambdues 
institucions com de la restauració i de la difusió del patrimo
ni ec!esiastic. El dialeg intens i no mancat de dificultats 
m~ntingut en l'ambit de la comissió mixta, propicia l'acord 
de quatre institucions per dur endavant la major obra de 
catalogació del patrimoni ec!esiastic de caracter moble. El 
Ministeri de Cultura, el Bisbat de Mallorca, la propia conse
Heria i la Universitat de les Illes Balears, prenen part en 
aquesta empresa que de moment ha donat el fruit de més de 
dos mil objectes degudament catalogats fins a la data. 

Una altra part del patrimoni moble en mans de l'Es
glésia ha estat objecte d 'una costosa intervenció de preserva
ció. Es tracta de l'immens arxiu conservat a la Cúria Dioce
sana, on s'acumula una part immensa de la memoria histori
ca de Mallorca. Des de 1991 s'han gastat no més de 50 mili
ons de pessetes a proporcionar una digna seu a aquest arxiu, 
i posar els seus fons a l'abast deis investigadors. , 

Dins el capítol de les restauracions monumentals 
facilitades per la coHaboració institucional a través preci
sament d'aquesta comissió, hi hem d'esmentar la restauració 
de la catedral de Menorca, que ha suposat una inversió de 75 
milions de pessetes; la restauraeió de l'esglésía de Jesú a 
E ivissa junlament amb el retau le ... no é ... e l retaule que 
presideix aquelltemple -l'aclje tiu el po ara voste millor que 
jo segu rament- , s' hi han dedicat aproximadament més de 30 
milions de pessetes; la renovació de la teulada de I 'Església 

de Santa Fe de Palma, en curs enguany i d'identica 
operació ala de Santa Creu prevista per I'any 93 i pel 
96, ambdues obres ascendeixen a un cost aproximat de 
50 milions de pessetes. 

En benefici del patrimoni eclesiastic el Govern 
balear ha participat en els plans nacionals que ha propi
ciat el Ministeri de Cultura. AixÍ, l'adhesió al Pla nacio
nal de catedrals fins al moment ha comportat realitzaci
on en les cated rals de Mallorca i Eivissa per un valor 
superior al 50 milioos de pessetes. la difusió del patri
moní historie ec1esiástic tingué la principal manifestació 
en la gran exposició sobre imagineria mariana celebrada 
a sa L1otja, baix el títol de Maria dins l'art mallorquí. 
Tot aixo són coses que surten del funcionament d'aques
ta comissió. 

Amb aquesta exposició vull donar indicis sufici
ents del que ha fet la coHaboració entre el Govern 
balear i l'Església de les Illes . Apart d'aixo, hi ha una 
serie d'inversions que U llegiré també. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Vidal, ho sent, pero té el seu temps esgotat. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDU
CACIÓ 1 ESPORTS (Bartomeu Vidal i Pons): 

Sí, no li llegiré. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores 1 senyors diputats, sr. 
Conseller. Voste sap de que paria? Perque jo tenc la 
impressió que no. La comissió mixta diocesis de les Illes 
Balears-Comunitat Autonoma és del 1985. Hi ha unes 
queixes, hi va haver unes queixes del bisbe de Menorca, 
Sr. Deig perque no funcionava. Hi ha un nou bisbe de 
Menorca i es torna a queixar perque no funciona. Per 
que es queixen? Perque volen exposar d'una manera 
ponderada davant la comissió quines són les necessitats 
de protecció del patrimoni de l'Església catolica. Les 
volen presentar un projecte de factura. Tot aixo té un 
cost, i vostes han de participar en aquesta conservació. 
1 per que no reuneixen la comissió? Perque no volen 
que I'Església, que té el major patrimoni cultural de 
totes les Illes Balears les presentí factures. Vostes volen 
fer amb els doblers el que volen, i no volen atendre ni 
bisbes ni capellans. Aixo és la realitat. Ciar! 1 no em 
Ilegeixi relacions d'obres fetes, perque recordi que dia 
16 d'octubre de 1991, a la pagina 192 del diari de sessi
ons, trobara que aquest arxiu diocesa que voste diu que 
hi han destinat 50 miUons de pessetes, alerta! perque 
aquest diputat va moure -mai més ben dit- ce! i terra 
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perque aixo fos aixÍ. Hi ha una llista de necessitats d'aquest 
arxiu, que és el segon en importancia de les mes Balears que 
nO varen voler votar afirmativament, i la documentació se
gueix desordenada, i segueix sense garanties de protecció i de 
control, logicament, i d'estar a I'abast dels investigadors. 

I per tant, per favor, Sr. Conseller -Sr. President, ara 
acap- no tomi sortir aquí en materia de patrimoni de l'Es
glésia catolica sense haver anat almenys a la sagristia. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons 

11.1) MOCIÓ RGE NÚM. 3782/92, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI MIXT, RELATIVA A PO
LÍTICA DE DESENVOLUPAMENTTANT AUTONÓMIC 
AMB CARÁCTER GENERAL, COM DE L' ADMINISTRA
CIÓ AUTONÓMICA EN PARTICULAR, DERIVADA DE 
LA INTERPEL·LACIÓ RGE NÚM. 3461/92. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és el 
corresponen( a la Moció número 3782, presentada pel Grup 
Parlamenta.ri MIXT, relativa a política de desenvolupament 
autonomit en caracter general, com de I'Administració au
tonomica en particular. Aquesta moció deriva de la Inter
pel-lació 3461. Té la paraula en nom del grup proposant el 
Diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta 
moció que avui presenta el Grup Parlamentari MIXT aquí, 
és una moció sobre l'administració única. L'administració 
única, aquesta expressió ha estat encunyada pel president de 
la Xunta de Galícia, encara que no va ser el primer que va 
parlar de la mateixa idea, sinó que en la meva opinió va ser 
el Sr. Pujol un any abans, quan va dir a Catalunya que l' Ad
ministració de la Generalitat havia de ser 1 'administració 
principal a Catalunya. Ido bé, el Sr. Fraga diu el següent, a 
un article que publica, diu: "El Estado español será mucho 
más fuerte concentrándose en sus propias funciones (política 
exterior, defensa, seguridad general, justicia, política econó
mica general, seguridad social) que permitiendo pugnas meno
res entre funcionarios a la hora de apagar un incendio o de 
admnistrar un puerto ". 

Per al Sr. Fraga Iribame, existeixen dins les compe
tencies exclusives que abarca I'article 149 de la Constitució 
Espanyola dues categories: una primera categoria que els 
tratadistes anomenen competencies exclusives absolutes, i 
que estaria composta per la nacionalitat, immigració i emi
gració, estrangeria i dret d'asil, relacions intemacionals, 
defensa i forces armades, administració de justícia, regim 
duaner i sistema monetari, gestió tributaria i regim basic de 
la seguretat social. Aquest bloc de competencies són indele-

gables de l'Estat, segons el Sr. Fraga, i en canvi hi ha un 
altre paquet de competencies que són reservad es a I'Es
tat, i que s'anomenen competencies exclusives relatives 
que, en la seva opinió, podrien ser objecte de delegació 
a les comunitats autonames, via una llei arganica, pre
vist a I'article 150.2 de la Canstitució, entre els quals hi 
ha sanitat exterior, marina mercant, iHuminació de 
costes, parts, matriculació d'aeronaus, ferrocarrils, re
gim de producció, comen;:, tinenc;a i deposit d'armes, 
estadístiques, etcetera. 

Tot aixo en principi es preveu que es pot dele
gar, i es demana la delegació d'aquestes campetencies a 
les comunitats historiques; i naturalment no es tanca 
aixo en aquestes, sinó que poden ser objecte, segons ell, 
en tates. 

També he de dir abans d 'entrar a descriure el 
primer punt de la moció, que segons un dictamen que el 
Sr. Peces Barba i el Sr. Luciana Parejo varen fer respec
te a la intervenció del Sr. Fraga, i que deia que hi havia 
indicis d 'inconstitucionalitat, paradoxalment deien que 
encara existeix un article que permet aprofundir més en 
I'autonomia, que és el 150.1, paradoxalment. Perque si 
el 150.2 només permet delegar la competencia executiva 
d'unes materies determinades, l'article 150.1 permet e 
més que les Corts Generals, a través d'una llei organica, 
puguin atribuir la facultat de dictar a les comunitats 
autonomes normes legislatives dins del marc deis princi
pis bases i directrius fixats per una !lei estatal. 

Per tant estam en un procés que el més logic és 
que hi hagi competencies de l'article 148, les de I'article 
149 que prevegin els estatuts. Nosaltres aquí tenim una 
reforma, de moment a Madrid, que no fa gaire varem 
votar que ens agradaria molt que s'aprovas; i a partir 
d'aquí la nostra ampliació del sostre competencial passa 
per l'article 150, en concret per l'article 150.2. 

I ja hi ha un precedent. Si es deleguen per I'ar
ticle 150.2 competencies propies que l'article 149.1 
atribueix a I 'Estat, ja no sera. la primera vegada, perque 
la Llei organica 5/1987, de 30 de juliol, és de delegació 
de facultats de l'Estat a les camunitats autonomes en 
relació als transport per carretera i per cable. Precisa
ment ja hem assumit aquestes campetencies, i ja tenim 
un precedent del que sera el dia dema l'administració 
única. Per tant aquí duim un bloc de tres punts, on el 
primer és la manifestació per part d'aquest parlament 
que volem que l'Administració autonomica es convertei
xi en administració única de les mes Balears, en el bon 
sentít, en el sentit que no vol dir que no hi hagi d 'haver 
una administració periferica de I'Estat. Sí, el que passa 
és ha de ser reduida als temes que hem dit de les com
petencies exclusives absolutes. 

1 parlam de la llei que ha de transferir o delegar 
per part de I'Estat aquestes competencies d'acord amb 
els articles 148, 149, 150, i ho feim així perque a nosal-
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tres encara ens manquen competencies que podem tenir via 
revisió de I'Estatut, i per tant, s'ha posat d'aquesta manera 
perque quedi ciar que no volem a res de tot aixo, sinó que 
hem d'assolir totes aqueixes competencies, les que són inclo
ses a la reforma de I'Estatut, i a més les que puguem tenir a 
través de l'article 150.2. 

1 ja entram als punts número 2 i 3. De la Ilista de 
materies que formarien part del bloc de competencies exclu
sives relatives, n ' hi ha unes que ens afecten molt a les IlIes 
Balears. Per exemple, sanitat exterior no ens afecta massa; 
ens pot afectar pero no és una competencia que tenguem un 
especial interes per rebre en aquests moments. En canvi sí 
que hi ha dos blocs de competencies de materies que ens 
interessa moltíssim la se va delegació, ja que no podem tenir
ne la transferencia perque la Constitució ho impedeix. 
Aquests dos blocs serien els que formen part d'aeroports 
d'interes general -un a cada iIIa, com a mínim- de control 
de I'espai aeri, i de transit i de transport aeri, aixo és un 
bloc. Hem de recordar, tots sabem la importancia que té 
aquest bloc de compet(~ncies, que l'any 1991 han entrat 
15.764.655 passatgers, hi ha hagut un moviment d 'aquests 
passatgers a les IIles Balears. En aquests moments, des de dia 
2 de novembre, d'aquest més, ha entrat en funcionament 
I'ens públic Aeropuertos españoles y navegación aérea, que 
es va crear per Llei de pressuposts de 1991, i després ctesen
volupat a través d 'un Reial decret 905/1991. 

És importantíssim que nosaltres tenguem un control 
molt superior sobre el tema deIs aeroports, tenint en compte 
la gran incidencia que tenen sobre el sector més important 
de la nostra economia, que és el turisme. En aguest moments 
nosaltres podem fer una administració tan bona com sigui 
possible per al turisme, i en canvi ens poden fallar els aero
ports, i aquests aeroports poden dur una baixa important 
amb la venguda de turistes i perjudicis importantíssims en 
la nostra economia. 1 després hi ha un altre bloc, que també 
és de transports i comunicacions, que són els ports. Compe
tencies en materia de marina mercant i abanderament de 
vaixells, d'iHuminació de costes i senyals marítíms, i de 
ports d'interes general. Avui o dema, em pareix que és avui, 
que es publica al Butlletí Oficial de ['Estat la Ilei nova de 
ports i de marina mercant, una Ilei que crea un ens públic 
anomenat Puertos del Estado. Ido bé, aquest seria el segon 
bloc, que seria la delegació de les competencies que hagués 
de tenir aquest ens públic, igualment que demanam també la 
de I'ens Aeropuertos españoles y navegación aérea. 

S'han posat en dos punts, el 2 i el 3, separadament, 
perque hi podria haver unes votacions distintes, ~i podria 
haver unes valoracions; pero el que es demana és que el 
Govern en el termini de quatre mesos dugui un projecte de 
proposició de Ilei organíca de transferencia o delegació 
d'aqueixes competencíes; i esta posat en dos punts, que no 
vol dir que haguéssim de fer dos projectes de lIei, sinó que 
bastaria amb un; ara bé, també es podria fer en dos, així 
com vulguin. 

Jo esper, naturalment, com que el Sr. Cañellas, 
i el Sr. Forcades han manifestat repetidament, i també 
Unió Mallorquina ho té a les resolucians del seu con
grés, que són partidaris de l'administració única, jo 
esper que aquesta moció sigui aprovada, i esper també 
que sigui amb tots els vots de la cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Estam davant una pro
posta vertaderament densa, una proposta que s'ha d'ana
litzar jo crec que des de perspectives diverses, i una és 
la perspectiva del que voldríem els nacionalistes, i una 
altra és una mica el terreny de la realitat que es trepitja 
quotidianament. El nostre grup parlamentari, és evident, 
ha manifestat i manifesta al seu programa i a la se va 
actuació que esta per I'administració única a les Illes 
Balears, pero hi esta com a procés de singularització de 
les lIJes Balears en el context de I'Estat de les autonomi
es. Ara bé, la realitat, Sr. Pascual, i voste la coneix com 
nosaltres, igualment, és que el pacte autonomic, que ha 
duit a una projecte de lIei a hores d'ara aprovat pel 
Congrés de Diputats va a molts de quilometres de dis
tancia d'aquesta proposta. Qui diu que esta per I'admi
nistració única no pot estar pel pacte tal com s'ha apro
vat, aixo és evident. 

Per altra banda, ens trobam en aquest sentít que 
la pro posta nosaltres la votarem, aquest punt el votarem, 
pero ens pare ix que és una proposta a hores d'ara molt 
allunyada de la realitat, i arnés amb aquest pacte auto
nomic que fa que Balears estigui obviament, ja se sap, 
dins el context del cul de sac, i en conseqüencia, se'n 
podria sortir, en certa manera, amb l'administració amb 
l'administració única, amb les dues lIeis organiques que 
voste proposa a continuació, i que llavors comentarem; 
pero la veritat és que a hores d'ara hi estam. Per tant, 
hem volgut manifestar quina és la nostra apinió en 
termes generals, pero després entrant en la realitat, a la 
vida quotidiana la realitat legal existent no va per aquí, 
sinó més bé molt alIunyada de la proposta que voste 
presenta. Així i tot, tant I'Entesa de I'Esquerra de Me
norca, com el PSM-Nacionalistes de Mallorca, no pot 
més que dir que una administració única ben coordina
da, no tal com gestiona evidentment el Govern I'admi
nistració, sinó amb una altra perspectiva molt diferent 
seria necessaria per una bona racionalitat, una bona 
coordinació, i fins i tot per assumir el paper de I'Estat 
a Balears, que en definitiva és aixo el que vol dir I'admi
nistració única, apart evidentment de les competencies 
autonomiques. 

L1avors entram en el tema de dues lIeis organi
ques de transferencies o delegació de competencies. 
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Aquí, nosaltres no li hem esmenat aquest punt de transfe
rencies o delegació de competencies, perque suposam que 
la pro posta que voste presenta avui és una pro posta oberta 
conscientment, que el Govern sapiga quin terreny trepitja, i 
en conseqüencia dugui com a delegació o com a transferen
cia. Suposam que aquest canlcter obert de la moció va amb 
aquesta dialectica, en aquesta perspectiva, donar al Govern 
un marge perque, coneixent un poc com funciona el meca
nisme d'estat, si creu que pot aconseguir transferencia, que 
ha presenti com a tal, pero que si creu que ha de ser per 
delegació que ho faci en aquest sentit. Ens sembla una redac
ció habil, la que voste ha fet; i apart, aquí sí que, en 
aquests dos punts, creim que no c~:mtradiu excessivament el 
pacte autonomic. Miri per on. 

Si el pacte autonomic és un pacte obert, com ha dit 
qualque vegada tant el PSOE com el PP, si és un pacte que 
permet mobiJitat, que permet fórmules flexibles, certament 
pensam que es pot aprovar. Evidentent, no com a llei organi
ca de transferencies, perque no és l'esperit del projecte de 
Ilei que és a les Corts Generals de I 'Estat, sinó en el sentit de 
la delegació, apart que la delegació era sempre possible, al 
marge de pactes era sempre una cosa que ens havien dit que 
era possible. Per tant, en aquest sentit li donam la raó i tam
bé li donam suport. Així i tot, Sr. Pascual, al punt segon li 
volem indicar que, també des d 'un punt de vista de política 
purament institucional, es necessitaria a continuació d'aques
ta llei organica de transferencies '0 delegació de competenci
es en materia d'aeroports i d'espai aeri, a continuació es 
necessitaria una lIei o unes feines de coordinació amb altres 
comunitats autonomes que evidentment són dins el propi 
espai aeri, que és I'objecte del debat. Fins i tot recordem que 
am.b el sud de l'Estat frances, amb el que deim tot el conjunt 
del Mediterrani nordoccidental, seria necessaria per una 
eficac; gestió de l'espai aeri. Aleshores aquí tant el Govern 
de Balears com el Govern de l'Estat haurien de tenir cura 
d'aquest espai que en aquest cas és el que anomenam nor
doccidental del nostre Mediterrani. 

1 al punt tercer, aquest és un punt que hi havíem 
algunes vega des el nostre grup parlamentari, no amb una 
pro posta de llei organica de transferencies o delegacions, de 
marina mercant, abanderament de vaixells, il'luminació de 
costes, sinó amb el tema de senyals marítims i els ports 
d 'interes general. La passada legislatura, reiterad es vegades 
nosaltres insistírem en el tema de les senyalitzacions, en els 
temes deis ports d'interes general, de perque una cosa si una 
cosa no; i en definitiva aixo implica ni més ni manco que 
quant a senyalitzacions, és sentit comú, i quant a ports d'in
teres generals, és reconeixement clar de la realitat d'unes 
illes. Aixo és obvi, que aquests punts, tant el segon com el 
tercer, de la seva proposta, es mou molt dins aquesta dialec
tiea del reconeixement real i concret deis fets insulars que 
són reconeguts no tan sois per l'Estatut, sinó també per la 
Constitució de l'Estat. Per tant, un recolzament, cap al PP i 
el PSOE, que nosaltres creim que fins i tot amb la Ilei que 
vostes tenen en marxa plegats al Congrés de Diputats i a 
punt de ser aprovada definitivament, de nova estructuració 
de les autonomies de via lenta, com és la nostra, i de via 

menor apart de lenta, nosaltres entenem que el punt 2 
i 3 hi podrien encaixar. El punt 1 creim que no pero de 
totes maneres li donam suporto Aixo és evident. 

(La vicepresidenta primera substitueix el Sr. 
President en la direcció del debal) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gr<lcies Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA té la paraula el Sr. Triay. 

El SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Sra. Presidenta, sen yo res i senyors diputats. 
L'administració única és un concepte que el president 
de la Junta de Galícia, el Sr. Fraga Iribarne, impulsa 
per recuperar protagonisme dins la política nacional 
espanyola, per intentar liderar el conjunt de les set co
munitats autonomes que ten en sotils amplis de compe
tencies -les tres denominades historiques, la Foral de 
Navarra, i les accelerades, que diu ell, Andalusia, Valen
cia i Canaries- i sobretot per evitar que les set comuni
tats autonomes, com és la de les Illes Balears, que varen 
accedir a l'autonomia per I'article 143 de la Constitució 
Espanyola, i que tenen en marxa l'execució del pacte 
autonomic s'atraquin a les altres set en el seu sotil com
petencial, per marcar distancies novament respecte de -
les al tres comunitats autonomes. 

L'administració única es basa, segons ens conta 
el seu autor, el Sr. Fraga Iribarne, en l'aplicació genera
litzada i exhaustiva del tan infamat article 150.2 de la 
Constitució, infamat dins aquesta mateixa cambra, i molt 
especialment pel diputat que ha presentat la moció, per 
considerar que és un article i un apartat de la Constitu
ció que, per incloure les formes de control que 1 'Estat 
s'ha de reservar, són negatius, rebutjables, reversibles, i 
tota una serie d'argumentacions que hem tingut ocasió 
de sentir aquí. Pero el Sr. Fraga Iribarne qualifica I'ar
ticle 150.2 de la Constitució espanyola, no como un 
adorno, sino la principal vía para el desarrollo del esta
do autonómico. Vetaquí que la bístia negra s'ha con
vertit ara en un merle blanc. Qui ho havia de dir que en 
tan poc temps el Sr. Fraga Iribarne faria canviar d'opi
nió als que més contraris eren a l'aplicació de I'article 
150.2, i que tal va ser la seva insistencia, recollida també 
pel Partit Popular, que per eliminar les suspic<lcies i les 
reserves que hi havia, es va incloure en el pacte autono
mie que es farien reformes d'estatut d 'ambit compe
tencial precisament per llevar aquest pavor que hi havia 
de la reversibilitat i de les formes de control de l'Estat 
per aplicació de I 'article 150.2. 

1 aquesta aplicació generalitzada i exhaustiva de 
I'article 150.2, es proposa per tal d'aconseguir el bui
dament competencial de l'Estat, per tal d 'amputar a 
I 'Estat qualsevol brac; que li permeti arribar als ciuta
dans. I tot aixo es fa -jo em pensava que el Sr. Pascual 
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ho explicaria, pero potser el temps Ji ha faltat- per aplicació 
exhaustiva també del que es denomina principi de subsidiari
etat. Pero pel que es veu no s'aplica, a pesar que el Sr. Fraga 
Iribarne en fa menció al seu discurs, a les comunitats autó
nomes el principi de subsidiarietat que en els consells insu
lars i en els ajuntaments. 

El Sr. Fraga Iribarne menciona a diferents punts que 
"la administración única es una propuesta de desarrollo polí
tico basada en la regla de que la distribución de las competen
cias del poder público han de hacerse entre todas las adminis
traciones públicas: ciudades, provincias, regiones y Estado, i 
després diu a una altre punt que nada se opone a que el 
Gobierno central utilice en las autonomías las infraestructu
ras autonómicas, ni que los ejecutivos actúen en las grandes 
ciudades a través de la administración municipal" "Las comu
nidades autónomas tienen que transferir a sus ayuntamientos, 
y en su caso a sus diputaciones ... ", etcetera, etcetera. 

Pero de fet estam ja preparant les festes deis deu 
anys d'Estatut d'Autonomia, i I'article 39, que és un element 
basic i propi del nostre Estatut és quasi inedit, i l'única 
competencia que s'ha traspassat, l'urbanisme, va motivar 
l'acusació per qualificat membre del Govern de rompre en 
tres la Comunitat Autónoma de les IlIes Balears. 

És coherent una tan drastica amputació de l'Estat 
amb una mentalitat tan gelosament centralitzadora a nivell 
autonómic? Si el principi de subsidiarietat, en la versió Fraga 
Iribarne que supós compartida pel Sr. Pascual, suposa l'eli
minació de tota competencia concurrent, molt en contra del 
que diu la jurisprudencia constitucional sobre competencies, 
perque és evident que tota competencia concurrent su posa 
també una concurrencia d'administracions, de cossos jurí
dics, de funcionaris tecnics, etcetera, i que per tant no es 
correspon amb l'esperit d'aquest plantejament pur de l'ad
ministració única, per que ha de ser concurrent l'urbanisme, 
per exemple, i no ha de ser estrictament municipal? Posats 
a transferir aeroports: per que ha de ser la comunitat autó
noma, i no el conselI insular, el que els ha d'administrar? 
Posats a transferir ports d'interes general, tots sabem que els 
ports históricament -hi casos molt alllats del contrari- són 
indissolublement Iligats a la historia d'una ciutat. Per que no 
ha de ser al ciutat la que administri el seu port? És que el 
principi de subsidiarietat impedeix, per exemple, que la ciutat 
de Palma administri el seu port, o el seu aeroport, o els seus 
hospitals? 

, 
Perque administració única supós que no significa 

només eliminar la competencia de I'Estat. Suposa que hi 
hagi una única administració que tengui competencies sobre 
cada materia. 

En nom de I'administració única, que quedaria de la 
comunitat autónoma? Quina competencia estatutaria o dele
gable per I'Estat no pot ser exercida pels consells insulars o 
pels ajuntaments? O és que realment li volen aplicar una 

purga a I'Estat, peró no volem que la comunitat autóno
ma també la prengui? 

Senyores i senyors diputats, el Partít Socialista 
Obrer Espanyol, del qual formam part els diputats del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA ha signat amb el Go
vern d'Espanya i amb un altre partit d'ambit estatal uns 
acorda autonómics. I els defensara i aplicara a alIó que 
correspongui a tots els nivelIs de representació política. 
Potser que qualque membre del pensi que complir els 
compromisos lliurement adquirits és una mostra de 
manca de lIibertat. Jo, ben al contrari, crec que igual que 
la signatura de talons sense fons és delictiva i punible, 
la insolvencia política en compliment deis acords sig
nats ha de ser castigada per la ciutadania. Ens ham com
promes, com dic, amb el Govern i amb un altre partit 
polític a aplicar uns acords molt clars i específics, in
dubtablement contradictoris amb la nebulosa onírica de 
buidament unidireccional de l'Estat que suposa la pro
posta d'administració única, a la qual óbviament ens 
oposarem. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM té la pa
raula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Em fa 
la impressió que estam ralIant d'un tema en el qual per 
les presses, o per les motivacions que siguin, no hem 
tingut massa temps d'aprofundir-hi, peró passant per alt 
certes intervencions que han tingut lIoc aquí, i per 
cenyir-me a la moció, en nom del nostre grup vull clari
ficar una serie de conceptes i una serie de principis i 
una serie de compromisos. 

El Partit Popular a nivell de l'Estat espanyol ha 
signat un pacte autonómic en el qual tots ens sentim 
vinculats i compromesos com a formació política que 
som també, i que pertanyem al Partit Popular a Balears. 
Aquest compromís el defensarem on faci falta, i fins i 
tot exigirem que es compleixi perque no quedi en paper 
banyat. 1 dic a~ó perque em fa la impressió que falta 
informació. Falta que realment les senyores i els senyors 
diputats s'hagin llegit en profunditat el document signat 
i el que és pacte autonómico Falta que certs parlamenta
ris que han intervingut avui hagin tingut l'oportunitat de 
lIegir quina és la pro posta que fa el Sr. Fraga sobre 
administració única. S'ha demostrat una desconeixen~a 
total i absoluta de quina és la proposta. M'ha fet la 
impressió que el que s'ha fet ha estat quina és la visió 
particularitzada que pot tenir qualque diputat, respecta
ble totalment, sobre el que eIl entén per administració 
única. Pero posar en boca del Sr. Fraga certes expressi
ons, ni és justificat, i no hi ha res més convincent que 
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dir "no creguin el que ara els diu aquest diputat, i llegeixin 
des de la primera fins a la darrera. no ho die per voste, Sr. 
Triay. 

Tercera puntualització. No és cert que el pacte i el 
seu desenvolupament impedeixin que quan es desenvolupi 
passa a passa tot el contingut d'aquest pacte autonomic im
possibilitin el procés que des de I'administració central es 
pugui cedir a les comunitats autonomes la gestió d 'una serie 
de competencies d'ambit estatal perque les puguin gestionar 
les comunitats autonomes. A~o és contemplat al pacte auto
nomie, i és contemplat també al que diu el Sr. Fraga Iribar
neo 

En definitiva, crec que sera important poder-li dir, 
si I'expressió de cert diputat, concretament del Grup SOCIA
LISTA, ha fet referencia, dir-li, Sr. Fraga, ho ha aconseguit. 
Ha aconseguit ser moti u de debat fins i tot al nostre parla
ment. Per tant, un efecte que volíem evitar I'ha aconseguit. 
Jo crec que al que ens hem de cenyir és al contingut de la 
moció. Per tant, en el primer punt for~osament hi ha d'ha
ver una referencia constitucional. Jo, la veritat, és que degut 
a haver intervingut ahir també al debat pressupostari, ha 
hagut de combinar les dues intervencions, pero sí que he fet 
un exercici -tal vegada m'hauré equivocat- d'intentar pro
funditzar en alIo que ha escrit el Sr. Fraga i en l'informe que 
tan amablement també em va proporcionar el Sr. Miquel 
Pascual, lIegit de dalt tins baix; de davant fins a darrera. 
Conjugar aquestes dues pro postes i veure si hi havia o no hi 
havia contradiccions. 1 jo he tret una conclusió, que els ma
teixos redactors d'aquest informe, si avui tenen la pro posta 
aquesta del Sr. Fraga variaran completament aquest informe. 
Per que? perque aquest informe és basat en la denúncia que 
feia el Sr. Triay, és basat en una concepció d'admnistració 
única de buidar totalment la possibilitat de I'Administració 
central, que la Constitució consagra, com qui no pugui arri
bar de cap de les maneres a les comunitats autonomes. 1 la 
Constitució dissenya un sistema pluralista d'admnistració, i 
el dissenya amb una admnistració estatal, autonomica i local 
-local entenent diputacions o consells insulars, i ajunta
ments-. 1 en aquest disseny hi ha quatre nivelIs competenci
als: El nivelI conpetencial de l'Estat, el de les comunitats 
autonomes, i el de l'Admnistració local, interrelacionat de 
dalt fins baix i de baix fins dalt un de I'altre. 

1 el propi text constitucional marca els camps de joco 
El que manca tal vegada, i perque no tot sigui Partit Popular 
i Sr. Fraga, el que ha mancat en aquest país és fer factible 
a110 que l 'altre dia ens explicava el Sr. Morán, ex-ministre 
d'assumptes exteriors, a Menorca: que del que es tracta és 
d 'al1o implícit fer-ho explícit. 1 a~o és el que falta, fer ex
plícites aquelIes competencies que realment ha de gestionar 
un ens o ha de gestionar un altre. El que no podem confon
dre són aquelles competencies que es transfereixen com a 
propies, per tant que hi ha un procés de transferencia, amb 
aquelles competencies que poden ser gestionades per una 
administració, encara que la titularitat sigui d'una altra ad
ministració. Per aquí entram a I'administració única, perque 
la compatibilítat pot ser que estigui més ben definida quan 

entenem per admnistració única per part de les comuni
tats autonomes com admnistració principal, no amb el 
concepte de buidar de contingut una altra administració, 
sinó de compartir amb una altra administració aquesta 
gestió que eviti en tot moment duplieitat de funcions i 
que optimitzi al maxim els recursos humans i els mitjans 
materials per fer-Ios factibles. 

Per tant, avui han d'entendre, cree jo, el concep
te d 'administració única, en el sentit que l' Admnistració 
autonomica -aquesta és una de les conclusions que trec 
de fer el paral·lelisme entre aquests dos informes- sigui 
el subjecte públic que de manera prioritaria i prevalent 
es relacioni amb els ciutadans per tots aquells assumptes 
que li són més proxims; perque el que aquí es presenta 
quant al primer punt, jo he de manifestar que com ex
pressió testimonial entes per admnistració única amb el 
sentit que acabam d'explicar, nosaltres hi estam d'acord, 
amb el primer punt; pero com expressió testimonial, ja 
que per aconseguir l 'admnistració única amb el sentit tal 
com l 'explicava voste, cree sincerament -i no és el sentit 
com l'explica el Sr. Fraga- que no és previst a la nostra 
Constitució. Per tant, seria necessaria una revisió consti
tucional que arribés a la mateixa magnitud que la Llei 
general on sí preveu constitucionalment aquesta previ
sió que voste fa. La que voste fa, empero. 

Per tant, com que aquest paragraf té la gran 
virtut, Sr. Pascual, i li dic sincerament, que voste pugui 
tenir una interpretació d'admnistració única, i que els 
al tres en puguin tenir altra interpretació d'admnistració 
única, jo cree que és honrat i honest explicar-li quina és 
la concepció que tenim nosaltres d'administració única 
i votar-Ji aquest primer punt, peró amb les matisacions 
que li ha fet. 

Quant al segon i al tercer punt -i acap, Sr. pre
sident- jo cree que voste mateix s'ha contestar, i li ha de 
ser sincer: m'ha donat la facilitat de poder contestar; 
perque voste estableix una diferencia; i amb a~ó no faig 
un judici de valors, tant de bo fos ver el que voste diu, 
perque si fos ver estaria contemplat al mateix article 149 
de la Constitució, i faria aquesta diferencia que voste 
diu, de competencia estrictament propia, i de compe
tencia que pot ser susceptible de transferencies. Pero és 
que I'article 149 és únic, no hi un 149.1 que digui as
sumptes exteriors, defensa, política monetaria, no sé 
que, i 149.2 "són competencies exclusives de I'Estat 
ferrocarrils, espais aeris ... no obstant a~o es podra fer 
que ... " si fos així aquestes dues iniciatives es podrien 
prendre. 

Que voste diu que ac;o és explícit? Jo li die que 
no, perque si els constitucionalistes ho haguessin volgut 
fer explícit, a dins el mateix article hagueren fet aques
tes dues diferenciacions, encara que es tractés de compe
tencies exclusives de l'Estat. 1 a<;o no hi éso 1 no die, 
perque no vull que es confongui ningú, quins serien els 
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nostres desitjos, no, no rallam de desitjos en aquest moment. 
Rallam de text constitucional i rallam de possibilitats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Huguet, per favor. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

I la possibilitat que pot donar, que també li ve, ben 
igual que quan tracta aquí la reforma constitucional per 
I'Estat, implicaria certes reformes, que seria motiu d'un altre 
debat, perque si han reformat la Constitució amb motiu del 
tractat de Maastricht, res no impedeix que podem reformar 
també la constitució per consolidar definitivament l'estat de 
les autonomies. Pero no és quest el debat. El debat és en 
funció de les propostes. 

Per tant, Sr. Pascual -i acap, gracies, Sr. President
el primer punt, correcte, vull dir que li votarem a favor amb 
la matisació que ti he fet; i al segon i al tercer haurem de 
votar en contra. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Pel torn de repJica té la paraula 
el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Com que 
tenc molt poc temps hauré de ser telegrilfic, perque s'ha 
xerrat molt, i molt bé, i tenc moltes coses per dir. 

Al Sr. Serra vull agrair-li el vot, naturalment. Efecti
vament no sembla compatible el pacte autonomic amb l'ad
ministra ció única. Aixo són, logicament, figures seqüencials: 
primer unes transferencies, després unes delegacions. Pero 
jo entenc que del que es tracta avui amb el punt primer és 
de manifestar que no es vol estar precisament en el conjunt 
d'autonomies que formen el cul de sac, i que hi estam. Aixo 
precisament és el sentit del punt primer. Voste diu que no 
hi volem estar. No hi volem estar, i ens manifestam. 

Respecte al caracter obert de l'article 150.2; efecti
vament, es posa transferencia o delegació perque l'article 
150.2 de la Constitució diu transferencia o delegació. Per 
consegüent, si es fa el projecte de llei de proposició de llei, 
que es faci millor transferencia, pero si no pot ser transfe-
rencia, delegació. ' 

Respecte als punts segon i tercer, em pareix que ja 
ho he dit abans, el Sr. Huguet també hi ha fet referencia; en 
aquest cas de delegació és funció executiva, per tant la coor
dinació amb al tres comunitats autonomes no fa falta, perque 
només es compleixen ordres, s'executa el que diuen unes lleis 
que venen de Madrid. Per tant jo pens que no té cap pro
blema ni un la coordinació, ni amb el Sud de Franr;a, i amb 
Barcelona, ni amb ningú. 1 respecte als ports, evidentment ja 

sé que hi ha preocupació, i francament tant ports com 
aeroports d'interes general també hem de dir, i aixo va 
per tots tres, la Constitució no diu quins són els ports 
d'interes general ni quins són els aeroports d'interes 
general. S'han agafat un per cada illa, a Mallorca dos en 
el cas de ports, perque també hi ha Alcúdia, pero es 
podria restringir modificant la lIei, sense modificar la 
Constitució. Per tant, podríem anar més enfora en el 
tema d'aeroports i de ports. Pero no, la pro posta és que 
quedin els que hi ah d'interes general i que se'ns dele
guin les competencies. 

Sr. Triay, miri, no intenti embolicar-me, que no 
m'embolica. L'article 150.2 és totalment inadequat per 
substituir l'article 148.2 quan parla de la reforma deIs 
estatuts. Totalment. Em reafirm una vegada més que el 
pacte autonomic pretén substituir la reforma deIs esta
tuts com a via normal d'ampliació de competencies, 
segons diu I'article 148.2, per un article que no és pen
sat per aixo, sinó per les competencies de I'Estat. Per 
tant I'article 150.2 és totalment inadequat per transferir 
competencies que poden ser objecte d'un estatut d'auto
nomia, i en canvi l'article 150.2 és la via única i adequa
da per delegar o transferir competencies que són consti
tucionalment de I'Estat. 1 aixo ho diu el Sr. Fraga, tam
bé, venc a dir, i ho diu més gent. 

Per tant, no mesclem ous amb caragols. Que 
voste diu que hem de transferir als consells i ajunta
ments? 1 a mi que em conta, si el Govern li diu que no? 
Jo estic a l'oposició amb voste i no he votat mai en 
contra d'aixo, el Sr. Vidal té una interpeHació al respec
te, que som del mateix grup, i se'n parlara. Per tant, 
quan parla del Govern no em miri a mi. 1 respecte si 
hem de transferir els aeroports o delegar, no en la Co
munitat Autonoma o als consells insulars o als ajunta
ments, tampoc em miri a mi. Miri la Constitució, i si 
només es poden delegar, pensi que hi ha un principi que 
diu que el que es delega no es pot delegar. Per conse
güent, en aquest cas només pot ser objecte de delegació 
a la Comunitat Autonoma. 

Al Sr. Huguet, no em pressuposi que no he 
llegit el Sr. Fraga, perque voste m'ho ha pressuposat, 
m'ha dit que no anava pel Sr. Triay, per tant havia per 
mi, érem dos que havÍem xerrat, o no, el Sr. Serra, tal 
vegada, no ho sé. 

De totes maneres ja ha quedat clar que el que es 
delega és la competencia executiva, i no aquest tipus 
d'administració única que voste diu que contempla la 
lIei fonamental de Bonn. Jo em referesc a la delegació 
o transferencia de eompetencies segons l'article 150.2. 
1 respecte a la diferencia de competencies exclusives de 
l'Estat absolutes i relatives, no la fa la Constitució, clar 
que no la fa, la fa el Sr. Fraga. Jo li he llegit, i miri 
aquÍ, veu: "Xunta de Galícia", competencies exclusives 
absolutes, un lIistat; competencies exclusives relatíves, 
un altre llistat. Per consegüent, jo no sé que em volia 
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dir amb tot aixo. la ho sabem que l'artide 149.1 no fa aques
ta distinció, pero la fa el Sr. Fraga, i a més la trop de sentit 
comú, que els aeroports i els port, que són l'objecte concret 
a que es refereixen els punts 2 i 3, són dos tipus de materies, 
la competencia de les quals és molt més logic que estigui en 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears que no en l'Es
tat, perque el conjunt del espanyols tenen menys interes que 
el conjunt de balears en el funcionament deIs aeroports de 
Balears, perque nosaltres vivim d'aixo, deis 15 milions de 
turistes. i Espanya, si tenim una crisi amb els aeroports, un 
problema serió s, dar que ho passara malament el conjunt 
d'Espanya, pero nosaltres ho passarem cent vegades més 
malament que ells. 

Per consegüent és logic que si no podem tenir la 
transferencia, que en moltes de coses jo entenc que la podrí
em tenir, no des del punt de vista constitucional, sinó des del 
punt de vista logic, és logic que si no podem tenir la transfe
rencia, tengue m la delegació i nosaltres ens espabilarem més 
que no l'Estat perque aixo funcioni bé. 

1 vull agrair que votin el punt primer i lamentar que 
no votin el punt segon i tercer. No ho entenc, la filosofia 
testimonial i tot aixo, sí; pero en el fons el que fan voste és 
dir el que vol el Sr. Aznar, o sigui, xerrar, xerrar i no passar 
de la boca, sinó que a I'hora d'una cosa concreta, ido no, 
hem d'estar en el cul de sac, com deia el Sr. Serra. Vos tes 
ajuden que estem en el cul de saco 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. En torn de contrareplica el Sr. 
Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Només per una qüestió molt puntual per part del 
nostre grup, el tema que es debat va molt més enlla d'escrits, 
conferencies i afirmacions del Sr. Fraga; que bé ha estat que 
el Sr. Triay explicas una mica la intenció inicial del Sr. Fraga 
quina era al respecte. El tema en el fons és la simplificació 
de les administracions, i que a Balears hi hagí govern únie, 
Aquesta és la proposta que tota la gent que creu en l'autogo
vern certament ha de donar suport. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. el Sr. Triay té la paraula . 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, no s'ho prengui malament si 
me'l mir, perque és en atenció que voste és ]'autor d'aques
ta moció. 1 a més, sí em dirigesc al Govern i veig el banc 
buit, a qualque part he d'anar a recolzar la meya exposició, 
per tant, en absolut és ... -quasi buit, amb una autentica mi
noria-o 

Sr. Pascual, si Palma no té un aeroport d 'interes 
general, jo voldria saber quins aeroports d 'interes gene
rals hi queden, perque si com es diu cada dia, és el 
primer o el segon en moviment de viatgers, els aeroports 
d'interes general d'Espanya deuen estar a l'estranger. 
Pero apart d'aixo, nosaltres creim que l'Estat, l'admnis
tració regia, com diu el Sr. Fraga, -i he trobat una con
nexió entre la Conselleria d'Economia i la Presidencia 
de la Junta de Galícia- creim nosaltres que l'administra
ció del govern del Rei -crec que el govern del Regne 
d'Espanya és el Govern del Rei- ha de tenir o poder 
tenir relació directa amb els ciutadans. Nosaltres creim 
que no és viable polítieament, al marge de les difieultats 
o no que hi hagi de tipus constitucional, que serien 
subsanables amb voluntat, una organització de l'Estat 
per la qual el govern del Rei fos una simple instancia 
representativa, punitiva o recaptadora, i que totes les 
altres funcions estassin en mans d'altres instancies admi
nistratives i polítiques. 

Sincerament, li vull insistir, i crec que aixo ho 
van comprendre tots els grups d 'oposició del Parlament 
de Galícia, que tots varen votar en contra d'aquesta 
proposta, tant els socialistes, com el Bloc Nacionalista, 
com Esquerda Galega. Aquest és un instrument del qual 
el Sr. Fraga vol eB.cap~alar l'operació, perque les comu
nitats que se'n diuen historiques tornin a marcar distan
cies profundes amb les al tres ara que donaran una passa 
endavant molt important. I a més, aixo no ho die jo, ho 
diu el que reconeixem que és l'autor, o almenys és el 
difusor o el propagandista d'aquesta idea, quan ell diu 
que indo u la possibilitat d 'una homogeneització final de 
totes les comunitats autonomes, pero a continuació diu 
"pero aixo no és previsible, que aquesta homegeneitza
ció absoluta es produeixi, perque el procés té el seu 
protagonisme immediat en les comunitats que tenen 
voluntat i possibilitat d 'accelerar-Io, que són les histori
ques: Galícia, Euskalerria i Catalunya, les que varen ser 
precursores com Navarra, o les que varen cremar etapes 
com Andalusia, Canaries i Valencia. 

Més dar aigua, aixo és una operació perque no 
es trobin a un mate ix punt competencial les diferents 
comunitats autonomes que han accedit a l'autonomia 
per les diferents vies constitucionals, i amb a~o, amb 
aquest instrument ideologie i polítie no hi estam d'a
cord. Perque nosaltres creim que com abans millor ham 
d'arribar a una igualació competencial, i per tant no 
podem estar d'acord amb aquesta proposta, i tampoc 
podem entendre com quins exercicis dialecties per com
patibilitzar aquesta proposta d 'ampliació absoluta per 
via de transferencia-delegació de les competencies de la 
Comunitat Autonoma d'acord amb l'artide 150.2 de la 
Constitució, quan simultaniament s'han signat uns 
acords que diuen que a través de l'artide 150.2 de la 
Constitució es rebran les següents competencies. Com 
es pot compatibilitzar un llistat tancat de competencies 
amb una manifestació oberta, exhaustiva, iI.limitada, de 
competencies a través d el'artide 150.2. És un exercici 
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dialectic que realment no estam en condicions de seguir, i 
per tant realment creim que aixo és un equilibri perillosís
sim, i que és un doble llenguatge permanent en llenguatge 
permanent en materia d'autonomies que fa el partit d'ambit 
estatal que amb el Partit Socialista Obrer Espanyol va signar 
els acords autonomics. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gd.cies, Sr. Triay. Pal Grup PP-UM té la paraula el 
Sr. Huguet. 

ELSR.HUGUETIROTGE~ 

Moltes gracies, Sr. President. Molt breument. Sr. 
Pascual, avui he tingut la sana impressió -tal vegada equivo
cat- que havia encertat amb la meva argumentació, perque 
ni un sol deIs arguments exposats aquí quant a la motivació 
del nostre comportament i del nostre vot ha estat rebatut, ni 
per voste ni per cap aItre portaveu. 

Jo he fet una referencia elara a dos compromisos: al 
compromís que té el Partit Popular a nivell de I'Estat Espa
nyol d'haver signat un pacte autonomic, i que per tant com 
a partit signatari d'aquest pacte som corresponsables, com a 
mÍmim en peu d'igualtat amb l'altra forc;a política, que és 
el Partit Socialista, i amb el Govern, sen se oblidar que més 
responsabilitat tindra el Govern i el partit majoritari, que és 
fer efectiu que aquesta signatura no quedi en paper banyar. 
Per tant, el compromís que es demanava aquí, de veure si 
érem éls mateixos; no sois érem els mateixos, sinó que conti
nuam vigilants que ac;o es dugui a efecte. 

P.unt segon: en aquest pacte autonomic al qual tom 
fer referencia, i al qual deman a les senyores i senyors dipu
tats que se'lllegeixin des del punt primer fins al darrer, hi ha 
la possibilitat de transitar poc a poc cap a aquesta concepció 
d'admnistració única, en referencia -que no pot oblidar el Sr. 
Triay, perque d'ac;o en sap bastant- que també amb la pro
posta que fa el Sr. Miquel Pascual l'incardina dins l'artiele 
103 de la Constitució. A partir d'aquÍ hi pot haver diferents 
concepcions de com ha entenem. Una pot ser la concepció 
que presentava el Sr. Miquel Pascual, respectable encara que 
no compartida per nosaltres, de buidar de contingut I'admi
nistració central i deixar com a competencies estrictament 
estatal, i no residuals, importantíssimes, com qui es tractés 
d'un estat federal. 1 aquest no és I'Estat del Regne d'Espa
nya. D'aquÍ que jo he dit que per conseguir ac;o hi havia 
d'haver una reforma constitucional. Un aItre aspecte és la 
visió d'admnistració única que alllarg de tota l'exposició que 
fa el Sr. Fraga, que el Sr. Miquel Pascual inte¡'¡igentment ha 
llegit una part, pero no ha llegit ni I'antecedent que el du a 
fer aquesta diferenciació, ni el conseqüent després, on ell 
mateix manifesta que encara que aquesta divisió no és explí
citament determinada a la Constitució, sí que s'ha d'inter
pretar, perque n'hi ha unes que són més competencies que 
les altres. Hi ha un reconeixent implícit que al Constitució 
no fa aquesta diferencia. És una interpretació amb la qual 
nosaltres podem estar d 'acord, i esgotar el primer punt tal 

com jo l'he explicat damunt aquesta tribuna, em creguin, 
senyores i senyors diputats, que no contradiu en absolut 
en res el compromís que a nivell de l'Estat hi ha amb 
la signatura del pacte autonomic. Moltes gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Conelos el debat, passarem 
a la votació. Votarem per separat el punt primer del text 
de la moció, i els al tres dos. 

Votació del punt primer: senyores i senyors 
diputats que voten a favor, es volen posar drets, per 
favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, 
es colen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

38 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció, 
queda aprovat el punt primer del text de la moció . 

Passam la votació del punt segon i tercer. Se
nyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, 
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No 
n hi ha. 

8 vots a favor, 50 en contra, queden rebutjats els 
punt segon i tercer del text de la moció. 

HI.1) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 
3726/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMEN
TARI PP-UM, RELATIVA A UTILlTZACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS DE LES ESTACIONS NAVALS 
DE MAÓ 1 SÓLLER PER A AMARRAMENT, A VITU
ALLAMENTIREPARACIÓD'EMBARCACIONSES
PORTIVES. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al tercer punt de I'ordre del dia, cor
responent a proposicions no de Ilei, i comen<;arem per 
la número 3726, presentada pel Grup Parlamentad PP
UM, relativa a utilització de' les instaHacions de les 
estacions navals de Maó i Sóller per a atracament, avitu
allament, i reparació d'embarcacions esportives. Té la 
paraula, en nom del grup proposant el Diputat Sr. Mar
tínez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 



DIARI DE SESSIO~S / Núm.54 ~ 25 de novembre del 1992 2133 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Nuestro 
grupo parlamentario PP-UM trae a la consideración de esta 
ámara una proposición no de ley que se fundamenta en tres 
situaciones de hecho: una, la existencia de un déficit de pues
tos de amarre para embarcaciones deportivas en los puertos 
del litoral del archipiélago balear; segundo, el hecho de que 
por parte de todas estas agrupaciones que tienen por fina
lidad defender el medio ambiente, hay una actitud contraria 
a la posibilidad de ampliación de este tipo de instalaciones; 
y el tercer hecho se concreta en la circunstancia de que de
terminadas instalaciones militares, al servicio de la marina 
militar, se encuentran por situaciones coyunturales posible
mente en estos momentos poco utilizadas. 

De aquí que lleguemos a la conclusión de que sea 
necesario en aras de un principio de economía, y en aras 
también de buscar soluciones a problemas que tenemos plan
teados, buscar la posibilidad de que por parte del Estado 
central, que es al fin y al cabo a quien competen estas mate
rias, y de quien dependen estos organismos, se facilite la 
posibilidad de utilización de estas instalaciones para la mari
na deportiva. Por ello esta proposición no de Ley comprende 
cuatro resoluciones que se someten a su consideración. 

La primera tiene por objeto que se autorice la utili-

Esto dio resultado, y dio nacimiento al estado 
del bienestar, hasta el año 1973, en que el ciclo de las 
crisis económicas se produjo por primera vez. Se ha 
reproducido al comienzo de los 80, y estamos ahora, en 
el comienzo de la década de los 90, en la tercera fase de 
la crisis, para las cuales la fórmula planteada en los años 
40 no tiene solución; pero sin embargo ha quedado 
plasmado como uno de los objetivos fundamentales de 
toda actuación política, de toda gestión política, los 
principios que emanaban del estado del bienestar, que se 
han trasladado al concepto de la sociedad del bienestar. 
Creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en 
que nuestros votantes en general, en un 95% son parti
darios de esa sociedad del bienestar. Y claro, consecuen
cia de esa posición ante lo que los ciudadanos desean de 
sus gestores políticos, surgen situaciones como la pre
sente, en donde una demanda efectiva, como es la de 
puestos de amarre, al igual que otras demandas efectivas 
como son las de instalaciones deportivas de alto 
standing, o las segundas viviendas, nos permitirían en 
esta comunidad autónoma, en una situación de equili
brio, cual es la solución para estas demandas que son no 
más ni menos que las pretensiones de nuestros ciuda
danos enmarcada en lo que es la sociedad del bienestar. 

zación de las estaciones navales de mahón y Sól1er con estos Digo todo esto porque no pretendo con esta 
objetivos. En segundo lugar que se establezcan las tasas de proposición no de ley llevar al convencimiento de uste-
utilización para estas embarcaciones que puedan emplear las des que estamos presentando una propuesta que sea 
instalaciones con la determinación de que estos recursos se innovadora, que resuelva el problema del sector al que 
empleen exclusivamente en el mantenimiento, en la custodia tenemos que atender, sino que estamos parcheando una 
y vigilancia de las mismas. La tercera propuesta de resolu- situación coyuntural, tratando de utilizar unas instalacio-
ción contenida en la proposición no de ley se refiere a la nes que posiblemente su no utilización completa por 
posibilidad de estas superficies para aquellas ~operaciones parte de los organismos de la Administración del Estado 
relacionadas con la custodia en invernada de las embarcacio- o de los servicios a los que están asignados, suponga 
nes deportivas, que suponen un grave problema actualmente. también cierto rechazo, cierta repulsa por razón de que 
y por último se pretende que por parte del Gobierno central, también estos intereses, loables, perfectamente asumible 
si las consideraciones de tipo estratégico, los compromisos dentro de un concep.to de un cri1.e-.r.i , ormalidad, de --/ 

~------~------~ derivados de nuestra vinculación a la Comunidadc uropea lo que son las posturas ecologistas, digo que producirán 
nos permiten prescindir de instalaciones menores, que sean en estos sectores cierta inquietud, cuando la privación de 
desafectadas y que se dé una aplicación distinta a estas insta- las instalaciones de las que hoy hacen uso. los llevan a 
laciones. estados de carencia, porque quiero recordarles a ustedes 

Esta propuesta no es una propuesta emanada de una 
situación de pura oportunidad, aprovechando una determina
da coyuntura que se plantea como consecuencia de necesida
des sentidas por un sector, el de la marina deportiva. Noso
tros con ella pretendemos establecer un principio de actua
ción que se basa en consideraciones que emanan de las medi
das que en materia económica se tomaron hace aproximada
mente unos cincuenta años en la Europa occidental, y con
cretamente en el Reino Unido. De lo más virulento de la 
segunda guerra mundial se empezaron a establecer las bases 
de una teoría económica que tenía por fundamento llevar 
a la práctica el concepto del estado del bienestar. Para ello 
se escogieron principios anticapitalistas de la economía deri
vada de las doctrinas de Keynes, así como algunos principios 
socialistas, con la finalidad de llegar al pleno empleo y a una 
seguridad social y prestaciones sociales también de carácter 
global. 

lo que ocurrió en Castilla-La Mancha con el célebre 
polígono de tiro que allí se pretendía instalar, que por 
actuaciones puramente de oportunismo político, y ante 
la avalancha de la presión ecologista, o de los movimien
tos ecologistas, determinó que la propia presidencia de 
aquella comunidad no apoyase lo que inicialmente tenía 
pretensión de apoyar, es decir darle una cobertura al 
Ejército del Aire en unos medios que necesitaba para 
sus entrenamientos. 

Entonces, yo hago estas consideraciones porque 
si estamos metidos en el estado del bienestar, si aquí 
tenemos un supuesto de demanda efectiva que induda
blemente es generadora de un proceso productivo que 
daría lugar en todo caso, de ponerse en marcha, a una 
generación de empleo, al mismo tiempo también de 
gasto, y posiblemente de ahorro y con ello inversión. 
Estas situaciones, considero que debían de ser tenidas 
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en cuanta y las traigo al hilo de esta exposición en defensa de 
una proposición no de ley que es meramente coyuntural, y 
que para sacarla adelante, efectivamente pues en esta cámara 
hay suficiente mayoría por parte del grupo proponente, pero 
también no ignoramos que su posibilidad de desarrollo y 
aceptación posterior viene determinada por el apoyo que le 
den los otros grupos parlamentarios, en especial el Partido 
Socialista Obrero Español. 

En consecuencia, termino pidiéndoles el apoyo para 
la misma, y señalando que estas consideraciones que he he
cho se tomen pura y simplemente como una reflexión para 
que busquemos un punto de equilibrio, con la finalidad de 
que las soluciones a los problemas que nos presenta la socie
dad del bienestar, derivada del estado de bienestar, y que 
también nos están demandando también nuestros ciudada
nos que la tengamos en cuenta, y que esto sea nada más el 
inicio de otras medidas, que no coyunturales, sino de política 
de consenso en esta materia, nos permitan -como decía el 
presidente Cañellas en una intervención ante esta cámara
"ser nosotros los que iniciemos el proceso de nuestra recons
trucción económica, que pongamos en marcha los factores 
que nos permitan desarrollar nuestra economía, indepen
dientemente de aquellos otros factores que están vinculados 
a la economía mundial y de la que se espera, como ayer 
quedó plenamente manifestado en esta cámara, el despegue 
económico de la nación española. Gracias por su atención. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. A aquesta proposició 
no de llei s'han presentat esmenes, les números 3924, 25, 26, 
27, 28 i 29 per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Per fer la defensa de les esmenes té la paraula el Sr. Triay i 
Llopis. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem llegit 
i escoltat amb gran atenció la proposició no de llei del Grup 
Parlamentari PP-UM, que com sempre té un contingut de 
control i de foment de I'acció de govern. No del Govern de 
les IIIes Balears, pero sí del Govern d'Espanya, del Govern 
de Sa Majestat el Rei, que com saben, no respon davant 
aquesta cambra, sinó davant altres cambres, a les quals el 
grup proposant hi té una important presencia. Pero jo no és 
que defensi el par/ament único No, crec que a~o es pot fer, 
si bé la seva repetició resulta estranya. 

1 per tant, entrant a l'exposició de motius'de la pro
posició no de llei, he de dir que conté conceptes i expressi
ons que no semblen gens coherents amb la política del Go
vern en materia de ports esportius. 1 em referesc al Govern 
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, al Govern de 
PP-UM. Per comen~ar es qualifica de lloable la tenacitat deis 
que defensen la conservació del litoral. Quin exercici de 
cinisme polític, quan és el grup del PP-UM el que ha rebut
jat aquí totes les pro postes per racionalitzar la desmesura del 
Pla de ports esportius, quan I'escull insalvable per fer realitat 

la conservació del litoral és únicament el Govern del 
PP-UM i el grup parlamentari que Ji dóna suport, ja que 
no es pot dir el mateix deIs grups municipals de la ma
teixa coalició, que a molts de municipis han mostrat la 
seva disconformitat amb les previsions del pla de ports 
esportius; quan hem hagut de sentir aquí i fora d 'aquí 
les desqualificacions més dures cap als que han criticat 
la irracionalitat de les previsions del Govern en materia 
de ports esportius, ara ens ven en a dir que l'actuació és 
lloable! 

Diu també I'exposició de motius que resulta di
fícil trabar una solució al conflicte entre els navegants, 
els defensor del litoral, i els "legítims" -aquests són legítims-
interessos de la indústria naval. Si no tinguessin a punt 

d 'aprovar el Pla director sectorial de ports deportius, si 
estessin pensant en una reelaboració d'aquest pla, po
drÍem entendre aquesta afirmació, pero no tenim cap 
element per pensar que és així. Per tant, som davant 
una mostra més de'argumentació erratica. 

El Govern al qual el grup PP-UM dóna suport 
parlamentari, creu que el Pla de ports deportius no és 
una solució al conflicte? Ha renunciat el Govern ja al 
fals discurs segons el qual el Pla de ports deportius és 
un pla molt proteccionista, i que compatibilitza perfecta
ment la defensa del medi natural i el desenvolupament 
economic? 

1 continua l'argumentació de l'exposició de 
motius, que el més interessant d'aquesta proposició no 
de llei, que "en aquestes circumstancies", pero en quines 
circumstancies? és que han decidit abandonar el Pla de 
ports deportius? és que creuen que el Pla de ports de
portius no s'executara, i per a~o venen i ens citen els 
defensors de la mar, els navegants, i els legítims, per 
descomptat, representants de la indústria naval? 1 no 
parlen deIs promotors de ports deportius, sense els quals 
és impossible dur el seu pla endavant. O és que pensen 
desenvolupar el Pla de ports esportius per promoció 
pública?, dins el capítol d 'innovació tecnologica?, pot
ser dins una versió ampliada de residus solids humans? 

Pero deixem de banda tot aquest cúmul d'in
coherencies, perque tanmateix l'exposició de motius no 
es vota, per tant l'haurem de deixar entre parentesi. En 
qüestions militars he de reconeixer que hi ha més rigor, 
una sensibilitat més exquisida. En el grup popular hi ha 
gent del sector, i aixo es nota: instaHacions militars 
infrautilitzades, segurament per raons de tipus conjuntu
ral, necessitats de la defensa nacional, compromisos 
internacionals ... una música suau, aquÍ ja el to canvia, 
i nosaltres ho compartim, molt bé, perque la defensa 
nacional és molt important. 

1 per tant, anem a la praposició no de llei i a les 
esmenes. Les esmenes, encara que sien diverses, és la 
mateixa. Nosaltres creim que a Sóller i a Maó hi hem 
d'afegir Alcúdia i Pollen~a. A Alcúdia hi ha una petita 
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instal·lació, el denominat polígono de torpedos, litoral tam
bé, una instal'lació naval de I'Armada que pot també ser un 
element complementari als objectius que es presenten en 
aquesta proposició no de llei; i a Pollen<;a hi ha una altra 
instal'lació, que no és naval, encara que és igualment litoral 
i portuaria, que és el denominat aerodrom militar del Port 
de Pollen<;a, que pertany a I'Exercit de I'Aire, l'antiga base 
d'hidros del Port de Pollen<;a, que podria també, amb petites 
modificacions a la proposició, ser inclosa dins aquest grup de 
sol'licituds, que el fet de compartir-les no vol dir que nosal
tres donem cap garantia respecte del resultat d'aquesta petici
ó. Perque si qualque cosa ignora el Grup Parlamentari SO
CIALISTA del Parlament de les Illes Balears són els secrets 
de la defensa nacional, les estrategies de cap al futur, i tot el 
que es mou al voltant de la reserva propia de la defensa 
nacional. Per tant, ni nosaltres estam en condicions de qüesti
onar per al seu futur com a instal'lació militar, ni nosaltres 
estem en condicions d'afirmar que aquesta pro posta pel fet 
que tengui determinat suport parlamentari tengui garantida 
la seva atenció i aplicació per part deIs que tenen la respon
sabilitat de l'administració militar des del Govern de la na
ció. 

Hem de comprendre que en totes aquestes qüestions 
hi ha una logica lentitud i prudencia en desafectar ins
tal'lacions militars, perque encara que en aquest moment 
puguin ter,jr algunes poca activitat, són molt difícils de 
preveure les necessitats futures, i que instal'lacions que aquí 
rapidament podríem qualificar tal vegada d'obsoletes en 
situacions de necessitat, d'emergencia, en poques setmanes 
podrien tornar estar operatives. Per tant nosaltres en aquest 
tema ja volem deixar ben clar quin és el sentit del suport que 
donarem als punts de la proposició, suposant que tampoc no 
tindra cap problema la inclusió de les dues altres ins
ta¡'¡acions que proposam. 

El que creim que no es pot demanar, és que el Go
vern formalitzi un determinat compromís que no existeix. El 
Govern de la nació no ha assumit cap compromís de desa
fectació, i per tant no es pot demanar aquí que compleixi un 
compromís que no ha assumit, apart que la propia redacció 
de la proposició ja reconeix que realment aquest compromís 
no existeix, des del moment que el condiciona a una valora
ció de les necessitats per la defensa que només correspon al 
propi Govern de la nació. Per tant, en aquest sentit nosaltres 
demanam una petita modificació de la redacció en aquest 
punt, i creim que en aquest sentit i al marge de les contradic
cions que té l'exposició de motius, que tanmateix si s'aprova 
no s'haura d'enviar enlloc, creim que aquesta proposició 
podria ser recolzada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel Grup Parlamentari MIXT té 
la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Sr. Martínez de Dios, he escoltat amb atenció la 
seva exposició, que ha incidit un poc més en l'exposició 
de motius que aquí es reflecteix, i evidentment he de 
compartir amb el portaveu del Grup SOCIALISTA que 
aquesta exposició de motius, amb algunes de les seves 
formulacions, entra en una certa contradicció amb el Pla 
de ports esportius, que ja ha estat objecte de debat diver
ses vegades dalt d'aquesta tribuna, i dins aquesta cambra. 

Pero també he de dir que el propi Pla de ports 
deportius entra també en contradicció de vegades amb 
qüestions concretes que defensen determinades institu
cions en determinats moments circumstancials. I si bé 
no estam d'acord amb moltes de les coses que recullen 
en el Pla de ports deportius, també ens trobem que hi 
ha determinats ports deportius que es volen fer a deter
minats indrets, i em referesc concretament i clarament 
al port de Maó, que sí que a a<;o determinats grups li 
donen suport, hi esta n d'acord; i no em vull referir 
únicament i exclusiva al que es parla aquí de la utilit
zació de les instal·lacions navals del port de Maó, sinó 
en general, pero em vul! aturar un poc en aquesta qües
tió, perque aquest raconet del port de Maó, al!o, aquel! 
raconet, quasi quasi al pas que anem es podria dir que 
és no el triangle de les Bermudes, sinó el punt més 
negre, quasi m'atreviria a dir, de la nostra comunitat 
autonoma, en un punt molt redu"it tot el que al!a dins 
es vol concentrar i es concentra. 

Tenim l'estació naval des de fa molt d'anys, jo 
en a<;o no hi entr, i estic totalment d'acord en que s'ha 
de fer una utilització civil d'aquesta base naval. No són 
vostes innovadors, no són vostes els primers que plante
gen aquesta qüestió. Altres grups polítics representats 
en aquesta cambra fa molts d 'anys ja varen acordar dins 
deis seus organs demanar la utilització civil d'aquesta 
base. La resposta, segons tinc entes, encara que no es va 
dir públicament, va ser negativa; i a<;o vul! que es tingui 
en compte. Pero esta molt bé que es demani aquest ús 
civil d'aquestes instal'lacions militars, i en aquest sentit 
estam el Grup MIXT totalment d'acord amb les esmenes 
presentades pel Grup SOCIALISTA en el sentit, sobre
tot, que s'amp1ii: amb altres instal'lacions de caracter 
militar com són les d'Alcúdia i de Pollen<;a. 

]0 dei a a<;o del raconet perque he parlat de la 
base naval. Tenim una zona a darrera que es va excloure 
de la Llei d'espais naturals. Ningú va dir res, ningú va 
dir aquí ni muo Ningú. 1 si es va dir, es va dir molt 
tímidament, va dir molt poc, que és el famós racó de 
Sant Isidre i Binissermenya, on es fa una insta¡'¡ació 
militar monstre, havent arrasat una area natural d'una 
manera absolutament bestial, perque el qualificatiu és 
aquest: absolutament bestial. Després tenim la central de 
Gesa, que va ser ampliada, fum; i després hi ha una 
pro posta de port deportiu a sa Colarsega del port de 
Maó, defensada per l'ajuntament de la ciutat. 
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Per tant, tot el que sigui reduir tensions en aquest 
racó del port de Maó, i creim que la utílítzació civil de la 
base faria que no hi hagués dues utilitzacions per la mateixa 
cosa a dos llocs, un al costat de l'altre, seria bo. i per tant, 
pel que fa a les insta¡'¡acions del port de Maó, que n'hi ha 
d'altres, com és a I'illa Plana, que també depenen de la base 
i també és un base de torpedes, que no esta en ús fa molts 
d'anys, no sé si tan soIs n'hi ha de torpedes alla. Que es fes 
una utilització civil d'aquestes insta¡'¡acions, totalment d'a
cord. 1 evidentment totalment d'acord que en el cas del port 
de Sóller i en el cas de les instal'lacions que s'amplia amb les 
esmenes presentades pel Grup SOCIALISTA, també hi es
tem d'acord. 

Ac;o seria una primera part de la intervenció pel que 
fa a I'espai físic del que avui es demana, pero aquí sembla 
que s'han oblidat d'una qüestió que em sembla que també és 
fonamental, que les necessitats en aquest moments d'amarra
ments, i les necessitats d'utilitzacions de les planades que hi 
ha devora aquestes instal·lacions militars, no són únicament 
i exclusiva necessitats de les embarcacions esportives. Creim 
que en aquests moments també hi ha unes necessitats impor
tants per part del sector pesquer. En aquest sentit, i encara 
que no hem presentat esmenes, jo demanaria al grup propo
sant, que acceptés, amb independencia de les esmenes que es 
puguin acceptar pres-entades pel Grup SOCIALISTA, accep
tés un text identic al que vos tes han presentat, o un text 
alternatiu aBa on s'inclou, alla on es parla que la utilització 
per atracar embarcacions sigui únicament i exclusivament 
esportives, sinó també embarcacions pesqueres de caracter 
professional. Que també, naturalment, també s'inclogui que 
els espais que hi ha destinats devora les estacions navals es 
puguin emprar com a espais de diposit circumstancial d'em
barcacions pesqueres i d'hivernada, com vosÜ~s diuen a la 
seva proposició no de llei, per a embarcacions esportives. 

Creim que si es fes aquesta ampliació seria, jo crec, 
molt positiu també per al sector pesquer, que esta necessitat 
d'aquest espai que avui no té, sobretot en aquests indrets 
concrets que s'inclouen a la proposició no de llei, com és el 
cas del port de Maó i del port de Sóller. 

Per tant, he de dir que el vot del Grup MIXT sera a 
favor d'aquesta proposició no de lIei, sempre que es tingui en 
compte incloure aquesta atenció al sector pesquer, i també 
vull dir al senyors del Grup SOCIALISTA que ha presentat 
aquestes esmenes, que també els donarem suport, perque 
creim que ajuden a millorar amb molt aquesta proposició no 
de llei, i també aquesta coincidencia quant al ~ue s'ha dit 
respecte de l'exposició de motius. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari PSM
EEM té la paraula la Sra. Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Aquesta proposició no de Ilei que presenta el Grup 
Parlamentari PP-UM consideram que té una importan
cia capital, pel que respecta a donar possibles solucions 
al problema de manca d'amarraments que ha denunciat 
repetidament el grup proposant, no compartida del tot 
pel nostre grup, i que provoca una redacció d 'un pla 
director de ports esportius i instal'lacions nautiques 
massa desenrotllista segons el nostre criteri. 

Quan lIegírem l'exposició de motius sentírem, 
fa uns dies ja, varem tenir una certa sorpresa, perque no 
pareixia que fas redactada pel Grup Parlamentari PP
UM, perque en certa manera es contradiu -o mos varem 
pensar que es contradeia- amb les manifestacions fe tes 
repetidament aquí dins, i en les votacions en contra de 
qualsevol tipus de restricció hora de fer un ús racional 
de la costa per fer instal'lacions noves de ports esportius. 
Fent una lectura ja més assenyada, ens va alegrar mol
tíssim. Hi ha un paragraf, aquell que ha lIegit el Sr. 
Triay, "que és de coneixement general, d'acusada ten
dencia de les postures proteccionistes del medi ambient 
en una 1I0able tenacitat per conservar el medi natural," 
etcetera ... , que quasi quasi la podríem firmar nosaltres, 
i varem dir, aquí dóna una porta d'esperanc;a; i ca
vil'lant més del que tocaya. varem pensar si hi hauria 
una certa intenció de retirar el Pla de ports esportius, a 
veure si el govern hauria reflexionat i retiraria el Pla de 
ports esportius, ja que donava unes alternatives que 
estan absolutament ben contemplades dins la fílosofia 
del nostre grup, quant a la utilització d'instal·lacions ja 
fetes enfront de fer-ne de noves. 

Nosaltres creim que-aquesta iniciativa demostra 
que solucions alterna ti ves a la construcció de noves 
instaHacions nautiques, n 'hi ha. I si les negociacions 
amb el Ministeri de Defensa arriben a bon port, la ne
cessitat d'amarraments de nova construcció es reduiran 
considerablement. A Sóller, ja fa poc més d'un any que 
es varen prendre les iniciatives de soHicitar al Ministeri 
de Defensa la cessió d'aquestes insta¡'¡acions naval s per 
ús civil. 1 aixo era provocat pel rebuig popular a la cons
trucció d'un port esportiu a la part central de la badia 
del Port de Sóller, fins i tot recalzada amb centenars de 
firmes; i es va desplac;ar a Sóller a fer una visita d 'ins
pecció el director general d'infrastructures, el Sr. Lla
mas. no tenim notícies que donas cap contesta, pero 
aixo demostra que iniciatives que aquest sentít n'hi ha, 
igualment que les iniciatives que varen tenir el GOS i 
l'EEM a Menorca per sol , licitar també el mateix ús a les 
instaHacions del port de Maó . 

la hem dit abans que aquesta proposició no de 
llei encaixa perfectament amb la filosofia del nostre grup 
quant a l'aprofitament de les construccions ja existents, 
abans de fer-ne de noves, aprofitar el que hi ha fet ja, i 
que no suposin una nova agressió a la costa. Encara que 
aquesta iniciativa contempli només les instaHacions de 
Maó i de Sóller, hem vist que el Grup Parlamentari 
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SOCIALISTA ha completat aquesta proposició amb una 
esmena que nasal tres consideram molt assenyada també, ja 
que afegeix les instaHacions el ' Alcúdia i Pollen~a . i pensam 
que és convenie nl que s' incloguin aquestes instal' lacion a la 
petició del Ministe ri , perque quedarien cobe rts do punts 
geografics molt important i distanls entre e ll s a \'lIIa de 
Mallorca. 

Nosaltres donarem suport aquesta proposició no de 
llei del PP-UM, i també a tots els punts de les esmenes que 
ha presentat el Partit Socialista. Pel que fa als punts b), c) i 
d) de la proposició no de Ilei, estam d'acord també en esta
blir un sistema d'autofinan~ació per ús i manteniment de les 
instaHacions, i ens sembla logic també que es puguin emprar 
les construccions fetes de molls i magatzems com a diposit 
d'hivernada. Nosaltres donarem suport, tant, la proposició no 
de llei del Grup PP-UM i també les esmenes que ha presen
tat el Partit Socialista. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnicies, Sra. Vadel!. Pel torn de replica pel Grup 
PP-UM té la paraula el Sr. MartÍnez de Dios: 

EL SR, MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Nosotros 
hoy hemos presentado aquí una proposición no de ley, y no 
vamos a hacer uso de esta técnica tan habitual en esta cáma
ra desde hace unas semanas y que ha puesto ya de manifiesto 
nuestro portavoz nato, de que aprovechando que el Pisuerga 
pasa por Valladolid metemos todo lo que sea. 

Yo pretendo que esta proposición no de ley -en 
nombre del grupo, claro está, no en el mío personal, aunque 
me adhiero a la misma- pretendemos, como digo, buscar una 
solución a una situación puramente coyuntural, no nos plan
teamos aquí las cuestiones relacionadas con la ley de puertos 
deportivos ni con otras cuestiones. Pero en fin, se aprovecha 
la ocasión para hacernos una crítica sobre la falta de nuestra 
sensibilidad en materia de protección del medio ambiente y 
otras lindezas por el estilo, cuando en mi exposición creo que 
he dejado claro una serie de cuestiones relacionadas con el 
desarrollo económico, y con unas posibilidades de demanda 
que son efectivas, reales, que no tienen necesidad de ser 
incentivadas con ninguna campaña de promoción, y que son 
las relativas no a los puertos deportivos, sino a los puestos de 
amarre como demanda, que daría lugar a puertos deportivos, 
o las cuestiones relacionadas con las actividades deportivas 
que dan lugar a los campos de golf, o la segunda residencia 
que da lugar a la necesidad de utilizar espacio que hoy no 
está dedicado a la edificación. 

Pero, en fin, éstas son cuestiones en las que yo no 
entro ni salgo de ellas, simplemente las expongo aquí a la 
consideración de ustedes para que determinen si realmente 
tenemos que ir a una política de equilibrio para buscar desa
rrollo económico, un desarrollo económico racional, con la 
finalidad de crear empleo, que haya consumo, y por consi-

guiente inversión a través del ahorro, o si pretendemos 
llegar a la postura del crecimiento cero, que es negativa 
en mi opinión, y creo que en la mayor parte de toda 
persona que viva en las postrimerías de este siglo vien
do lo que ha sido la evolución económica de esta centu
ria. Pero también tengo que decir que también hay 
situaciones en donde se producen determinadas actua
ciones urbanísticas o de proyecto incluso, por referen
cias que me han dado en el cantón de San Isidro, que 
tienen un gran interés ecológico, pues ahora por la vía 
de las enmiendas, aprovechando la tramitación que tiene 
lugar en esta cámara sobre la Ley de espacios naturales, 
se podría buscar protección a ciertos espacios que toda
vía no están protegidos y que tienen interés ecológico, 
y yo a los partidos que claman de una manera desmesu
rada por la protección ecológica -que, claro, que es con 
una función puramente de desgaste- no les he oído 
decir nada. 

Pero, bueno, a lo que voy porque no quiero 
entrar en esa polémica y quiero centrarme en la finali
dad de esta proposición no de ley. Las propuestas pre
sentadas por el Grupo Parlamentario SOCIALISTA son 
aceptables en su totalidad. Lo que ocurre es que hay que 
hacer alguna puntualización. Las instalaciones navales de 
Mahón i Sóller cuentan con instalaciones de muelles y 
otras propias para dar servicio a buques, no así el polí
gono de lanzamiento de Alcúdia, que es al fin y al cabo 
una estación auxiliar para embarcaciones menores y en 
pequeño número para seguir las operaciones de manio
bras de lanzamiento de torpedos que tenían lugar en 
aquella bahía, y que hoy ya no se pueden utilizar, como 
consecuencia de la exigencias del turismo; y la base 
aérea de Pollen~a. Bueno, ustedes hablan de hidroavio
nes cuando esto ya no es un artefacto volante de uso por 
estas tierras, en las naciones que tienen una cuenca 
lacustre amplia, o ríos con cuencas tranquilas en las que 
pueden operar se utilizan. Aquí se utilizan aviones 
anfibios, y no piensen ustedes que en la bahía de Alcú
dia no tiene utilidad esta base aérea, puesto que de ahí 
son operativos todos los movimientos de aviones que en 
el verano efectúan operaciones relacionadas con la extin
ción de los incendios forestales que con tanta frecuencia 
se producen. 

Por lo tanto, yo considero que ante esta posi
bilidad de que fuese rechazada por el Ministerio de 
Defensa y por la misma Administración central, que en 
esto está perfectamente vinculada con el Ministerio de 
Agricultura una utilización de estas instalaciones, espe
cialmente de la base aérea, como fórmula de salvaguar
dia establecería aceptar las enmiendas, pero agrupándo
las en un apartado nuevo, en el e), que dijese que se 
haga extensivo lo propuesto en los apartados a), b), c) y 
d) para la base aérea de Pollen~a y polígono de lanza
miento de Alcúdia. Con eso quedaba la posibilidad de 
que nos lo aceptasen lo mismo que los demás, si ustedes 
con la intención de colaborar en esta cuestión . 
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En cuanto a la propuesta del Sr. Peralta. yo creo que 
la utilización de las instalaciones de las bases navales de 
Mahón y de Sóller por la marina pesquera. pues debe limi
tarse a aquellas operaciones que puedan ser de atraco. avitua
llamiento, pero desde luego no deben de extenderse a opera
ciones relacionadas con la descarga de producto de sus fae
nas. porque realmente sería un elemento distorsionador en 
lo que se quiere o pretende proponer como fórmula de solu
ción para una situación de coyuntura de falta de amarres o 
de atracos para las embarcaciones deportivas. Y por eso, que 
esa enmienda se plasmase en un apartado f) que dijese que 
se autorice la utilización de las bases de Mahón y Sóller para 
uso de la flota pesquera que no estén relacionadas con ope
raciones de descarga de las capturas. 

Si esto lo consideran aceptable. pues la propuesta de 
resolución la admitimos. También quiero puntualizar que el 
punto d) de nuestra propuesta. es decir el cuarto, en donde 
nosotros partiendo siempre .... porque tengo que ponerlo de 
manifiesto con toda claridad, no incoamos, no exigimos, no 
pretendemos forzar al Gobierno a nada. simplemente formu
lamos una petición, un ruego, de que se hagan o se accedan 
a estas cuestiones. Entonces, lo relativo a la desafectación de 
las bases navales. y las demás instalaciones que ustedes ahora 
añaden, me parece que puede corregirse el texto; creo que el 
nuestro se puso con toda la intención de hacerlo lo más 
dulce posible, pero si ustedes quieren emplear este sustanti
vo, de la desafectación de entrada de estas instalaciones, pues 
se suprime el texto de la propuesta y no hay ninguna obje
ción. Estamos abiertos a aceptar esta sugerencia porque 
consideramos que no modifica en modo alguno lo que pre
tendemos. Y como nuestra intención también es sacar ade
lante esta propuesta no por una cuestión de amor propio, 
sino simplemente para dar solución a un problema que existe 
ahí, les hago estas consideraciones acerca de sus enmiendas, 
con la finalidad de que con el apoyo de todos consigamos 
articular un texto aceptable y suficiente para que podamos 
sentirnos satisfechos de que hoy hemos operado en común y 
poniendo en práctica eso que tanto se cita que es el consen
so, por lo menos en esta proposición no de ley. Muchas 
gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Martínez de Dios. Altres grups que 
vulguin intervenir en tom de contrareplica per tancar el 
debat? El Sr. Triay té la paraula: 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
'8 

Gracies Sr. President. Basicament per receptar les 
propostes que ha fet el Grup Parlamentari popular. per dir 
que no tenim inconvenient en acceptar la modificació, la 
transacció que proposen. Valdría dir que en el tema d'Alcú
día. efectivament és una instaHació petita, pero que pot ser 
útil. i en el cas de Pollen<;a no és petita, és una aigua abri
gada molt important i que donaría un bon servei. a pesar que 
el que diu el Sr. Martínez de Dios és cert. que té un ús 
limitat, pero un ús. Pero és que jo també crec que tenen un 

ús de Maó i de Sóller. Jo no he posat aixo en qüestió. i 
per tant en tots els casos queda aixo condicionat a la 
valoració que faci de la possibilitat de dedicar-ho tempo
ralment i provisionalment a aquest ÚS civil. 

En relació al punt d), que es diu que s'accepta 
la proposta que feim, és perque realment creim que tal 
com esta redactat té dos sentits, i per evitar malentesos 
o equívocs; perque per una part podria tenir el sentit 
també que el Govern formalitza un compromís que el 
dia que no sigui necessari ha desafectara. que supos que 
aixo és la intenció del grup que ho ha redactat; pero per 
altra banda també podria tenir el sentit que li estam 
exigint la formalització d'un compromís, quan realment 
no hi ha hagut cap compromís en aquest sentít. i per 
tant semblaria que li estam demanant una cosa que no 
esta compromesa de cap manera, que anam més enlla 
de les paraules, i podria tenir una mala interpretació. 
Per tanto en els termes que ho han proposat nosaltres ho 
acceptam. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Ido amb les modificacions 
introduldes. entenc que pot quedar aprovada per assen
timent aquesta proposíció no de llei? 

Queda, ido, aprovada per assentiment. 

m.2) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 
3722/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTA
RI MIXT, RELATIVA A ATENCIÓ A MALALTS 
MENTALS AGUTS A L'ILLA DE MENORCA. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam a la següent, que és la 3722. presenta
da pel Grup Parlamentari MIXT. relativa a atenció a 
malalts mentals aguts a l'illa de Menorca. Pel grup par
lamentari MIXT té la paraula el Diputat Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies. Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. La presentació d'aquesta proposició no de Hei ve 
donada fonamentalment per unes necessitats que existeí
xen a I'illa de Menorca amb allo que respecta a I'atenció 
als malalts mentals aguts, unes necessitats que hem de 
dir que no és que no estiguin cobertes en aquests mo
ments; pero que evidentment no estan cobertes tal i com 
seria de desitjar. No estan cobertes tal i com preveu 
precisament la normativa legal existent. concretament a 
la Llei general de sanitat a l'article -si no vaig errat- 20. 
L'article 20 és al capítol III, que parla de com hauría de 
ser aquesta atenció psiquiatrica. als malalts mentals, i es 
diu que aquesta aten ció sera competencia de les admi
nistracions sanitaries competents. amb un serie de prín
cipis que recull 1 'articulat de la propia Ilei, amb una 
serie d 'apartats en aquest article 20. 
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Per una altra banda ja a l'exposició de motius que es 
feia al Decret 34/87, de 21 de maig, de l'ordenació sanitaria 
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, quan es par
lava de construir i equipar els centres de salut, també es 
parlava de potenciar progressivament l'assistencia especialit
zada a la població. Encara que la L1ei 4/92, de 15 de juliol, 
del Servei Balear de Salut no parla concretament de salut 
mental, es pot extraure deIs article 36 i 41, on es parla de la 
xarxa hospitalaria i de la coordinació hospitalaria, que men
tre no es desenvolupi la L1ei general de sanitat, aquesta coor
dinació, si existeixen centres especialitzats -cosa que en prin
cipi sí que existeix a Menorca gnicies a la voluntat que hi ha 
hagut fins ara per part del Consell Insular de Menorca-, 
correspondria una certa col ·laboració al Govern d'aquesta 
comunitat autonoma, i més concretament a la seva Conselle
ria de Sanitat. 

Que avui no comptem aquí amb la presencia del 
Conseller de Sanitat, no és objecte de crítica com es fa en 
altres ocasions quan no hi ha cap membre del Govern pre
sent quan es tracta un debat, perque m 'ha expressat perso
nalment que li era absolutament impossible assistir a aquest 
debat, encara que hi estava totalment interessat i en el seu 
resultat. Per tant en aquest sentít he de dir que no hi ha res 
a dir quant al fet que no sigui present avui 

En definitiva, aquesta proposició no de llei té per 
objecte que, en compliment de la Llei general de sanitat, en 
un termini que fixem de tres mesos en la proposició, l'orga
nisme de l'Insalud, un organisme dependent del Ministeri de 
Sanitat i Seguretat Social, es faci carrec de l'atenció deIs 
malalts aguts a I'illa de Menorca amb I'habilitació a l'hospital 
Mare de Déu del Toro, de Maó, deIs llits necessaris per 
donar compliment a aquesta normativa vigent que existeix. 
Per una altra banda, mentre a¡;o no es faci efectiu, i d'acord 
amb la Llei 4/92 i altra normativa de la Comunitat Autono
ma, com he indicat anteriorment, pel que fa al Pla de Salut 
de Balears, que recull a l'article 55, hi hagi una col·laboració 
per part del Govern de la Comunitat amb el Consell Insular 
de Menorca, que és el que suporta en aquests moments els 
costos de l'atenció als malalts aguts a l'illa de Menorca. He 
de dir que en aquests moments aquests costos són moIt ele
vats, crec que es pot xifrar en una quantitat proxima als 100 
milions de pessetes. És una quantitat molt important que, 
havent-hi una normativa on queda ciar que correspon a altres 
organismes, són aquests els que se n 'haurien de fer carrec. 

Per últim, vull dir també que de fet -i també es fa 
constar a I'exposició de motius d'aquesta proposició no de 
llei- ja s'ha fet aquesta passa a altres illes d'aquesta comunitat 
autonoma. Concretament en el cas d'Eivissa i Formentera 
sabem que part de l'lnsalud es cobreixen aquestes necessitats, 
si no vaig errat, amb la disposició de vuit lIits a l'hospital de 
Can Misses, i a<;o, evidentment, acompanyat de l'equip me
die i d'atenció necessari per donar solució als problemes que 
es plantegen. Moltes vegades no necessiten un allarga hospi
talització, sinó simplement una atenció hospitalaria mínima 
d 'un temps, en tant el malalt es troba en condicions de pas
sar al seu domicili i després el que produeixi sigui una aten-

ció ambulatoria, que en aquest sentít crec que -ja s'ha 
manifestat en debats que s 'han produ!t en el Consell 
Insular de Menorca- no hi ha inconvenient que hi hagi 
una col·laboració per part d'aquesta institució. 

En definitiva, el que avui es demana creim que 
és perfectament recollit en les lIeis vigents, i creim que 
rebra el recolzament de tota la cambra, o aixÍ ho espe
ramo Moltes gracies. 

(La Vicepresidenta primera substitueix el Sr. 
President en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamen
tari PSM i EEM té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Quan hem escoltat el 
Sr. Peralta, ens ha semblat que ens sonava la música 
d'aquesta proposta que avui presenta. 1 ciar, després ens 
hem fixat en la partitura, i ha resultat que era un con
cert que s'havia executat ja en un altre institució, amb 
una tramitació un tant rocambolesca, en un moment 
determinat. 

De tota manera, hem de dir que el nostre grup 
donara suport al contingut d'aquesta proposició no de 
llei, entre altres coses perque esta m perfectament con
ven<;uts que la situació d'aquests malalts mentals aguts 
és preocupant, i que aquell que té la responsabilitat de 
donar resposta a aquesta reivlndicació, a la situació 
d'aquests malalts mentals aguts, és precisament qui té la 
competencia, qui té I'obligació, i és l'Insalud. Per tant 
el primer punt és perfectament concordant amb la pos
tura que nosaltres hem defensat de manera continuada 
per tot. 

Respecte de la segona part, em permeti el Sr. 
Peralta que -a part que li diem que també li donarem 
suport- li digui que tal vegada seria més practic que, ja 
que és una petició que sigui el Consell Insular de Me
norca que es faci carrec eventualment mentre l'Insalud 
no doni resposta, no doni cobertura a aquesta necessitat, 
sigui el Consell Insular de Menorca, amb la coHaboració 
de la CAIB que ... qualcú ho deu tenir realment facil, en 
realitat qui té la clau de la tancadura que pot abrir la 
porta que el Consell Insular de Menorca assumeixi 
aquesta qüestió és molt ciar, qui té aquesta clau; i és 
evident que si el Consell Insular de menorca pressiona 
el Govern del mateix color, perque I'ajudi a suportar 
aquesta carrega, és evident que la concordancia i la 
consonancia de les polítiques del mateix grup polític 
han de ser totals. Nosaltres creim que la incomunicació 
que de vegades hem hagut d'explicar en diferents ambits 
no s'ha de donar for<;osament en tots, i esperam en 
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aquest sentit que també li donin suport els altres. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA té la paraula el Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GÓMEZ I ARBONA: 

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, Sr. Peral
ta. Un parlamentari avui al matí, i no precisament del grup 
socialista, em comentava que la seva proposició no de !lei es 
podia catalogar com de filibusterisme parlamentario He cercat 
al diccionari que vol dir filibusterisme -perque no m'agrada 
dir a les persones coses que no són-, i li puc assegurar que 
no, que el seu acte no és de filibusterisme parlamentario 
Filibuster, i ho diu el diccionari, és "el nom que es dóna als 
pirates del segle XVII al mar de les Antilles", i "nom que es 
donava als separa tistes que treballaven per la independencia 
de les Antilles i Filipines". Per tant, no crec que se li pugui 
aplicar ac;o. 

Ara, a voste se li poden dir moltes coses, pero no 
filibuster. Jo crec que del que se'l podria acusar és de manca 
d'imaginació i manca d'estudi. I li dic manca d'imaginació i 
d'estudi, i veura que no són dos adjectius gratui'ts, perque 
com el Sr. Orfila deia, aquesta canc;ó, aquesta proposició no 
de llei que' aquí presenta és una copia -podríem dir que 
esta inspirada, perque no arriba a copia- de la moció que va 
presentar aquest diputat al Consell Insular de Menorca el dia 
15 d'octubre, i que es va debatre al Pie, i vos te dia 10 no
vembre presenta en aquest parlamento 

I die que esta inspirada i que no esta copiada perque 
presenta una serie d'incorreccions, i té una manca de rigor 
als seus dos punts. Jo crec que ... , per ac;o també li he dit 
abans que té una manca d'estudi, perque veig que s'ha llegit 
bastant bé la Llei general de sanitat. Sembla ser que s'ha 
llegit la Llei del Servei Balear de Salut, pero el Pla de salut 
mental no cree que l'hagi repassat a fons, i jo crec que és el 
document que s'havia de repassar; perque encara que no 
sigui un document que tengui una forc;a jurídica, sí que és 
el document que és més real sobre I'atenció sobre l'atencié 
de la salut mental a les nostres illes, i el que dóna solucions. 

També li he de dir que la primera que vaig tenir 
quan vaig !legir la seva proposició no de Ilei, va ser d 'igno
rar-la, tant pel que voste significa en aquest Parlament, com 
per la copia de la meva moció. Pero després vaig pensar que 
valla pena debatre qualsevol tema, i per ac;o som«lquí i vull 
debatre amb voste el tema de la salut mental. 

Encara que la proposició no de Ilei fa referencia a la 
salut mental a Menorca, jo crec que -i més quan es debat en 
aquest parlament- no podem oblidar que som dins un context 
global, i que per tant no podem parlar únieament de salut 
mental a Menorca, sinó que hem de parlar de salut mental a 
les nostres illes. 1, com dei a abans, el Pla de salut mental jo 
crec que és document a que ens haurem de referir d'ara 

endavant. El tema de salut mental és un tema que es 
troba a mitges entre l'atenció sanitaria i l'atenció social. 
jo crec que ac;o és important per plan tejar el debat en 
aquest tema. Per tant, no tan sois podem rallar d'atenció 
psiquiatrica i psicologica, sinó també hem de rallar 
d'atenció social. Seria deixar coixa aquesta taula, que en 
aquest cas seria de tres carnes. 

En el marc jurídie, voste ha repassat la Llei 
General de Sanitat que marca que les competencies amb 
atenció sanitaria corresponen actualment a Insalud, i 
quan hi hagi una transferencia correspondra la Servei 
Balear de Salut, a la Comunitat Autonoma. Peró en 
aquest moment la Comunitat Autónoma no té cap tipus 
de competencia en assistencia sanitaria als malalts men
tals aguts, i ho vull deixar ciar. Altra cosa és el que 
marca la Llei d'acció social, que o no l'he sentit bé, o 
voste ha passat per damunt, i que marca que el Govern 
balear, que és el que té competencia en tema de serveis 
socials, i ac;ó ho diu també el Pla de salut mental, té les 
competencies ciares quant a l'atenció social als malalts 
mentals cronics. Jo crec que ac;ó és important oblidar-lo 
per centrar on són les competencies en tema de salut 
mental. 

Per tant, jo crec que el Pla de salut mental clari
fica molt com s'ha d'atendre la salut mental a les nostres 
illes, i ho contempla no únicament des d'una óptica 
sanitaria, sinó des d'una óptica global, on les mesures 
sanitaries es complementen amb mesures socials. En el 
Pla de salut mental hi ha al darrer apartat una serie de 
comentaris, objectius i propostes generals d'actuació. Cal 
dir que aquest Pla de salut mental va tenir una tramita
ció diguem estranya, perque no va seguir la vía normal 
deis plans, es va presentar a comissió d'aquest parla
ment, que tingués una compareixenc;a del conse!ler, i es 
va editar un llibre, que és el document que ara tením. 
AIs comentaris, objectius i propostes generals d'actuació 
hi trobam certs punts que fan referencia a Menorca, que 
crec que seria ínteressant centrar. 

Quant als comentaris, i al que fa referencia a 
Menorca, Ilegiré textualment, que l'oferta hospitalaria 
és de deu llits, per a malalts aguts, i que sembla que han 
estat suficients per cobrir la demanda aguda psiquiatrica, 
ja s'ha hagut de requerir escassa intervenció de l'hospital 
psiquiatric de Palma. Li dic perque quant a referencia 
de Ilits, aquest punt és important. 19ualment, quant al 
nombre de Bits, que pel que he llegit voste va presentar 
inicialment 6 i després va rectificar fíns a 16, que l'in
forme de la Comissió de seguiment del pla nacional de 
salut mental, de data 8 de maig del 92, recamana que els 
llits de psiquiatria a hospitals sigui n entre 7 i 10 per 
100.000 habitants. Per tant, no sé de per on s'ha tret 
voste 16 Ilits per Menorca, perque és ben ciar i demos
trat que són innecessaris tants de llits. Per comparar, 
també si li pot servir, a Menorca, en aguest estudi que 
és de l'any 88 hi ha el mateix nombre de places, hi havia 
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un 0,15%, a Mallorca un 0,15% a Eivissa hi havia un 
0,19%. 

Quant a finan<;ació, que és un altre deIs temes que 
voste toca al segon apartat, fa referencia que la finan<;ació 
deIs Ilits i l'atenció ambulatoria -estam rallant de Menorca
va a carrec d'Insalud i del Consell Insular de Menorca. 1 diu 
el mateix Pla de salut mental que el Govern balear no té 
practicament competencies en aquest campo Es delimiten 
clarament quines són les competencies sanitaries, quines són 
les competencies socials. Voste al segon punt ho mescla tot 
i per a<;o he dit que era una inspiració, no una copia, perque 
la moció que es va presentar al Consell Insular de Menorca, 
quan rallava del Govern balear feia referencia a les compe
tencies que li toquen, per Llei d'acció social, les d'acció 
social, la d'atenció a malalts mentals cronics. 

Quant a objectius -vull dir que el Govern balear els 
ha ignorat, encara que s'havia marcat un termini de quinze 
anys, i ara fa dos anys que va ser presentat, per tant té molt 
de temps per complir-los- ralla que un deis objectius que té 
el Govern balear en el tema de salut mental és el de coordi
nar l'assistencia psicopatologica a la malaltia cronica amb els 
serveis socials. Com veu, una altra vegada es ralla de coordi
nar els temes d'assistencia als malalts aguts, que correspon a 
Insalud, i l'assistencia a malats cronics que correspon -al 
Govern balear, o en el cas que ho tengui delegat, als consells 
insulars. Igualrnent quant a les propostes d'actuació del Pla, 
assenyala que I'atenció als malalts mentals s'hauria de basar 
en un models psicobiosocial, i que requereix una acció coor
dinada i una correcta delimitació de responsabilitats. 

Amb tot a<;o, jo crec que el Pla de salut mental deja 
nostra comunitat reconeix que l'atenció als malalts mentals 
no és únicament una qüestió de llits a un hospital. Si volem 
ser seriosos hem de parlar de tot, perque I 'atenció als malalts 
mentals de Menorca, que a voste sembla que li interessa, no 
únicament se solucionara amb el tema deis llits, sinó que 
sera amb una res posta global, que era el que presentava la 
nostra moCÍó. Per tant, i resumint: A Insalud Ji correspon 
actualment I'atenció aguda als malats mentals. El Govern 
balear no té cap tipus de responsabilitat quant a la finan<;a
ció de l'assistencia aguda deIs malalts mentals; en canvi al 
Govern balear sí li correspon coordinar i planificar l'atenció 
als serveis socials, que és la que necessiten els malalts men
tals cronics. 

Per aquest motiu hem presentat una esmena que 
creim que dóna rigorositat al seu text, i fa que s'ajusti al que 
marca el Pla de salut mental. En el cas que no s'accepti la 
nostra esmena, anunciam que votarem en contra els dos 
punts, el primer per manca de rigorositat quant al nombre de 
llits que voste propasa, i al segon perque la Comunitat Au
tónoma no té cap tipus de competencia quant a 1 'atenció als 
malalts aguts. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gómez i Arbona, ha presentat voste a aques
ta presidencia una esmena. Amb aquest punt no ha fet 
voste referencia. Si vol en farem lectura. 

Sr. Secretari segon, si vol fer el favor. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sra. Presidenta. 

"Esmena que presenta el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA a la Proposició no de llei RGE núm. 
3722/92, sobre I'atenció als malalts mentals aguts a I'illa 
de Menorca. 

1.- El Parlament de les Illes Balears acorda 
adre~ar-se al Ministeri de Sanitat i Consum, instant que 
a la major brevetat possible l'Insalud assumesqui l'aten
ció deIs malalts mentals aguts a l'illa de Menorca. 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern de la Comunitat Autonoma a col'laborar amb el 
Consell Insular de Menorca en l'atenció deIs malalts 
mentals cronics." 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Moll. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM té la paraula la Sra. Alberola. 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Gracies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors 
diputats. El Consell Insular de Menorca, tal com ha 
exposat el Diputat Sr. Peralta al presentar aquesta pro
posició no de llei per part del Grup Parlamentari MIXT, 
gestiona com a servei propi el Centre de salut mental on 
es dóna atenció als malats aguts i tractament a nivell 
d'ambulatori . Aquest centre es va posar en funciona
ment I'any 1984. Com tots vostes saben, des de l'any 
1986 en que es va aprovar la Llei general de sanitat, és 
competencia de l'Insalud l'assistencia a aquests pacients, 
i que en cas d'ingrés d'un pacient malalt mental agut, es 
realitzanl a les unitats psiqui3.triques deIs hospitals gene
rals, tal i com s'exposa al capítol IIJ, article 20 de l'es
mentada llei. 

Per altra banda, tant a Mallorca com a Eivissa 
l'Insalud disposa de places per atendre els malalts men
tals aguts, amb el greuge comparatiu que aixó representa 
per Menorca, a pesar de les reiterades demandes per 
part del Consell Insular de Menorca perque aquesta 
atenció sigui a~sumida per I'Insalud. També hem de 
posar de relleu la dificultat constant que te el ConseIl 
Insular de Menorca per mantenir una infrastructura 
sanitaria amb un equip medic especialitzat en psiqui
atria, donat que aquests professionals no desitgen venir 
a Menorca quan se n 'assabenten que la contractació 
laboral no la fara el propi Insalud. 
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Respecte al punt número 2, hem de tornar incidir en 
el greuge que suposa per als menorquins, que ja porten in
vertits aproximadament 300 milions de pessetes només amb 
I'atenció als malalts mentals aguts des que la Llei general de 
sanitat va ser aprovada, ara fa sis anys. Així doncs, senyores 
i senyors diputats, l'lnsalud ha deixat d'invertir 300 milions 
de pessetes a Menorca, quan aquest pressupost hagués pogut 
revertir en programes d 'acció social que sí són competencia 
deis consells insulars. 

Per tot el que hem exposat, el nostre grup PP-UM 
donara suport a la totalitat d 'aquesta proposició no de lIei. 
Gracies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Alberola. En el tron de replica 
té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR, PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. 
Sr. Orfila, miri, a Menorca fa bastants d'anys, i em sembla 
que a totes les Balears, les portes es solien deixar obertes, i 
moltes vegades si estaven tancades amb clau, la clau es pen
java defora per si algú anava a una casa, pogiJés entrar, dei
xar un missatge, o saber que els propietaris de la casa havien 
sortit i no hi havia cap problema. Per tant, en el cas que 
voste m 'ha parlat de tancadures i de claus, li he de dir que 
eom que a¡;o es va deixar de fer, aquest costum es va perdre 
perque va comen¡;ar la delinqüeneia. Hi va haver un incre
ment important de la delinqüencia, i es va deixar de banda 
aquesta qüestió de deixar les portes obertes. Encara hi ha 
algú que l'hi deixa, pero amb alt risco Actualment no hi ha 
quasi ningú que la deixi oberta. Jo li he de dir que el Consell 
Insular de Menorca des que es va produir el canvi de govern, 
eom que en aquest cas no hi ha un problema de delinqüenci
a, té les portes obertes i continua igual que en aquell temps, 
amb les portes obertes, i no fa falta que ningú empri la clau 
per obrir res. Les coses es discuteixen, es debaten amb tota 
sinceritat, i si s'arriba a un acord es va endavant, i si no s'hi 
arriba no es va endavant. No és un problema que un tingui 
la clau o no la tingui. I arnés li pue ben assegurar que aquest 
que els parla no té cap interes en tenir la clau de res. Vull 
que estiguin les portes ben obertes. 

Tot i a~o, a~o ha estat simplement un comentari al 
que voste ha dit, li he de dir que vull agrair la seva interven
ció en el sentít que donaran el seu vot favorabf a aquesta 
proposició, i crec que a¡;o sera. bo per al conjunt de I'illa de 
Menorca, que és en aquest cas en definitiva el que ens inte
ressa. 

Sra. Carlota Alberola, vull agrair-li també el suport 
del seu grup i les explicacions que voste ens ha donat respec
te del tema. Voste evidentment coneix el tema fins i tot 
millor que jo, perque és la consellera enearregada de I'area, 
i el fet que ens donin el suport amb la seva intervenció, vol 

dir que la proposició no va mal encaminada, que em 
sembla que és correcta. 

Sr. Gómez Arbona. Si la meya presencia o no 
aquí en aquest parlament, no vull entrar en aquest 
tema. És un tema que em sembla que s'ha debatut prou, 
ha sortit per tots els mitjans, i mentre no succeeixi el 
contrari, la meya presencia aquí hi sera .. Miri, l'hauran 
de suportar, que vol que li digui. Com a partir d'ara, 
avui lIegia a la premsa, en el Parlament d'Aragó, també 
hauran de suportar la presencia d'un senyor a I'enrevés, 
i be, que Ji hem de fer? A~o, com que no ve al eas, 
tampoe no crec que hi haguem d'entrar a fons. Filibus
terisme parlamentari? A vegades m'han dit no filibus
terista, de vegades m'han dit oportunista, i també moltes 
vegades m 'han dit populista, fer populisme i oportunis
me polític. Miri, jo li he de dir una cosa, i diré el que 
he dit sempre amb els meus anys de poIític: si perque 
una cosa vagi endavant, perque un problema que afecta 
un conjunt important de la població s'ha de resoldre, fa 
falta fer oportunisme, fa falta fer populisme, i li diré 
més, fa falta fer filibusterisme o el que faci falta, fins i 
tot m 'atreviria a dir transfuguisme, ho don per bo; per
que si a~o ajuda a resoldre uns problemes que afecten 
un conjunt important de la població, val la pena fer 
aquestes actuacions, encara que tinguin aquests qualifica
tius que, així a primera vista, no ens agradin. Pero trop 
realment que pot ser positiu que" a¡;o es faei, i per tant 
en aquesta direeció, en aquesta línia, s'ha presentat 
aquesta proposició no de lIei avui. 

1 dit a¡;o, voste ha dit una cosa important, que 
voste havia pensat en primer lloc no venir a discutir i 
debatre aquesta qüestió aquÍ, pero després ha dit que 
va considerar que era bo que les coses es debatessin. 1 en 
aquest sentit li he de dir que en la resta de la seva inter
venció hi he trobat moltíssims d'aspectes positius. Crec 
que I'altra part de la seva intervenció ha anat en una 
direcció totalment positiva. Per tant, qua n és en aquesta 
direcció, li he de dir que té raó, que manca rigor. Dones 
possiblement sí, igual que li he dit a la Sra. Carlota 
Alberola, que ella sap molt més d'aquest tema, estic 
segur que voste -i a~o ho vull reconeixer aquÍ, davant 
aquesta cambra- voste també en sap molt més que jo, 
d'aquestes qüestions; pero hem de tenir en eompte una 
qüestió . Voste sap que per part del seu grup es va pre
sentar una moció al Consell Insular de Menorca, en 
termes semblants, tal vegada amb molt més rigor cientÍ
fic, per dir-ho de qualque manera, amb molt més rigor 
legislatiu. 1 per una qüestió absolutament estranya, que 
n 'hi va haver que varen dir que havia estat cosa de tele
fon -jo no vull entrar en aquesta qüestió ni m'interessa
es va procedir a retirar aquella moció. 1 amb posteriori
tat i per via d'urgencia es va presentar aquest que els 
parla -i vostes ho saben perfectament- una proposta 
identica excepte en dos punts, amb els quals jo no hi 
estava d 'acord, tal com vaig manifestar en el debat que 
aBa es va produir. Es va presentar una moció per via 
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d'urgencia d'una forma també estranya, i que coincidia amb 
el que vostes havien presentat, es varen abstenir. 

Pero no obstant ac;o, com que aquÍ hem de veure i 
ham de fer una lectura positiva de les coses, he de dir que 
amb la modificació que voste m'ha proposat quant al punt 
primer, totalment d'acord. Ara, pel que respecta al punt 
segon Ji he de dir que no, perque el que parlem avui aquÍ és 
de malalts aguts; i voste em diu que els malalts aguts no és 
una competencia del Govern de la Comunitat, i que per tant 
posem cronics. Voste sap que quant a la qüestió de cronics, 
el Consell Insular de Menorca, amb el Consell Insular de 
Mallorca, han signat un conveni fa molts pocs dies, i arnés 
es va aprovar en comissió al Consell Insular de Menorca una 
habilitació de credit per completar la quantitat necessaria de 
55 milions de pessetes per cobrir aquesta necessitat d'aquests 
18 malalts cronics que són en aquests moments dins l'hospi
tal psiquiatric, dependent del Consell Insular de Mallorca. 

No parla m d'aquesta qüestió, parlam en aquesta 
proposició deis malalts aguts, i en aquest sentit, imagini's 
voste. O sia, que vol que rebutgem la possible ajuda, la pos
sible col'laboració del Govern de la Comunitat amb aquesta 
atenció als malalts aguts mentre l'Insalud no se'n fa carrec. 
Vol que rebutgem ac;o quan el propi Consell Insular de Me
norca ha carregat damunt la seva esquena durant tots aquests 
anys aquesta atenció únicament i exclusiva. Anem a veure si 
podem reduir un poc el cost del 'que ens costara enguany i 
possiblement I'any que ve. 

No sabem, encara que aquÍ es demana que en un 
termini curt, de tres mesos, l'Insalud es faci carrec d'aquesta 
qüestió, pero esperem, vegem si per part del Govern de la 
Comunitat es pot col-laborar amb ac;o. Anem a agafar, enca
ra que sigui pels pels, aquest Pla de salut mental que, eviden
tement jo no he hi he fet incidencia, perque té un valor 
jurídic, i voste també ho ha dit de passada, relaÜu. no rela
tiu, és que no en té, de valor jurídico Precisament per la 
manera com es va presentar, es va plasmar en un document 
que és d'estudi i de consulta, pero no és un document d'es
tricta aplicació, i per ac;o no he er)trat a parlar a fons del pla 
de salut mental. Tal vegada haurÍem d'anar més enfora, i 
haurÍem de fer que aquest Pla de salut mental tingués forc;a 
legislativa, i ac;o sí que seria una iniciativa que tal vegada 
s'hauria de dur; pero com que realment la Llei general de 
sanitat el que diu és que se'n faci carrec l'Insalud mentre no 
es produeixin les transferencies, com voste molt bé ha ex
plicat aquÍ; doncs mentre aixo no es produeix l'únic que 
demanem -acap, Sr. Pre~ident- és aquesta coHaboració. Res 
més que ac;o. 

No es tracta que el Govern es faci carrec ara deis 
malalts aguts, sinó simplement demanar aquesta col'laboració 
al fil d'aquestes normatives que he citat, tal vegada amb poc 
rigor, pero que el que hi ha darrere, i el que realment volem 
-jo crec que ho volem tots sincerament, voste i tots els al tres 
portaveus que han parlat de tots els altres grups- és que els 
malalts aguts de Menorca estiguin atesos i que al poble de 
Menorca, directament, a la seva institució representativa, que 

és el Consell, no li costi el que li costa el que li costa 
ara, que són, jo m'he equivocat abans i he dit 100 mili
ons, i ac;o és la totalitat de l'assistencia psiquiatrica, si 
són 55 milions el que ens costen els cronics, serien 45 
milions el que ens costen els aguts, aproximadament. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, acap tot d'una, Sr. President. 

Per tant, jo el que els demanaria és que accep
tessin el que aquí es proposa, i evidentment acceptant 
el que vostes han proposat quant al punt primer, que el 
punt segon quedés tal com esta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Intervencions de torn de 
contrareplica? Sr. Gómez Arbona, té la paraula. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Certament, havia presen
tat les esmenes, perque creiem que s'ajustava a la reali
tat, tant de competencies com de xifres, i he de dir que 
m'ha sorpres la intervenció del Grup PP-UM. Com 
canvien les coses, quan el Consell Insular de Menorca 
estava governat per altres grups, tenia greus problemes 
per financ;ar la salut mental aguda, i ara pel que he 
pogut sentir pel portaveu estarien d'acord en financ;ar 
els malalts aguts. Per tant nosaltres, encara que creim 
que no li correspon al Govern balear, no tenim cap 
inconvenient en retirar la segona part de la nostra es
mena i mantenir únicament la primera, i si el Govern té 
prou doblers per ac;o, dones que tiri endavant. 

Pel que fa a la resta, jo li voldria recordar al Sr. 
Peralta, que la primera part que he fet de la me va inter
venció, jo cree que -com voste veura- no l'he acusat jo 
a voste de filibusterisme. M'ho havien dit; jo ho he 
cercat al diccionari, perque no m'agrada dir a la gent les 
coses que no són. Ja he dit que altres coses, tal vegada, 
pero en aquest cas no. Que és una copia, havia faltat 
dir-ho. Jo crec que en l'etica parlamentaria almenys 
voste hauria d'haver citat que havia copiat la moció que 
havia presentat al Consell Insular, i tal vegada hauria 
quedat més bé. ja sé que tal vegada no és el seu estil; 
pero bé, li he reconeixer que m'hagi agrait que la sego
na part de la intervenció havia volgut entrar en el debat 
de salut mental, i que la meya intenció era tractar el 
tema amb rigor. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Gracies, Sr. Gómez Arbona. Més intervencions? No 
hi ha més intervencions, en conseqüencia passarem a la 
votació. 

Sr. Moll, vol fer lectura del text de la proposició no 
de lIei tal com quedaria? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"1.- El Parlament de les Illes Balears acorda adre~ar
se al Ministeri de Sanitat i Consum, instant que a la majar 
brevetat possible l'Insalud assumeixi l'atenció deIs malalts 
mentals aguts a l'illa de Menorca. 

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears a col'laborar 
amb el Consell Insular de Menorca en l'atenció deIs malalts 
mentals aguts mentre no se'n faci carrec 1 'Insalud." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Passarem a la votació. Sen yo res 
i senyors diputats que voten a favor, es volen posar drets, per 
favor. Gracies, poden seure. 

Queda aprovada per unanimitat la proposició no de 
lIei esmentada. 

111.3) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 
3699/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A CRITERIS D'ADQUISICIÓ 
D'ELEMENTS ARTÍSTICS DESTINATS A LA XARXA 
VIARIA DE LES ILLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

I passam a la següent proposició no de lIei, que és la 
3699, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, rela
tiva a criteris d 'adquisició d 'elements artístics destínats a la 
xarxa viaria de les IIles Balears. Té la paraula pel grup pro
posant el Diputat Sr. Pons i Pons. 

Sr. Moll, podria fer lectura a la part de la proposició 
que se sotmet a votació, per favor? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autónoma a: 

1.- Crear mitjan~ant decret la Comissió assessora per 
a l'adquisició de béns culturals, que tendra com a finalitat 
emetre informe previ i vinculant en relació a qualsevol pro
posició d'adquisició de béns de valor artÍstíc o cultural per 
part del Govern de la Comunitat Autónoma. La Comissió 

Assessora per a l'adquisició de béns cultural s estara 
adscrita a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 

2.- Convocar els concursos pertínents relatíus a 
l'adquisició d'escultures, murals o altres elements artÍs
tícs que hagin de ser ubicats vora la xarxa viaria de la 
qua) n'és titular la Comunitat Autónoma. 

3.- Donar preferencia als artístes de les IlIes 
Balears o que hi tenguin una especial vinculació a l'hora 
de formular els pertinents encarrecs de grups escultó
rícs, murals i altres elements artístics destinats a les 
arees próximes a la xarxa viaria de la qual n'és titular 
la Comunitat Autónoma." 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr. Pons 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. De 
vega des en segons quines qüestions sembla que obrim un 
camí, i en realitat el que aquí es debat ja fa moIts 
d'anys que a altres arees és un fet normal, i que fins i 
tot ja es pensa en la seva superació. L~s autopistes o 
autovies, més exactament, en aquest parlament han estat 
objecte de molts de debats, i la veritat, quan preparava 
la defensa d'aquesta proposició no de lIei i cercava com 
es veia aquest element viari a aItres paisos, he vist que 
ja hi ha paisos que fins i tot es consideren com pot ser 
aquest món nostre una vega da que l'autopista pugui ser 
-si és que ho és algun dia- un element del passat. 

la l'any 1970 a Filadelfia es va fer una gran 
exposició relativa a l'autopista com a materia d'art per 
ella mateixa, i com a tema d'art per als artistes; i amb 
moti u d'aquella exposició un famós crític d'art va fer 
una reflexió i afirmava que quan la nostra xarxa -es 
refería a la deIs Estats Units- sigui tan obsoleta tecnolo
gicament com les murades d.e la ciutat medieval, les seves 
restes donaran fe d'haver estat un producte cultural, i la 
seva difusió un símbol d'un sistema de vida. Lógicament 
aixó no és d 'aplicació a les IlIes BaJears. A les Illes Bale
ars s'obre molt poc a poc una xarxa d'autovies, i d'una 
manera lenta entra encara a formar part de la vida quo
tidiana concretament de l'illa de Mallorca. 

Dins aquesta creació d'un nou sistema Vlan, 
d'una millora deis sistema viari, s'han creat també tota 
una serie de formes que tenen, apart del seu valor que 
tenen d 'utílitat de cara a la utilització de la circulació, 
també un element estetic, i tenen unes zones annexes on 
elements artístics de tipus tradicional, concretament 
escuItures, han estat ubicats; apart de les arees de jardi
neria. Lamentablement la ubicació de grups escultórics 
i d'escultures en concret en aquestes arees annexes crea
des per les autovies i nous vials que s'han obert a les 
IIles Balears, concretament a Mallorca, no s'ha fet -ho 
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hem de reconeixer- amb un criteris d'obertura cap a tot el 
sector deIs escultors que hi ha a les Illes Balears, sinó que 
s'ha fet d'una manera nosaltres creim que arbitraria. Creim 
que s'ha afavorit d 'una manera -ens agradaria saber per que
uns determinats escultors, i que per tant no hi ha hagut ni un 
criteri de selecció, ni una planificació, ni una equitat. 

El resultat no és bo. Hi ha molts d'escultors de gran 
relleu a les nostres illes? Hem de reconeixer realment que 
no. Per que? perque l'escultura és un art molt car, si no té 
una demanda és molt difícil de practicar, sobretot les escul
tures de gran tamany, i logicament els nostres escultors són 
figures relativament modestes, es mouen dins una area de 
mitjania. Pero, així i tot, s'hagués pogut tenir un criteri més 
obert i tenir-Ios en compte a l'hora d'ubicar aquestes escultu
res a les arees annexes a les autovies de Mallorca. 

Per exemple, ens hem de demanar si escultors com 
Josep Canyelles, Josep Maria Alcover, Antoni Ferragut, 
Ferran Aguiló, o -per posar un exemple d'un eivissenc- Juan
jo Costa, han sabut que la Comunitat Autonoma tenia inte
res en col·locar escultures monumentals a les zones annexes 
a I'autopista? Persones estrangeres de naixement, pero molt 
vinculades a les nostres Illes com a residents, que han fet 
mostres escultoriques importants, com Enrique Broglia, 
d'Uruguai; Albert Rullé, de SUlssa, aBen ..... .. , d'Alemanya, 
que són entre nosaltres, saben, han estat informats que la 
Comunitat Autonoma volía ubicar unes determinad es escul
tures, i que per tant podia comptar amb ells, arribat el cas? 

Aixo, hem de reconeixer que no ha estat així. Per 
tant, nasal tres creim que en aquest cas hi ha una actuació 
que és de molt difícil defensa, i que el que es planteja amb 
aquesta proposició no de llei és un element corrector, i per 
tant un element positiu perque s'acabi una situació de discre
cionalítat, de favoritisme, i de no tenir en compte el petit 
col-lectiu d'escultors vinculats a les Illes Balears o de les Illes 
Balears. Per aixo es proposa la creació d 'una comissió asses
sara per a I'adquisició de béns culturals en general. No es 
tracta, logicament, de fer una comissió per un element tan 
simple com és només la qüestió de les escultures de les auto
vies, pero dins l'activitat de la qual hi hauria emetre infor
mes previs, i logicament vinculats, que per tant han de ser 
positius perque es pugui fer l'adquisició, en relació a I'adqui
sició de béns de valors artÍstics. 

Dins quina area s'ha de moure aquesta comissió? 
Dins l'area de Presidencia, de la Conselleria d'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori, de Turisme? Obviament no . 
Obviament l'adquisició de béns culturals, de béns que ten
guin un valor artístic, al marge que la partida pressupostaria 
final estigui a una o altra conselleria, és una area d'actuació 
de la ConseJleria de Cultura, Educació i Esports. 1 com s'ha 
de fer I'adquisició? Entenem que I'element més logic és un 
concurso Volem ubicar un determinats elements artÍstics amb 
unes característiques determinades i uns punts determinats, 
i logicament ens obrim al coHectiu, en aquest cas d'escultors, 
i estudiam uns esborranys, uns projectes, i I'informe que 
emeti aquesta comissió, designada pel Govern, no per 1'0-

posició, assessora per adquisició de béns culturals és la 
que ha de donar la pauta a I 'hora de dir sí o no a un 
determinat projecte. 

El tercer punt va en el sentit que hem dit abans. 
Hem de donar, hem d'oferir com a Govern de les IlJes 
Balears, una proposta de treball d'integració de la tasca 
que fan, en aquest cas els escultors, dins les obres de 
caracter monumental que durant moltÍssims estaran al 
costat d'aquestes vies de dens transit, i que per tant 
seran coneguts per tots els habitants de Mallorca. Artis
tes de les Illes Balears, o artistes que hi tenguin -he 
anomenat el cas d'un uruguaia, un suÍs i un alemany
una especial vinculació. Aixo no té un sentit absolut, 
logicament. Un moment determinat ens podem trobar 
que les disponibilitats pressupostaries ens permetin 
l'encarrec d'una obra determinada a una figura de relleu 
internacional. Logicament, vostes saben que els preus 
d'aquests artistes de relleu internacional no són precisa
ment economics, i que només es podra practicar en 
casos molts contats. 

Proposam aixo perque entenem que quan es va 
fer la llei 3/1987, de 18 de mar~, de mesures de foment 
del patrimoni historic de les Illes Balears, hi ha un arti
ele, el 2.b), que manifesta elarament que quan s'utilitzi 
1'1 % deis recursos que la Comunitat Autonoma a obres 
finan~ades per la Comunitat Autonoma, una de les 
possibilitats que tenim és l'enriquiment del patrimoni 
historic amb preferencia en la mateixa obra -seria el cas 
de l'autopista- o en el seu immediat entorno 1 en aquest 
cas, fixin-se que diu la llei, se soHicitara la coJ.laboració 
de la Conselleria de Cultura, la qual haura d'aprovar i 
contractar I'execució deis projectes presentats. 

En definitiva, la proposició no de llei, més que 
una iniciativa nova seria un recordatori a la vista que les 
previsions de la L1ei 3/1987 han estat ignorades, creim 
que lamentablement, a l'hora d'ubicar determinades 
escultures als voltants de l'area de les noves autovies, i 
que han duit com a resultat I'adquisició d'obres diguem
ne de valor generalment discret, pero han duit al mateix 
temps la marginació del co¡'¡ectiu d'escultors de les Illes 
Balears, autoctons o bé vinculats aquí, i que per tant 
s'actua amb un criteri no gaire ponderat. 

L'aprovació d 'aquesta proposició no de llei seria 
un element positiu que posaria fi a una situació de dis
crecionalitat i d 'arbitrarietat, i si tu aria les escultures alli 
on haurien d 'haver estat sempre, dins l'area d'actuació 
de la Conselleria de Cultura, i no a un altre 1I0c. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari MIXT 
ningú demana la paraula. Pel Grup Parlamentari PSM 
1 EEM té la paraula la Sra. Vadell. 
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LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gra.cies, Sr. President. En aquesta proposició no de 
llei, Sr. Pons, nosaltres ens I'hem miral amb simpatia, i creim 
que és absolutament n,ece sari que hi hagi uns criteris de 
selecció per part de qualcú perque l s escultures i els con
junts que s'afegeixin a les auto piste facin més agradable i 
més agradosa la circulació per aquestes autovíes, i que llevin 
una mica el sentit del ciment i la figidesa d 'aquestes autovies, 
pensam que sí han de seguir uns criteris seriosos i que hi ha 
d'haver qua!cú que es decideixi a aplicar-ho. Ara, li voldríem 
dir que al primer punt no acabavem d'entendre qui realment 
formaria aquesta comissió assessora, si serien funcionaris, si 
serien polítics, si serien artistes, i no ens quedava massa clara 
la necessitat de la formació d'aquesta comissió per la selecció 
d'aquestes obres. 

Voste, a la seva intervenció, ha esmentat que no 
seria una comissió assessora únicament i exclusiva per a 
l'adquisició d 'elements per les autovies, sinó que seria per 
l'adquisició de béns culturals en genera!. L1avors ja ens fa 
canviar una mica, perque veim que tendria un sentit més 
ample i unes funcions tal vegada molt més justíficades, 
aquesta comissiÓ. Pero de totes maneres no sabem, no tenim 
clar, per ui estaria formada aquesta comissió. Per tant, en 
aquest punt ens pareix prudent abstenir-nos. Ara, el que li 
volem anunciar el nostre vot favorable' per al punt 2 i el punt 
3, ja que consideram molt prudent i molt necessari que es 
facin aquests concursos perque tota la gent, sobretot els 
artistes de les Illes, es puguin beneficiar, i puguin mostrar la 
seva obra al lloc on tenen la seva residencia. 

la li dic, el nostre vot sera favorable mantenim 
l'abstenció per al primer punto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Pel Grup PP-UM té la paraula 
la Sra. Ferrer i Bascuñana. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracie , Sr. President, senyore i ' enyors diputats. 
En primer lloc vull anunciar que el nostre grup, PP-UM, no 
donara suport a aquesta proposició no de lJei malgrat ara 
analitzarem els punts principals que la componen. 

En el punt 1 es tracta de crear mitjan¡;:ant decret una 
comissió assessora per a l 'adquisició de béns culturals adscri
ta a la Conselleria de Cu ltura. El nostre grup creu que real
ment és difícil establir criteri racionals i ponderats a I' bora 
de triar obres d 'an, i més encara establir comparacions de 
valor estetic quan es tracta d'art d'avanlguarda i el grans 
dimen ion, geometriques o no geometriques. 

Independentment del fet que en materia d'art no 
creim en planificacions globals, i menys encara quan es tracta 
d 'obres d 'art amb finalitats tan diverses com pugui ser la 
creació d'un fons patrimonial, la decoració d'edificis públics 

i ubicació en espais oberts, etcetera. En el cas de les 
obres que ens ocupen, la seva selecció ha de re pondre 
a condicion moll especifiques i concretes, com per 
exemple cert imbolisme en relació a I'espai on s'ubica, 
el paisatge o l'obra pública s'ha de dignificar o ressaltar. 
S'han de tenir en compte unes dimensions adequades. 
S'ha de poder contemplar circulant a certa velocitat, i no 
tan soIs des del repos o passejant. Ha de representar una 
fita identificatoria sen se distreure el conductor. 

Per tot aixo creim que és ben justificat que 
aquestes obres d'art siguin adquirides per la Conselleria 
d'Obres públiques. Per tant, no trobam procedent crear 
una comissió assessora amb informe vinculant. Res 
justifica aquesta actuació, diferent en relació amb la 
resta d'adquisicions i contractacions que efectua la 
nostra comunitat o qualsevol altra administració. Cap 
organ executiu pot renunciar a les seves competencies 
i a la responsabilitat que el seu exercici du implícites. 

En el segon punt, no veim necessitat d'un con
curs públic per triar les escultures que s'han de col'locar 
al voltant de les carreteres. Si fos així, s'haurien de 
convocar concursos per comprar estores, mobles, pintu
res, i així no acabaríem maL 

En relació amb el tercer punt, que es tracta de 
donar preferencia als artistes de les Illes Balears o arre
lats a les Illes, jo cree que fin ara s'ha fet així. Que jo 
recordi, en el ea de la rotonda del port de Sant Antoni, 
I'escultura que bi ha és d'un artista local. A altres, si no 
propiament han nascut a le llles, hi e tan en arrelats; i 
altres rotondes o vial, alió que lenen no són propia
ment escultures, com voste abans ha dil, sinó que no 
són própiament obres d'art, sinó elements omamemals 
dissenyats per tecnics. 

Per tant, com ja he anunciat al principi, el nos
tre grup no donara suport a aquesta proposició no de 
llei. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Ferrer. Pel tom de replica té la 
paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. 
Vadell, no les sapiga tant de greu votar afirmativament 
una proposta d'un altre grup polític quan té una racio
nalitat; i sobretot, quan la seva no aprovació du a reite
rar situacions que creim que el seu grup no comparteix. 
Si no hi ha una comissió assessora per adquisició de 
béns culturals, assignada dins l'area de la Con el leria de 
Cultura, viurem el que vivim ara: Turisme compra obres 
d'art, la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori fa uns determinats encarrecs, la Conselleria de 
Cultura fa les seves compres, i al tres conselleries també 
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les seves. Pero és logic: a l'area de Turisme hi ha experts en 
turisme, a l'area d'Obres Públiques i Ordenació del Territori 
hi ha persones que coneixen les seves materies. Pero l'adqui
sició d'obres d'art no es fa fonamentalment, al marge d'uns 
determinats elements de seguretat, etcetera, en el cas que 
s'hagin d'ubicar a la vora d'autovies, no es fa en funcions ni 
de turisme ni d'enginyeria, basicament s'hauria de fer en 
funcions estetiques. 

Si no donen suport a aquest element, si no s'aprova 
aquest punt 1, seguirem com ara. Cadascú fara les seves 
compres, hi haura arbitrarietat i no hi haura criteris estetics. 

La interven ció de la Sra. Pilar Ferrer en nom del 
grup popular, consisteix en no a tot. A veure: comissió asses
sora no. És difícil establir criteris a l'hora d'adquirir obres 
d'art. Escolti'm, entre una olivereta, o una caseteta o una 
caleta de postimpressionisme d'influencia local, i una quadre 
de loan Miró, si tenim ocasió, em pareix que els nostres 
criteris estetics -pos un exemple extremat- saben perfecta
ment on han d 'anar afer I 'adquisició si poden. Per tant hi ha 
d 'haver criteris. 

1 qui han de ser els que han de formar aquesta co
missió assessora? demanaven. Persones que entenguin en la 
materia. Hi ha determinats directors de museus, hi ha deter
minades persones que són reconegudes per la seva perícia 
dins el món de I'art, i que saben perfectament avui les obres 
que són dins el mercat, escultures pintures, etcetera, més o 
menys quin valor tenen. Aquestes persones són les que da
vant una possibilitat d'adquisició d'una obra d'art, sigui una 
escultura o una altra cosa, han d'assessorar el Govern. No vol 
dir que el que diguin aquestes persones s'hagi de fer; pero 
que sense el seu informe no es puguin adquirir obres d'art. 
Perque s'ha adquirit realment de tot. S'han adquirit coses 
bones i s'han adquirit autentiques bírries, per no dir una 
altra cosa, artístiques que les tenen penjades, i a vegades crec 
que poc a poc les duen cap a un racó, a fi que la gent ja no 
les vegi massa. Aixo ha passat, i continuara passant. 

El tema de no al concurso Escolti'm, i em volen dir 
si no fan concurs, com tendran ocasió d'entrar en contacte 
amb aquestes persones que, respectant els criteris que s'han 
dit, que hi ha d'haver un simbolisme, que hi ha d'haver unes 
dimensions determinades, que s'ha poder contemplar sense 
perdre la seguretat d'una conducció que es pot fer a més de 
100 km/h, que hi ha persones, les que he relacionat, que 
podrien fer una proposta, un esborrany, un projecte d'escul
tura que tal vegada seria molt interessant; molt més interes
sant que els que finalment vostes compren. 

1 la preferencia d'artistes de les IIIes, m'agradaria 
se'm contestas a quin deis artistes que he anomenat se li ha 
fet un determinat encarrec o una determinada possibilitat de 
fer una obra, si venia al cas, de cara a ubicar-la a la vara de 
les autovies. Lamentablement observa m una posició tancada, 
on una conselleria diu que no vol renunciar, que cap organ 
executiu -ha dit exactament la Sra. Ferrer- pot renunciar a 
les seves competencies, i nosaltres creim que no ha de re-

nunciar a cap competencia, ha de renunciar a una in
competencia, a la practica feta fins ara d'encarregar 
escultures a persones que no se'ls fa l'encarrec derivat 
de la seva valoració dins el món de I'art, sinó a determi
nades relacions amb el món d 'una conselleria determina
da, i vostes ho saben perfectament. 1 vostes volen reite
rar aquesta practica, i davant una pro posta que fins i tot 
les dóna carta blanca a l'hora de no menar la comissió 
assessora, -pero aixó sÍ, situada dins l'area que toca, 
dins la de Cultura- no volen renunciar a continuar prac
ticant I 'arbitrarietat. 

Jo lament, senyores i senyors diputats, Sra. por
taveu del Grup Parlamentari PP-UM en aquest cas, que 
l'arbitrarietat continul dominant dins un element tan 
senzill com és la ubicació d'escultures a les autovies, 
pero creim que aixo és una mala practica. Esperavem 
que almenys en aquest tema serien sensibles, i la practi
ca d'arbitrarietat i discriminació que s'ha produit fins 
ara no es reiteraria. Vostes s'equivoquen i es voler con
tinuar equivocant perque els interessa. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En el torn de contrareplica la 
Sra. Ferrer té la paraula. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President. Sr. Pons, ens encanta 
equivocar-nos perque, com veu, governam per majoria 
absoluta. Jo el que li vull dir a voste és una cosa. Aques
ta diputada que els parla s'ha posat en cQntacte amb 
al tres comunitats, i jo li puc dir que no hi ha cap comu
nitat auto noma que tengui aixo que voste ens demana; 
vostes que esta n tan al corrent de totes les altres comu
nitats. Es més, jo li diré que al Ministeri d'Obres Públi
ques de Madrid, és el Director General d'Obres Públi
ques el que encarrega aquestes obres. Gracies, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Ferrer. 

Canelos el debat, passarem a la votació. 

Es pot votar conjuntament o .. ? Sí, Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

DemanarÍem votació separada del punt primer. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem en primer lloc, ido, el primer punt. 
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 
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Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors que s'abstenen? 

18 vots a favor, 28 en contra, 5 abstencions. En 
conseqüencia, queda rebutjat el punt primer. 

Passam a la votació deis punts segon i tercer. .. Sí, 
Sr. Peralta? 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Perdó, Sr. President, m'ha semblat entendre 5 abs
tencions, i si no vaig equivocat han estat 6. 

EL SR. PRESIDENT: 

Si hi ha dubtes, tornarem a procedir a la votació. 
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gnkies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten contra, es 
volen posar drets, per favor? Gnkies, poden seure. 

Senyores i senyors d}putats que s'abstenen? 

18 vots a favor, 28 en contra, 6 abstencions. En 
conseqüencia, queda rebutjat el punt primer. 

1 passam a la votació deIs punts segon i tercer. Se
nyores i senyors diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gnlcies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 28 en contra. Queden rebutjats els 
punts segon i tercer. 

III.4) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 
3744/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A IMPULS DEL CATALA AL 
SENAT. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam a la següent proposició no de l!ti, que és la 
3744, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, rela
tiva a impuls de la llengua catalana al Senat. Té la paraula en 
nom del grup presentant el Diputat Sr. Pons. 

(EL Vicepresidem segon subslitueix el Sr. President en 
La direcció deL debat) 

Sr. Secretari segon, vol fer lectura de la proposició 
no de llei? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"EL Parlament de les Illes Balears es manifesta 
molt favorablement a la reforma del reglament del Senat 
que permetra l'ús de totes les lIengües oficials de l'Estat 
al debat anual sobre l'estat de les autonomies, a celebrar 
en el si de la Comissió general de les comunitats autono
mes, i acorda així transmetre-ho al President, a la Mesa 
i als portaveus deis grups parlamentaris del Senat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. Sr. Diputat, té la paraula. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. De 
vegades en aquesta cambra, després de quasi deu anys 
d'autonomia, ens oblidam que s'ha recorregut un camÍ 
lIarg, un camí no sempre facil, i tenim tendencia a 
subvalorar les passes que s'han fet, encara que les passes, 
com aquesta que avui es proposa, que el Parlament de 
les Illes Balears es manifesti molt favorablement en 
relacio a l 'ús de totes les lIengües oficials dins l'Estat 
espanyol, unes territorial s i altres d'ambit estatal, en el 
debat sobre l'estat de les autonomies. Recordem que una 
transició, del 1975 al 1978, acaba amb una Constitució 
Espanyola alla on al costat d 'un article 3.1, on la llengua 
espanyola és proclamada com a oficial de l 'Estat, i que 
tots tenen el deure de coneixer-Ia i el dret a usar-la, hi 
ha un article 3.2 alla on hi ha "les altres llengües espa
nyoles, que seran també oficials en les respectives co
munitats autónomes d'acord amb els seu s estatuts". 

1 d'aquella Constitució del 78 en deriva l'Estatut 
d' Autonomia per a les Illes Balears del 83, alla on la 
llengua catalana aconsegueix rompre una marginació de 
gairebé dos segles, i alla on assoleix el status -article 3-
de própia i oficial també en aquesta comunitat autóno
ma. Pero alla on un article 14 ens dóna competencia 
exclusiva en I'ensenyament de la llengua catalana, i alla 
on la disposició addicional segona, després de vencer 
moltes resistencies, s'estableix que es podran fer conve
nis amb al tres comunitats autónomes que tenen com a 
patrimoni comú la llengua catalana, i salvaguardar o 
participar en un organisme que defensi la salvaguarda de 
I'unitat del catala. 

D'aquella Constitució, d'aquell Estatut, en neix 
finalment -també va ser molt difícil- la llei de 1986, la 
Llei de normalització lingüística a les Illes Balears, que 
finalment va aconseguir un consens a I'¡hora, almenys, 
de la seva aplicació formal. A l'hora de fer més passes, 
a l'hora de reglamentar aquesta aplicació de la normalit
zació lingüística ja hi ha hagut posicions més diver
gents. Tot sabem la famosa frase de Romanones "que 
facin les Beis, que jo faré els reglaments", i efectiva-
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ment, en els reglaments hi ha hagut més problemes que a 
I'hora d'aprovar la Llei en aquest parlament. Entre el 86 -
aprovació de la Llei- i el 92 hem vist com diferents ajunta
ments i el Consell Insular de Mallorca, i el Consell Insular de 
Menorca han aprovat una reglamentació de normalització 
lingüística destinada al recobrament del catala dins la insti
tució. 1 significativament veim com el territori que presenta 
més problemes per la seva normalització cultural -ara hi ha 
un debat cultural i són al cafe-, que és el d'Eivissa i For
mentera, no té un reglament de normalització lingüística, 
cosa que indica una manca de sensibilitat cultural. 

Per tant, hi ha entrebancs importants, i per tant 
qualsevol passa que aconseguim fer endavant, hem de reco
nt~ixer que és un vertader triomf. El cata la s'ha de recobrar, 
entén el Grup Parlamentari SOCIALISTA, com un element 
de comunicació dins l'area propia del seu territorio Hi ha un 
recobrament institucional que ham de reconeixer que ha 
avan<;at notablement; pero -aixo és molt preocupant- no hi 
ha un avan<; social de la llengua catalana. La llengua catalana 
s'utilitza als consells, als ajuntaments, a aquest parlament, 
amb algunes excepcions, logicament, hi ha persones que són 
castellano-parlants; pero en general podem dir que hem 
avan<;at notablement. Mentrestant, simplement passejant pels 
carrers d'aquesta ciutat de Palma, sense anar més enfora, 
veurem com el catala socialment no només no avan<;a, sinó 
que presenta símptomes alarmants de retrocés, sobretot dins 
la població més jove. 

1 al costat d'una llengua minoritaria, minoritzada, 
que té molts de problemes de normalització dins el seu propi 
territori, ens demanarem quin sentit té projectar a I'exterior 
aquesta llengua. En té, i molt. He dit ja altres vegades, en 
comissió i en plenari, que crec que la projecció exterior de la 
lIengua i de la cultura, en aquest cas vinculada al món catala, 
és un element molt important de la política cultural i la 
política lingüística de la nostra comunitat autonoma. Ho 
hauria de ser. En el cas de l'ambit de la resta de territori 
espanyol, el territori que no és de llengua catalana, no po
dem dir en absolut que aquest ús del cata la pugui represen
tar pugui representar cap tipus de comunicació. No és aquest 
el seu sentit. És un element de tipus emblematic, de mostrar 
la presencia d'un idioma que és el propi i oficial de diferents 
comunitats autonomes, i que som a punt d'aconseguir que 
una reforma del reglament del Senat permeti que el catala, 
juntament amb altres llengües espanyoles oficials dins deter
minats territoris de l'Estat juntament amb el castella, puguin 
ser utilitzades quan el Senat faci el debat sobre la problema
tica de les comunitats autonomes. 

1 aixo creim que és un element molt important, que 
és una passa endavant de primera magnitud. Per primera 
vegada el catala arriba a un ambit, a una cambra de repre
sentació fonamentalment de base territorial, i que per tant és 
una passa endavant que ningú pot discutir. Per tant, com diu 
la proposició en termes exactes, no la proposició no de llei, 
sinó l 'acord pres: "la utilització de les diferents llengües 
oficials de I 'Estat a les sessions que anualment dedicara la 
Comissió general de les comunitats autonomes del Senat, a 

balan<; sobre la situació de l'Estat de les autonomies", és 
realment una passa endavant, i voldrÍem que aquest 
parlament fos sensible i de manera unanime donas 
suport a una situació que representa una guany simbo
lic, pero important, per a la lIengua catalana, que és la 
Ilengua propia d'aquesta comunitat autonoma. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. A aquesta proposi
C10 no de llei hi ha presentada una esmena pel Grup 
Parlamentari PSM 1 EEM, que és la 3913/92. Per defen
sar aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, el 
nostre Grup Parlamentari PSM 1 EEM, veim que la 
mesura de reforma del reglament del Senat que perme
tra·l'ús de les diferents llengües de l'Estat en el si del 
debat que es produeix dins la Comissió general de les 
comunitats autonomes, no reconeix suficientment el dret 
d 'aquestes llengües a ser usades com a llengües oficials 
territorials, i per tant a la cambra de representació ter
ritorial de l'Estat, a tots els efectes. Tal vegada sí que 
reconeix la pluralitat cultural i lingüística per als grups 
d'aquella cambra, pero nosaltres creim que és una me
sura insuficient per posar fi a una temptativa de gairebé 
tres segles de centralització política, acompanyada de la 
negació deis drets de les altres llengües, com diuen vos
tes. I no creim que sigui una mostra emblematica de la 
pluralitat cultural i lingüística d'Espanya, sinó una 
constatació que per l 'Estat hi ha diferents llengües: una 
oficial i les altres condemnades a un debat a l'any i dins 
una comissió. 

Aquest fet és cert que obre una encletxa en el 
monolingüisme de l'Estat, pero continua consagrant la 
marginació d'aquestes llengües, i no reconeix el dret 
constitucional a ser utilitzades com a llengües oficials 
territorials, i per tant nosaltres creim a la cambra de 
representació territorial. 

És per a<;o que nosaltres hem presentat aquesta 
esmena, so¡'¡icitant a aquest Parlament que es manifesti 
en els mateixos termes que ho va fer dia 16 de maig de 
1990, i també perque creim que no ens podem manifes
tar molt favorablement a la reforma del reglament del 
Senat, perque al nostre entendre aquest fet no acaba 
sinó de consolidar la discriminació de la nostra llengua. 
I per a<;o és que presentam aquesta esmena. Moltes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamen
tari MIXT té la paraula té la paraula el Sr. Pascual. 
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EL SR. PASCUAL I AMOROS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Realment 
votar en contra d'una proposició no de !lei respecte de la 
reforma del reglament del Senat que permet l'ús de la nostra 
llengua, -he de dir que sí, que aixo és bo- no es pot, és molt 
difícil. El que passa és que també votar a favor d'aquesta 
proposició no de !lei també és bastant difícil, perque pare ix 
que diu que hem de manifestar molt favorablement que un 
dia en l'any es pugui fer servir. Aleshores, fa la sensació 
aquí que ens han fet un ou de dos vermells i que ja s'ha 
acabat la historia; i jo pens que el punt 2 de l'esmena de 
substitució del PSM, que reprodueix un acord d'aquest parla
ment per unanimitat, de dia 16 de maig del 1990, i que 
aquest acord jo pens que té una interpretació bastant més 
generosa que no la proposició que ens du el Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. Per tant jo pens que ens agradaria reiterar 
el punt 2 que presenta el Grup Parlamentari PSM I EEM, en 
el sentit de reiterar a!lo que ja va aprovar aquest parlament, 
si és que fa falta; si no fa falta, ben aprovat esta. Pero no 
votarem a favor, tampoc en contra, sinó que ens abstendrem 
respecte a la proposició no de llei del Partit Socialista, per
que entenem que no és suficient. És bona pero no és sufici
ent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM té la paraula la Diputada Sra. Ferrer. 

LA SRA FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President, senyors i senyores diputades. 
Sortiré aquí perque el meu micrOfon no funciona, pero crec 
que seré molt breu en el meu Parlamento Simplement vull 
dir-li al Grup Parlamentari SOCIALISTA que nosaltres vota
rem que sí a aquesta proposició no de llei. Votare m que sí 
tal i com esta, no acceptam l'esmena. Ara bé, jo el que li 
voldria és una cosa, Sr. Pons. Dic Sr. Pons, perque voste l'ha 
defensada abans. Dia 16 de maig del 1990 es va dur, jo no hi 
era en aquest parlament, pero es va dur la proposició de llei 
tal i com la presenten vostes avui. I nosaltres !lavors, o els 
meus companys diputats, ja li varen dir que sí i es varen 
manifestar; per tant era una proposició per part nostra crec 
que tancada. No obstant aixo, també li vull dir que aquí tenc 
el Diari de Sessions del Senat de dia 26 de febrer d'enguany, 
alla on, per llegir-Ios-ho tot, perque arnés crec que els avor
riria bastant, hi ha un paragraf que diu "hay que empezar 
señalando que la necesidad de reformar el Senado se ha con
vertido en auténtica cámara de representación te"itorial, en 
una cámara que corresponda con las necesidades del estado 
de las autonomías ... " 

Per acabar, en aquest mateix diari de sessions del 
Senat, concretament li repetesc, de dia 26 de febrer, hi dic 
per si voste no ho sap, acaba dient "debo señalar que además 
del Parlamento de Cataluña, también se ha pronunciado 
unánimemente el Parlamento de las Islas Baleares" ]0 li dic 
aixo, perque jo lIavors no hi era. A mi m 'ha sorpres que una 

cosa de la legislatura passada, que esta feta, es tomi dur 
enguany, i crec que simplement el que feim és avorrir 
aquí els diputats. ]0 crec que abans de presentar una 
proposició no de llei, s'ho pensin, els votarem que sí, 
pero ... no per costum. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Ferrer. Sr. Pons, pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA té la paraula. 

EL SR, PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. 
Ferrer, si agafen mals costums viuran millor. 

Pero ara anem al tema que ens ocupa. ]0 lament 
que dues formacions que ten en com element basic de la 
seva vida política la defensa de la !lengua catalana, un 
element fonamental del nacionalisme de les Illes i de 
Mallorca en concret, no vegin tot l'element positiu que 
hi ha en aquesta proposició. Pero intentaré, encara que 
sigui molt breument, convencer-los. 

Hem de reiterar, tal com proposa l'esmena de 
substitució del PSM, l'acord de dia 16 de maig del 1990? 
Creim que no, és vigent. No es tracta que amb el que 
votam avui abolim res del que es va fer. Es tracta sim
plement que reconeixem, i és útil, perque en la norma
lització del catala, en l'impuls del catala, tots els esfor
~os resulten pocs. 1 per tant, si nosaltres som reticents, 
imaginem-nos a Madrid com deu anat. 

El que no es pot admetre, senyors del PSM 1 
EEM, són afirmacions com "representa una recessió, 
continua consagrant la marginació d'aquestes llengües, 
no reconeix suficientment els drets constitucional". A 
veure: "una recessió", i recessió de que? Una recessió 
vol dir que estavem en una posició 1. hem reculat. 1 1 'ús 
de la !lengua catalana al Senat, ara o abans, es remuntin 
fins al'Edat Mitjana si volen, a Madrid, a les cambres 
que tenien al centre de Castella, no es va usar mai el 
catala, ni per un debat ni per cap. Per tant, l'afirmació 
que és una recessió és una passada. Una passada que no 
es pot sostenir perque no és vera. Senzillament, no 
s'aguanta. 

Marginació del catala? Com pot significar que 
marginam el cata la si el duim a una cambra on mai s'ha 
parlat? Que es limitara a un debat? d'acord, Pero obrim 
una porta. Per tant, no és un acte de marginació. Vostes 
diran que és insuficient? Ciar, el problema seria que si 
se'ls fes la pregunta "quina és la suficiencia que vostes 
estimen?" no podrien contestar. N o podrien, perque mai 
han definit, ni poden, qua n és que el catala estara en 
situació suficient? Quan sigui llengua oficial a les Naci
ons Unides? Escoltin, hem de saber els límits. 
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No reconeix suficientment el dret constitucional? En 
aquest tema s'han hagut de fer autentiques fiJigranes damunt 
la Constitució en positiu per aquestes llengües, no en nega
tiu. El dret constitucional, en tot cas, aplicat molt estricta
ment, les llengües oficial s dins les comunitats autonomes 
poden ser, apart del castella, aquelles que l'estatut d'autono
mia digui que ho són. Pero fora de les comunitats auto no
mes, ni els estatuts tenen vigencia, ni la Llei de normalitza
ció lingüística té vigencia extraterritorial. Vostes ho saben. 
Per tant no hi pot haver vulneració d'un dret constitucional. 
Perque la pregunta que els faria, i jo so som misser, pero 
conee alguna cosa de lleis, és si vostes voldrien dur davant 
el Tribunal Constitucional aquesta marginaeió de les altres 
llengües es pan yo les dins la eambra del Senat. Si tenen tanta 
raó, vagin al Constitucional, ho consultin, i veuran com el 
Tribunal Constitucional difícilment podria venir a les meves 
tesis. 

Per tant, avui reconeixem que en relació a la llengua 
catalana es donara al Senat, entén el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, i amb aixo i amb al tres coses també podem 
coincidir, senyors del Partít Popular, es fa una gran passa 
endavant, una passa que té un valor simbolic, ben segur, 
pero que és més que un simple gest simbolic. Debatrem la 
situació de I'estat de les autonomies en catala, a Madrid, i al 
Senat. Una passa endavant-que I'any 1975, i eoncretament 
día 20 de novembre, quan sabíem perfectament que amb la 
desaparició d 'una figura molt poe estimada per aquest dipu
tat que els parla, iniciavem una nova etapa histórica, mai 
haguéssim somniat; i vostes ho saben perfectament, que 
I'any 1993 podríem assistir al Senat, encara que fos a un sol 
debat, es pogués parlar el catala, I'eusquera i el gallee; i que 
per tant aixo és una passa endavant i és bo que aquest par
lament, que representa, i en-aquest eas amb la suma deIs dos 
partits majoritaris, una majoria aclaparadora deis ciutadans 
considera que és una passa endavant molt positiva. Moltes 
gracies. 

(El Sr. President repren la direcGÍó del deba/) 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Torn de contrareplica? No hi ha 
intervencions? Perdoni, Sr. Gomila, té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Miri per nosaltres sera sufieient quan la nostra llengua tengui 
els mateixos drets que en aquests moments drets que en 
aquests moments té el castella. Nosaltres li votarem que no 
a la seva proposició no de llei, perque si grups eom els nos
tres nio hi fossin, en aquests moments nosaltres ereim que en 
el Senat ac;o no es produiria. Per altra part, Ji he de dir que 
la nostra llengua s'utilitzara una vegada en l'any dins una 
comissió. EIs senyors senadors podran fer ÚS lliure de les 
seves lIengües en el si d 'una comissió. 1 el castella durant 
tota la legislatura. Nosaltres creim que ac;o no és una mesura 
que enforteixi les altres llengües de l'Estat espanyol. A<;o és 

com aquell que va a un gimnas una vegada en I'any 
pensant que es mantindra en forma. Per ac;o nosaltres 
eontinuam mantenint la nostra postura. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracíes, Sr. Gomila. Acabat el debat passarem, 
ido, a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores senyors diputats que voten en contra, 
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen. 

37 vots a favor, 5 en contra, 2 abstencions. En 
conseqüencia queda aprovada la proposició no de llei. 

1 esgotat I'ordre del dia, conclou aquesta sessió. 
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