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1.1) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 3745-
/92, PRESENTADA PEL GRUP P ARLAMENTARI SOCIA
LISTA, RELATIVA A CRITERIS DEL PLA DE COMER<; 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors, bones tardes a tots. Comenc;am 
aquesta sessió plenaria que té com a punt únic a l'ordre del 
dia quatre proposicions no de Ilei. La primera és la 3745, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
criteris del Pla de comerc;. Té la paraula pel grup parlamen
tari proposant. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATlNOS: 

Sr. President, retiraríem aquest punt, la nostra pro
posició, ates que no esta bé el qui l'havia de defensar, té la 
grip, i no ha pogut presentar-la. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, queda ido retirada la Proposició no de Ilei 
3745, del Grup SOCIALISTA, relativa a criteris del pla de 
comen;. 

I.2 i 1.3) PROPOSICIONS NO DE LLEI RGE NÚM 
3753/92 I 3754/92, PRESENTADES PEL GRUP PARLA
MENTARI PSM I EEM, RELATNES A OBERTURA DE 
LES PLACES DE CATALA A L'ESCOLA D'IDIOMES DE 
BALEARS, lA CATALOGACIÓ DE PLACES EN CATALA 
A L'ENSENYAN<;A SECUNDARIA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Les proposicions no de llei 3753, del Grup Parla
mentari PSM I EEM, relativa a obertura de les places de 
catala a l'Escola d'ldiomes de Balears, i la 3754, també del 
Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a catalogació de 
places en catala a l'ensenyanc;a secundaria, es fara el debat 
conjunt, i per defensar-Ies té la paraula el Diputat Sr. Gomi
la i Barber. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El nostre 
grup veu amb preocupació com a l'Escola Oficial d'ldiomes 
de les IlIes Balears l'única llengua que no té professors defi
nitius en el centre és la nostra llengua, el catala., amb el que 
ac;o suposa de mobilitat i canvis en el professorat que impar
teix aquesta assignatura. Consideram nosaltres que ac;o és 
una situació ano mala que només recentment s'ha pal·liat a 
través de les classes autoritzades administrativament, pero 
sense que aquest fet suposi, al nostre entendre, una situació 
normal i satisfactoria, sinó tot el contrario Creim que és 
necessaria la creació i dotació de cobertura d'aquestes places 
amb professors de catala, és a dir, places de professors crea
des i en conseqüencia cobertes mitjan~ant concurs oposició, 

per superar d'aquesta manera la precarietat administrati
va que pateix el catala, i posant-Io al mateix nivell que 
els altres cursos de les diferents Ilengües que s'impartei
xen en aquesta escola oficial d'idiomes. Al mateix temps 
s'ampliaria l'oferta d'estudis de llengua propia a la nos
tra comunitat. 

Un altre tema que també creim important és 
que els professionals de 1 'ensenyament -ja sigui d'ense
nyament primari o secundari- que realitzin aquests cur
sos de catala a l'Escola Oficial, se'ls convalidi el títol 
d'aquests estudis amb el nivell que correspongui de les 
assignatures de reciclatge, i donar d'aquesta manera una 
utilitat a l'estudi del catala que s'imparteix en aquest 
centre, al marge que nosaltres ja creguem pro u impor
tant coneixer la nostra llengua. 

Per altra part creim que ara és el moment indi
cat per tenir en compte aquesta proposta, perque des
prés de la posada en marxa de la Logse, i per tal d'a
daptar-se a les exigencies de l'esmentada llei , en aquest 
moments es planteja per part de la conselleria de Cultu
ra, Educació i Esports i la Universitat de les Illes, la 
revisió del pla d'estudis de reciclatge de catala per al 
professorat, degut, com ja hem dit abans, a la implanta
ció del nou sistema educatiu. 

Som conscients que per aconseguir que es du
guin a terme aquestes dues propostes és necessaria la 
col·laboració entre les dues administracions que tenen 
competencies en aquest tema, per una banda la Conse
lleria d'Educació i Esports, que és la que té competen
cies en el foment i normalització de la nostra llengua, i 
per l'altra el Ministeri d'Educació, que té les competen
cies en ensenyament. 

Pel que fa a la proposició no de llei que hem 
presentat per la catalogació de place s en catala a l'en
senyanc;a secundaria, una vegada més hem d'esmentar 
la preocupació i la necessitat de gestionar l'ensenyament 
des de les Illes, per tal de poder adaptar aquesta educa
ció a la realitat del nostre país, i per evitar les disfunci
ons que representa que una administració tengui les 
competencies en l'ensenyament del catala i en la norma
lització lingüística, i l'altra tengui competencies en 
educació. En un país normall'ensenyament de la llen
gua propia i en la llengua propia és fonamental i total
ment garantit. I no és estrany que per poca intenció que 
hi hagi de normalitzar el catala sigui necessari tractar a
questa qüestió de la llengua a l'escola. 

Per altra part, la Llei de normalització lingüísti
ca, que marca l'obligatorietat d'ensenyar la nostra llen
gua a tots els nivells no universitaris, i la necessitat que 
l'administració estableixi els mitjans necessaris encami
nats afer realitat l'ús normal d'aquest idioma com a 
vehicle usual a l'ambit de l'ensenyament a tots els ce n-
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.es docents; i per altra part aquesta llei també marca la 
ti cessitat que J'administració ba de prendre les mesures ade
n~ades perque la lIengua catalana sigui emprada progressiva
~ent a tots els centres cI'ensenyament, a fi de garantir el seu 
's com a verucle d'expressió normal tant a les actuacions 
~ternes coro a les externes, i a les actuacions i documents 
~drnjnjstratius. Les clificultats afegides que comporta per al 
creixeOlent de j'ensenyament del catala i en catala a la nostra 
comunitat autonoma, que pertany al territori MEC dins el 
qual som l'única comunitat amb llengua propia diferent del 
castella, sense voler dubtar en cap moment que l'actual mo
del educatiu del Ministerí d'Educació sigui correcte. 

El que passa és que totes les comunitats amb fets 
diferencials: Valencia, Catalunya, País Base, Navarra, Cana
ríes ... ja han assumit aquestes competencies, i veim per altra 
part que el pacte autonomic tendeix a harmonitzar el desple
gament competencial de les comunitats que no tenen fets 
diferencials. 1 ens fa por que únicament les competencies que 
ens arribín siguin les que ara tenen les direccions provincials 
d'educació, és a dir, merament la descentralització adminis
trativa, i no la capacitat a fer una determinada política edu
cativa d'acord amb la realitat cultural i lingüística del país. 

Nosaltres consideram ido, per tant, indispensable per 
al procés de normalització lingüística dins l'ensenyament 
reglat que la nostra comunitat tengui competencies pI enes en 
educació, i mentre aquestes competencies no arriben, creim 
que s'han de prendre les mesures administra ti ves necessaries 
perque l'ensenyament en la nostra llengua a la majoda de 
centres docents sigui una realitat. 1 a¡;o en aquests moments 
creim que passa per realitzar una immediata catalogació de 
les places de professors que hagin d'impartir l'ensenyament 
en catala a les diferents assignatures curriculars de l'ense
nyan¡;a secundaria, tal com ja es fa en aquests moments a 
l'EGB, i augmentar aquesta catalogació amb els diferents 
centres que tenguin un projecte d'ampliar l'oferta d'aquests 
cursos en catala, igual que es va fer en el seu moment amb 
altres comunitats autonomes que tenien una llengua diferent 
al castella, pero que encara no tenien les competencies en 
educació. 

A la vegada, hem d'incidir també de manera previa 
sobre el professorat, que és el que ha d'impartir aquestes 
ensenyances perque cal que el sector tengui la preparació 
adequada per donar classes en catala, exigint abans d'accedir 
a aquestes places que es tengui el coneixement necessari per 
part del professorat, i evitant l'adjudicació definitiva d'aques
tes places a professors que no coneguin la nostra llengua, 
almanco fins que amb les proves d'accés a la funció pública 
docent es contempli la necessitat de superar una prova elimi
natoria de cata1<i per accedir a una pla¡;a a la nostra comuni
~at auto noma; perque per altra part representa un entrebanc 
Important per la normalització del catala, a l'ensenyament 
secundari integrar l'allau de professors que han fet oposici
Ons a Madrid, i que ningú no els ha informat de la peculiari
tat lingüística que tenim aquí, per tal que poguessin reco
neixer aquesta mancan¡;a. 

--
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Amb aquestes qüestions solventades, nosaltres 
pensam que s'hauria avan~at considerablement en l'ús 
de la nostra llengua als centres d'ensenyament, i faríem 
una passa més en el compliment de la Llei de normalit
zació lingüística. MOltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari 
MIXT té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Seré molt breu, perque 
a pesar que donarem suport a la totalitat d 'aquesta pro
posició no de llei -bé, en realitat té només un punt, 
pero dos apartats- perque nosaltres creim vertaderament 
que si és cert, jo he de confessar que ho desconeixia, que 
a l'Escola Oficial d'Idiomes de les Illes Balears l'especi
alitat és l'única que no té places de professorat creades, 
i en conseqüencia cobertes mitjan¡;ant oposició o con
curs-oposició, creim que és més justificada aquesta 
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari 
del PSM I EEM. 

Per tant, ens pareix molt raonable i digne del 
suport de tota la cambra que, ateses aquestes considera
cions que exposen, es faci que per una banda s'acom
pleixi la Llei de normalització lingüística en materia 
d'ensenyament i reciclatge de professors, i que per tant 
aquesta sigui d'instar el Govern de la nostra comunitat 
auto noma perque realitzi aquestes gestions per aconse
guir la creació, dotació, tal com diuen, i cobertura de 
places de catata en aquesta Escola d'Idiomes de les Illes 
Balears, i que també gestioni la convalidació d'aquesta 
titulació obtinguda en materia de llengua catalana en 
aquesta escola amb els nivells corresponents a les assig
natures de reciclatge. Per tot aixo, nosaltres donarem 
suport a aquesta proposició no de l1e~ que presenta el 
Grup Parlamentari PSM 1 EEM. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. pel Grup Parlamentad SO
CIALISTA té la paraula el Sr. Moll. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors 
diputats. jo he de dir d'entrada que no teníem notícia 
que s'hagués ajuntat el debat d 'aquestes dues proposici
ons fins que el president ho anunciat, i ara em comunica 
que no podem ni dividir el temps, ni intervenir dos 
portaveus cadascun amb el seu temps respectiu. En 
conseqüencia jo faré l'exposició que havia preparat pek. · 
la pr imera proposició no de lIei que, en definitiva, muta
tis mutandi, moltes coses d'ella es poden aplicar a la 
segona; perque del que es tracta en primer 110c és de 
posar en relleu la importancia extraordinaria que dins 
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el procés de normalització lingüística té el professorat i la 
seva preparació, í recordar que com en tots els temes de 
normalització lingüística, també en el tema del professorat 
s'ha hagut de partir de zero í s'ha hagut d'improvísar. 

El resultat va ser que durant molt de temps hi va 
haver una manca absoluta de professors capacitats, i que més 
tard hi ha hagut i hi ha encara professors no suficientment 
capacitats, per dir-ho d'una manera suau. Hi ha professors 
molt capacitats, també s'ha de dir, pero també n'hi ha que 
no esta n suficientment capacitats. La creixent demanda social 
ha permes anar implantant paulatinament l'ensenyament de 
i en catala, pero sense disposar encara d'un conjunt d'ense
nyants suficient, amb la titulació necessaria i amb capacitat 
contrastada. Resulta indiscutible per nosaltres que és neces
sari cobrir definitivament aquesta deficiencia i aquest deficit, 
i per tant en principi estam d'acord amb la proposta que 
presenta el Grup Parlamentari PSM 1 EEM. 

En aquest procés de normalització lingüística, apli
cat a l'importantíssim tema -com dic- del professorat, avan
~am lentament, i tots els esfor~os que es puguin fer són 
pocs. Per tant, nosaltres celebram que l'Escola d'Idiomes 
contribueixi a posar a disposició de la societat illenca els 
professors necessaris, no sois per poder estendre l'ensenya
ment de i en la nostra llengua a tots els centres docents de 
les nostres illes; sinó també per garantir que aquest ensenya
ment es faci amb dignitat i amb capacitat. Des d'aquesta 
perspectiva reconec que la nostra preocupació primordial és 
si l'Escola Oficial d'Idiomes ajuda a proporcionar a la socie
tat a través deIs seus alumnes de catala que volen exercir la 
docencia de i en catala, e1s professors que la societat necessi
tao És a dir, professors competents, ben preparats, i si pogués 
ser -encara que aixo ja no depen de 1 'Escola- fortament 
motivats vocacionalment. Perque a pesar deIs indubtables 
progressos que s'han fet, l'ensenyament de i en catala encara 
necessita d'un impuls addicional, un entusiasme que faci que 
l'ensenyament de i en la nostra llengua sigui un apostolat. 
Lluny de tot fanatisme, perque s'ha de reconeixer també 
lamentablement que n'hi ha molts de famhics, i que aquests 
famttics fan un mal horrorós a la nostra llengua. Pero un 
entusiasme comparable, encara que sigui mínimament, al 
que movia a Mn. Antoní Maria Alcover, que per aixo va ser 
qualificat com a apostol de la llengua catalana. 

Feta aquesta puntualització, i tornant a l'escola ofici
al d 'idiomes, em sembla molt bé que per raons elementals 
d'equitat s'equipari la situació deIs professors de cata la a 
l'Escola Oficial d'Idiomes amb la deIs altres professors d'al
tres llengües. D'acord que se superi la situació de desigualtat 
administrativa respecte deIs ensenyants s'altres llengües. Pero 
la constatació que cal fer és que aquesta desigual situació no 
ha afectat fins ara la qualitat de I'ensenyament i titulacions 
que imparteix i expedeix l'Escola Oficial d'Idiomes. No la 
pot haver afectada també des del punt de vista del grup 
proposant, des del moment que regularitzada la situació 
administrativa, els professors continuaran sent els mateixos; 
i s'ha de suposar que també estaran animats, com a mínim, 
del mate ix entusiasme que fins ara. 

En tot cas, vostes, senyors del PSM 1 EEM, no 
proposen un canvi de professors, sinó la consolidació de 
la situació del que ara hi ha. En aquest sentit, i com és 
logic, supos que tots els que hem d'intervenir a un pie 
abans ens informam de la situació en que es troba el 
tema que hem de tractar, segons les informacions que jo 
he pogut recaptar les places en qüestió ja estan oficial
ment creades i dotades. 1 aquesta és la primera passa del 
procés administratiu que concloura amb la seva cober
tura, que es fara en el proper concurs-oposició. 

En conseqüencia, el mecanisme és en marxa, i 
tots sabem que el més difícil és posar em marxa el 
mecanisme, i per aixo hauria estat bo fer gestions si 
encara no hi hagués estat. pero com que ja esta en 
marxa, com dic, no té sentit encomanar al Govern que 
faci una gestíó 1'0bjectiu de la qual ja és una realitat. 
Per tant el punt a) de la proposició no de l1ei ja no té 
sentít, i per aquesta raó nosaltres els suggerim que el 
retirin. Si no ha fan, el nostre vot a aquest punt a) de la 
proposició sera d'abstenció, perque estam d'acord que 
es faci al10 que vostes demanen, i conseqüentment no hi 
podem votar en contra. pero creim que és un deure 
elemental de lleialtat cap al govern no encomanar-li una 
gestió que no té sentit, perque el que volem ja es fa. 

Quant al punt b) el problema és una altre. Es
tam absolutament d'acord que la titulació obtinguda en 
materia de llengua catalana a través de l'Escola Oficial 
d'Idiomes es convalidi amb els nivel1s corresponents de 
reciclatge. Pero per aixo el Govern no ha de fer cap 
gestió, o al manco no ha de fer cap gestió externa. Basta 
que modífíquí l'Ordre de la ConselIeria d'Educació, 
Cultura i Esports de 27 de novembre del 1989, en el 
sentit de fer extensives a la titulacíó que expedeix 1 'Esco
la Oficial d'Idiomes les convalidacíons que en aquella 
ordre es preveuen. O, si ho volen dir d'una altra ma
nera, en el sentit que l'Escola Oficial d'Idiomes pugui 
fer també recic1atge. D'aquesta manera s'acompliria a 
més la voluntat expressada per la Conselleria en el pre
ambul de l'ordre es mentada, que establía el pla de re
cic1atge i perfeccionament del professorat i fixava les 
titulacions que cal tenir per tal de realitzar l'ensenya
ment de i en llengua catalana, que eren la voluntat de 
consolidar l'ensenyament en llengua catalana, assegurant 
que els professors reuneíxin les condícions mínimes 
necessaries, i d'exigir per a l'ensenyament de catala el 
maxim de garantíes língüístiques í didactiques al pro
fessorat, posant en funcionament a tal s fins un procés 
agil de convalidacions com es deía -com dic- en el pre
ambul d'aquesta ordre. 

La Consellería volia fer aíxo a través d'un con
veni-marc amb el Minísteri d'Educació i Cíencia. Aquest 
convení-marc l'han fet, es va firmar, pero la veritat és 
que la Consellería no ha demostrat massa diligencia en 
fer-lo marxar, en tenír-lo en bon funcionament. Podrí
em dir que, per exemple, s'hauría d'haver revisat cada 
any aquest conveni, i no ho fan; i en conseqüencía el 

-
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conveni esta dormito Nosaltres desitjaríem que aquesta pro
posició no de lIei que vostes presenten servís per despertar 
aques t conveni del seu somni, i que definitivament el posas
sinl en funcionament. 

L'aplicació d'aquestes reflexions a la segona proposi
ció no de lIei , és evident que condueixen a estar d'acord amb 
l'objectiu que s'hi proposa, i conseqüentment nosaltres no 
podem estar en contra de cap manera que s'hagin de justifi
car, per exemple, els coneixements de catala pertinents abans 
d'obtenir destí definitiu a la nostra comunitat autonoma, i 
encara que jo només he preparat la primera proposició no de 
Ilei, em pronunciaré en el sentít que votarem a favor del 
segon punt de la primera proposició, ens abstendrem en el 
punt primer, i el vot que puguem emetre sobre la segona 
proposició no de llei l'hauria expressat el meu company Sr. 
Tejero. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Pel Grup Parlamentari PP-UM té 
la paraula el Sr. Marí i Tur. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
acabam de sentir fa uns segons que era hora que el Govern 
despertas d'aquest somni; pero jo volía recordar-li al que ha 
intervengut previament que a eU li sera molt coneguda aque
lla frase d'aquells homens d'Eivissa i Formentera -no sé si de 
Mallorca i de Menorca- que eren anomenats aHots de poca 
son per aquella feina que feien justament en bé de la nostra 
llengua. Perque a vegades hom té la sensació que de la nos
tra llengua i de la nostra cultura són només alguns grups qui 
en tenen interes, quan realment aixo no és absolut la veritat. 
Cadascun deIs que pujam aquí dalt procuram parlar d'a110 
que ens és més conegut, i evidentment quan em toca a mi 
l'honor de parlar en nom del nostre grup PP-UM, a mi m'a
grada sempre fer referencia a Eivissa, per allo que és el que 
més un s'estima. M'agradaria recordar que a principis de 
segle, exactament l'any 1906, ja va haver-hi un eivissenc 
notable que va participar en aquell congrés de la lIengua 
catalana, on va presentar una ponencia que es titulava "apre
ci amb que és tinguda a Eivissa la llengua propia". Aquest 
era, com molts de vostes saben, el Sr. Vicen~ Serra i Orvay. 
1 vull fer esment aquest esdeveniment historie, perque sem
bla a vegades que fa la impressió que algun grup es vol fer 
portaveu de la defensa de la llengua i de la cultura propia, 
quan el meu grup és tan defensor de la nostra llengua i de la 
nostra cultura com ho pot ser qualsevol. Voldria dir aixo 
perque es tengués en compte, ja que avui parlam deIs que 
tenim I 'obligació de defensar la nostra Uengua i de donar-la 
a coneixer com són els professors i els mestres d'escola. 

Quant a la proposició no de lIei sobre la cobertura 
de les places de cataJa a l'Escola d'Idiomes de balears, jo 
voldr ia dir que la Proposició no de llei número 3753/92, del 
Grup Parlamentari del PSM 1 EEM no és procedent per la 
raó que ja es feia constar a la resposta escrita a la Pregunta 

número 3706/92 del mate ix grupo la Conselleria de Cul·· 
tura, Educació i Esports ha adoptat les mesures esca
ients per tal de normalitzar la situació en un centre 
escolar que -no ho oblidem- és únicament baix la com
petencia del MEe. 

Pel que fa a la creació, dotació i cobertura de 
places a l 'Escola Oficial d 'Idiomes, la situació fou des
crita així mate ix a la res posta abans esmentada, i que 
podem resumir dient que malgrat han estat cread es dues 
places de plantilla, no s'han tret mai a oposició per no 
existir els professors definitius de catala d 'escola oficial 
d'idiomes. La Direcció General d'Educació ha realitzat 
gestions per normalitzar aquesta situació tan aviat com 
sigui possible. 1 pel que fa a les convalidacions deIs cur
sos de catala, cal dir que des de fa mesos la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports treballa aquest punt, i ha 
soHicitat al mateix centre i a la Universitat de les Illes 
Balears els informes escaients sobre homologació de 
programes i nivells, als efectes que pugui resoldre aquest 
tema, previa convocatoria i consulta a la Comissió d'as
sessorament, d'acord amb el que es preveu al punt 3 de 
l'Ordre del Conseller d'Educació i Cultura del dia 14 de 
maig del 86, per la qual es regulen les convalidacions en 
materia de reciclatge de llengua catalana per a profes
sors d'EGB, Bocaib número 16, del 30 de maig del 86. 

El procés de consultes és a punt de finalitzar, i 
creim que satisfactoriament. En conseqüencia, reiteram 
que la proposició no de llei no és procedent, perque ja 
s'han realitzat les gestions escaients, tot avan<;ant-se a 
les demandes del grup parlamentario 

1 quant a la proposició també no de llei sobre 
catalogació de places en catala a l'ensenyan<;a secunda
ria, els he de dir que entre els assumptes que ha tractat 
la comissió de direcció del conveni general de coopera
ció entre el Ministeri d'Educació i Ciencia i la Comuni
tat Autonoma, hi figura haver arribat a perfilar la defi
nició del que ara anomenam "centres en catala", que el 
MEC diu bilingües, i a la catalogació de les places deIs 
ensenyaments primari i secundario 

La realitat és que soIs aparegué publicada al 
Butlletí Oficial de l'Estat la catalogació d'EGB, cosa 
que provoca la protesta de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports. Per altra part, constatam que la 
majoria de centres públics de BUP i FP imparteixen 
grups de materies en llengua catalana, la qual cosa exi
geix un conjunt de mesures que possibilitin l'accés de 
professors definitius de la llengua catalana. Aixo suposa 
que es faci la primera passa en aquest sentit, com és la 
catalogació oficial d 'aquestes places. 

Constatam així mateix, que comen~a a haver-hi 
el nombre suficient de professors titulats de catala per
que la catalogació no d'ajorni encara més. La Direcció 
General d'Educació ha fet totes les consideracions que 
eren al seu abast davan~ el Ministeri d'Educació i Cien-
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cia, i continuara fent-Ies fins que es completi el cataleg de 
les places de professors de catala en els dos nivells. 

En conseqüencia, ens manifestam d'acord amb el 
contingut de la proposició no de llei, pero creiem que no 
procedeix instar el Govem de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears que faci gestions perque, com ha quedat ben 
clar, ja les ha fet i les continuara fent. Gracies, Sr. President. 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ. Pel tom de replica té la paraula 
el Sr. Gomila i Barber. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. En primer lloc vull dir que 
nosaltres no tenim constancia que les places de l'Escola 
Oficial d'Idiomes s'hagin presentat al concurs de trasllat de 
l'ensenyament secundari, aixÍ com tampoc -com molt bé ha 
dit el portaveu del grup SOCIALISTA- no s'han tret places 
a oposicions per aquest mateix ensenyament, per la qual cosa 
nosaltres mantendrem el punt a) d'aquesta proposició no de 
llei. 

Després, nosaltres no dubtam que el Govem hagi fet 
les gestions pertinents per aconseguir la catalogació de les 
places de secundaria en catahl., pero tampoc no veim que hi 
sigui de més que el Parlament insti, i d'alguna manera dóna 
suport a la gestió que fa el Govem perque aquestes places 
siguin catalogades ja, rapidament, i que puguin sortir al 
proper concurs de trasllats d'ensenyaments secundaris. No
sal tres no dubtam que aquestes gestions s'hagin fetes, pero 
tampoc no veim de més que a~o es pugui presentar. 

Per altra part també vulI agrair al Sr. Vidal del Grup 
MIXT el suport que donara a la nostra proposta. Moltes 
gnl.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Gomila. Hi ha intervencions en contra
replica? Sí, Sr. Moll, té la paraula. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gnicies, Sr. President. Jo he de dir que des
prés de I'anunci que ha fet el portaveu del Grup PP-UM 
respecte de la seva votació, que jo no he posat en dubte la 
voluntat de ningú de defensar la nostra llengua i cultura. El 
que passa és que aixo, cIar, és un mica com als soldats, que 
el valor, se'ls suposa, fins que arriben els fets, arriba el mo
ment d'enfrontar-se al perill de verítat, i llavors els fets són 
els qui demostren si aquesta suposició era correcta o no, si 
efectivament tenen valor o no en tenen. En aquest cas si 
efectivament es vol defensar o no es vol defensar la nostra 
llengua i cultura. 

Jo I'únic que constat és que el Govem de parau
la, com diuen en foraster, de boquilla, potser que tengui 
molta voluntat de defensar. Pero en el moment que es 
tracta de fer gestions, d'insistir, de procurar que el con
ve ni marc aquest amb el Ministeri no tan sois funcioni, 
sinó que des de la ConselIeria, des del Govem autonom 
s'intenti contínuament eixamplar els límits d'aquest 
conveni, insistint, fent veure que efectivament hi ha una 
preocupació i hi ha una voluntat. Tot aixo no es produ
eix. 1 ara resulta que, segons ens ha anunciat el portaveu 
del Grup PP-UM, el Parlament tampac no instara el 
Govem perque continul insistint, que faci aquesta acció 
de defensa de la nostra llengua i cultura. Ho trop fran
cament lamentable, perque la meya conclusió és que el 
valor se li suposa, pero quan arriba el moment de la 
guerra, el Govern és un covard. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. El Sr. Mari i Tur té la parau-
la. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gnl.cies, Sr. President. Jo crec que nosaltres que 
ja fa temps que ho demostram que aquest valor que ha 
de constar en la llibreta de Ilicenciament, jo no sé si 
algú ja s'ha llicenciat per aquí, sembla que tots som ja 
llicenciats, un no sap exactament de que; pero si el 
moviment és demostra entrant, jo voldria recordar que 
I'any passat, el 91, si mal no record, des de la Conselle
ria de Cultura del Govem balear es va fer una gran 
campanya a favor de la nostra llengua; i es va demostrar 
no amb discursos i manifestacions, sinó amb alIo que 
realment importa, que és amb subvencions economi
queso Vos tes deuen saber que no va haver-hi cap escola 
de totes les Balears que no tengués la seva subvenció 
molt quantiosa justament per ajudar la nostra llengua i 
la nostra cultura, 

Vull dir que venir aquí davant, Sr. Moll, i parlar 
tal vegada no sempre coneixent exactament el que fa el 
Govem és molt facil; pero per parlar s'han d'haver 
preparat, com voste ha dit molt bé, i saber exactament 
que és el que ha fet el Govern quant a la conservació, 
la difusió de la nostra llengua i de la nostra cultura, i 
crec que realment en aquest aspecte el Govem de les 
Illes Balears, mitjan~ant la Conselleria de Cultura i 
Educació, fa un esfor<; que tal vegada la millor recom
pensa que podría significar seria que el Govern central 
ens transferís les competencies en educació, quan lla
vors realment ens podria donar la culpa totalment i 
absolutament de tot. Mentrestant tot el que faci el Go
vem sera bona voluntat, i també, obviament, perque en 
tenim l'obligació de fer-ho. Pero qui té I'obligació i ha 
de demostrar l'interes que la nostra !lengua i la nostra 
cultura siga del nostre poble ha de ser ei govern central 
quan ens faci a nosaltres responsables d'aquest apartat. 
Moltes gracies. 

:::o 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ i Tur. Sr. Moll, per que em dema
na la paraula. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

SÍ, Sr. President, obviament s'ha permes el Sr. Marí 
un debat amb mi, que no era el que feia la proposició no de 
Ud. Jo crec que com a mÍnim li he de poder contestar. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha lloc a la paraula. Té tota la raó, que s'ha 
produi"t un debat del Sr. Marí amb voste, pero previament 
voste havia fet un mal ús del tom de contrareplica, entrant 
en relació amb la intervenció que havia fet el Sr. MarÍ i Tur. 
En conseqüc!mcia, no dona lloc a aquest tom de debato 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Em sap greu, Sr. President, no compartesc aquesta 
interpretació, i voldria que constas. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, constara en acta. Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Volíem demanar una qüestió d'ordre respecte a 
aquesta agrupació de dues proposicions no de llei que ha dit 
el President. Creim que el President té potestat per agrupar 
els debats, pero aixo s'hauria de fer a la Junta de Portaveus 
abans de fixar 1'ordre del dia, que aixo ha d'estar en conso
nancia amb 1'article 68 del Reglament, que diu com queda 
fixat a l'ordre del dia. Obviament, un debat elPresident pot 
proposar a la Junta de Portaveus que estigui agrupat, pero 
no per sorpresa i en el Pie. 

Per tant, nosaltres el que volem és que se segueixi 
l'ordre del dia establert, i que no es modifiqui si no és per 
acord del PIe, que és el que diu 1'article 68. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, jo en relació a aquest punt li vull dir que 
entenc que no hi ha lloc. Entenc que aquesta és una de les 
facultats que el Reglament del Parlament dóna a la Presiden
cia. Jo, com a president, i ho he manifestat reiteradament, no 
estic disposat a deixar cap de les facultats que m'atribueix el 
reglamento En aquest cas, com li die, 1'article 165.6 dóna 
aquesta exclusiva facuItat al president del Parlament en el 
sentit d 'acumular a efectes de debat les proposicions no de 
lIei relatives a un mateix tema o a temes connexos entre ells. 

Jo podia tenir el dubte de si el tema era connex. 
Aquest dubte se m'ha resolt avui dematí quan he fet aquesta 
consulta als representants del grup que havien fet la proposi-

ció no de llei, els quals han vengut abé, degut a la 
connexió del tema, que no hi havia inconvenient perque 
fes aquesta acumulació. Jo, en éonseqüencia, faig aques
ta acumulació. L'article aquest, en concret, del regla
ment, a diferencia d'altres articles, enlloc em diu que ho 
hagi de consultar amb la Junta de Portaveus; i en conse
qüencia he fet ús d'aquesta facultat, com faré sempre 
que siga necessari. 

En conseqüencia, no havent lloc a mes mter
vencions, passarem a la votació de les dues proposicions 
no de llei. 

Sí, Sr. Moll? 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Sí, Sr. President, és per demanar si és possible 
fer la votació separada del punt a) de la primera propo
sició no de llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, així es fara. 

Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Demanam la votació separada de les dues pro
posicions no de llei, perque respecte a la segona voldrí
em fer -com que no hem intervengut- un tom d'explica
ció de vot. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, no vulguin utilitzar el reglament en 
sentit distinto No hi ha lloc a tom d'explicació de voto Hi 
ha hagut un tom d'intervenció dins el debat, en el qual 
podien fer la seva postura respecte de tant una com 
1'altra proposició no de llei. En conseqüencia, no vul
guem en aquest cas fer ús del tom d'explicació de vot, 
perque de cap de les maneres hi ha Uoc. 

1 la votació, per logica sera per separat, perque 
el reglament per l'únie que faculta és per acumular el 
debat, no acumular les votacions. 

En conseqüencia votarem en primer Uoc la 
Proposició no de llei 3753/92, votant el punt primer a). 
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 volen posat drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No 
n'hi ha. 
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S'han emesos 39 vots, 8 a favor, 31 en contra. En 
conseqüencia queda rebutjat el punt primer a) de la Proposi
ció no de !lei. 

I passarem a la votació del punt primer b) de la 
Proposició no de Llei 3753/92. Senyores i senyors diputats 
que voten a favor, es valen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

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

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

S'han emesos 39 vots, 8 vots a favor , 31 en contra. 
En conseqüencia queda rebutjada la Proposició no de llei 
3753/92. 

I passarem a la votació de la Proposició no de llei 
3754/92. S'ha de fer per separat el punt 1 i 2, o es pot fer 
conjuntament? Com que no hi ha observacions, es fara con
juntament. 

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

Sen yo res 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. 

S'han emesos 39 vots, 8 a favor, 31 en contra. En 
conseqüencia, queda rebutjada la Proposició no de llei nú
mero 3754/92. 

1.4) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 3765-
/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1 
EEM, RELATIVA A AJUTS A LES INDÚSTRIES DE CE
RÁMICA. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam a la Proposició no de llei número 3765, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a 
ajuts a les indústries de cenlmica. Té la paraula pel grup 
proposant el Diputat Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats. El Sr. Sampol esta en ús de 
la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President; grades, senyores i se
nyors diputats. Si qualque proposició no de llei ha ten
gut el do de 1 'oportunitat, ha estat aquesta, perque pre
cisament avui els mitjans de comunicació reprodueixen 
que al conseller d 'Indústria i Comer<$, precisament ahir, 
visitava algunes empreses de ceramica per a la construc
ció, conegudes com a teuleres. 

Aquest sector és un sector tradicional artesa que 
fabrica materials típics de construcció mallorquins que 
caracteritzen les nostres edificacions: teula arab, rajola 
de test, etcetera. Aquest sector té una tecnologia ja 
ancestral, que es remunta al temps deis arabs, i en a
quests moments té uns problemes molt peculiars. Per 
una part, una producció poc competitiva, degut als 
metodes artesanals, quasi diríem ancestrals, de produc
ció, uns forns de Ilenya, anomenats vulgarment forns 
moruns; i per altra part quan s'intenten substituir, que 
en alguns casos s'ha fet, per un combustible més mo
dern, normalment el fuel, es traben amb un procés de 
producció molt car. 

A la vegada, un segon problema ha vengut a 
agreujar les dificultats d'aquestes petites indústries, i ha 
estat la importació de la península a preus molt baixos 
deis mateixos materials. EIs fabricants de la península 
en aquests moments tenen uns grans estocs de producci
ó, i els envien a les Illes Balears practicament a preu de 
cost, amb la intenció segurament de guanyar un mercat. 
Ens trobam, per tant, amb unes 40 petites indústries, 
pero molt característiques, i que quasi en algun muni
cipi són la principal indústria del poble, el principal 
sector productiu al marge del sector agrícola. 

Creim, per tant, que l'objectiu de les instituci
ons, del Govern balear, amb el suport d'aquest parla
ment, és intentar salvar en el que sigui possible aquest 
sector tradicional. Evidentment ens trobam amb una 
dificultat, que és el respecte a la normativa comunitaria 
que ens impedeix establir mecanismes protectors que 
poguessen alterar la filosofia del mercat lliure. Per tant, 
tota actuació que haguem de fer en aquest sector, haunl 
de fer -i aquesta praposició creim que ho fa i intenta 
aconseguir-ho- uns petits equilibris per vencer aquestes 
dificultats. 

Quines són les actuacions possibles? Salvant 
aquestes dificuItats que ens farien anar contra la norma
tiva comunitaria, hauríem d'establír uns mecanismes 
protectors d'aquestes indústries, intentant evitar la im
portació de materials de la península. Per comen<;ar, 
creim que entra dins el possible, i dins la legalitat, arbi
trar unes ajudes a la modernització tecnológica deis 
equips de producció. A la vegada seria molt útil que es 
realitzassin uns estudis de viabilitat, d'organització in
dustrial, de concentració d 'empreses, i s'habilitassin 
subvencions per credits. Aixo pareix que ja ho va insinu-

--
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. I conseJler d'lndústria j CODler~ a la reunió i la visita que 
3

1 ~er concretament a Campos supós que era el día d'ahír, 
~a ue ho reflecteixen els mítjans de comunicació d'avui peró 
I q[enem que s'haurien d'arbitrar unes actuacions molt deci
~des. d aquí que en el primer punl de la proposició no de 
~l~¡ proposem aquestes actuacions, ajudes económiques per 

la modernització tecnológica deis equips de producció de 
~es indústries de cermuica conegudes com a teuleres. 

Una segona actuació seria la realització d'aquests 
estudis de viabilitat i organització industrial, i subvencions a 
credits per inversió en actius fixos. Fins aquí creim que 
estam un poc en sintonia amb les propostes del conseller 
d'lndústría al sector. Hi ha un segon aspecte, que és el més 
delicat, i que reconeixem que caminam per damunt la corda 
fluixa, pero creim que tenim la solució. Com podem evitar, 
o com podem suavitzar l'entrada de productes de la penín
sula? Creim que el Parlament de les Illes BaJears podria 
recomanar als ajuntaments que en les seves normes de plane
jament incorporassin la necessitat o obligatorietat d'utilitzar 
per motius estetics i tradicionals materials d'utilització tradi
cional a les Illes, especialment els materials ceramics com 
teula arab, rajola de test, bovedilles, etcetera. 

AIguns planejaments ja ho ten en previsto Jo concre
tament he vist algunes normes subsidiaries que ja estableixen 
aquestes cO::1dicions a l'hora de donar una llicencia d'obres -
concretament la teula arab- existeix. Creim que haurÍem 
d'introduir, pero, un factor; i és la tonalitat. La tonalitat que 
tenen els productes mallorquins és una tonalitat molt més 
clara que els materials que s'importen de la península, degut 
al major component de ferro que tenen les fabricacions fetes 
a la península. Entenem que si aquí s'exigia per motius 
estetics, que s'emprassin aquests materials mallorquins amb 
aquesta tonalitat característica, com a mínim els materials 
que s'importassen, les empreses fabricants d 'aquests materials 
haurien de modificar els seus processos de producció per 
donar aquesta tonaJitat característica als productes que s'im
portassen a les Illes Balears. Per tant, aquesta és una segona 
pro posta: recomanació als ajuntaments perque als seus plane
jaments i a l'hora d'atorgar les llicencies d'obres exigissen 
per motius estetics -i creim que aquí salvam la possible 
infracció de la filosofia comunitaria de respecte al lliure 
mercat, i per motius estetics recomanar aquests productes de 
fabrícació mallorquina amb aquesta tonalitat característica 
d'aquests productes. 

Una tercera Jínia d actuació, aquesta ja més directa, 
no tan abstracta, és que en totes les obres públiques suf raga
des tOtalment o parcialment pe] Govern es promogui també 
per molius estetics que els materials cenimics utilitzats siguin 
els de fabricació tradicional a les llles BaJears. Pensam, per 
exemple, en els milers de milions que en eLs darrers anys 
nem gastat en els plans d embelliment de zones turístiques, 
aquestes rajoles que s'han posat a passejos, obres públiques 
que fan els diferents ajuntaments, el mateix Govern, alla on 
es posa una teula que a vegades aquesta tonalitat massa ver
~'tella fíos i tot ens xoca a la vista i ens resulta desagradable, 
I que potenciaríem en gran manera aquestes petites indús-
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tries, si a aquestes inversions de molts de milers de mili
ons s'haguessen utilitzat aquests materials. 

Per tant ens trobam amb un proposició no de 
llei que persegueix una doble funció. Per una part, per 
aquests motius estetics, salvam la nostra arquitectura 
tradicional, aquesta típica arquitectura, aquests edificis 
tradicionals de les Illes Balears, caracteritzats per la teula 
arab, per aquestes rajoles de test; i per altra banda inten
taríem el rellan<;ament economic d'aquestes 40-50 in
dústries que encara queden i que en aquests moments 
tenen unes dificultats economiques gravíssimes, com va 
poder constatar el propi conseller d'Indústria i Comer<;. 

En pregunta que férem fa uns mesos a la Con
selleria, se'ns va respondre que aquest sector estava de
clarat sector preferent, pero a nosaltres no ens contava 
que s'haguessen preses accions i mesures concretes per 
tractar-lo com a tal, com un sector preferent, i que ne
cessitas que fos possible rebre les subvencions neces
saries per activar-lo. Pensam que amb aquesta visita que 
ha fet el conseller, se n'haura adonat de la necessitat 
d'actuar urgentment si volem que ja l'u de gener del 93 
no hagin de tancar aquestes indústries per la impossibili
tat d'adequar-se a la normativa comunitaria, i que es 
comencin les actuacions necessaries i encara siguem a 
temps d'evitar que un sector més, un d'aquests sectors 
que per desgracia ja no podran sobreviure, desapareixi 
definitivament. Moltes de gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampo!. Pel Grup Parlamen
tari MIXT té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta, senyores i senyors 
diputats, Sr. Sampo!. Vagi per endavant que el nostre 
grup li donara suport a la totalitat d'aquesta proposició 
no de llei, sent conscients que realment la sítuació d'a
questes petites indústries anomenades teuleres passen 
per uns moments difícils. Concretament aquí, a I 'illa de 
Menorca, desgraciadament ja no som a temps de salvar 
cap d 'aquestes indústries, perque no n 'hi ha cap que es 
dediqui a aquesta activitat que en un moment determinat 
va tenir una certa rellevancia, pero degut precisament a 
la situació no solament economica de les propies indús
tries, sinó també a la importació d'una serie de materi
als vinguts no tan soIs de la península, sinó que també 
en els darrers anys que hi va haver una gran febre cons
tructiva -i supos que devia succeir cosa similar a les 
altres illes de la nostra Comunitat- fins i tot es van arri
bar dur materials de l'estranger, concretament de Tuní
sia, sé que hi va haver moltÍssimes d'importacions de 
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teules, de rajoles i de blocs que també es varen emprar; 
encara que no és el cas concret que aquí avui es parla. 

Per tant, ens sembla totalment bo que es dugui enda
vant per part del Govern establir aquesta línia d'ajudes per 
la modernització de les empreses, que es facin aquests estudis 
i que es donin aquestes subvencions a credits per actius fixos, 
encara que ens consta que el Govern de la Comunitat a tra
vés de 1 'empresa Capital Risc, dóna credits per actius fixos, 
pero no conec exactament si en el cas coneret d'aquestes 
empreses han estat demanats o no en el cas de l'illa de Ma
llorca. 

Quant al punt segon, voste ha dit que realment esta 
dalt la corda fluixa un poc, aquest punt. Jo quan l'he llegit i 
estudiat aquest punt, vull dir que esta un poc agafat pels 
pels. Jo crec que és interessant i és important que els ajun
taments, que tenen un grau de responsabilitat important en 
l'ús de materials tradicionals, a les seus plans general s o 
revisions, o normes subsidiaries posin, com practicament 
s'ha vingut fent i pel que respecta a l'illa de Menorca conec 
bastants de casos, concretament el pla general que s'ha apro
vat al municipi d'es Castell definitivament, recull que moltes 
d'aquestes construccions s'han de fer amb teula arab, amb 
materials tradicionals, no solament de ceramica sinó també 
bastiments, fines tres de llenya i pintats de colors tradicionals, 
etcetera. Jo crec que és important que es reculli, i que un 
poc aquella epoca de l'alumini anoditzat passi a la historia, 
perque realment ens trobem ja pobles i carrers de la nostra 
Comunitat que alllarg d'una serie d'anys es varen fer malbé 
les seves característiques tradicional s degut a haver emprat 
uns materials que no eren els haurien d'haver permes en el 
seu momento 

També s'ha de dir que les comissions de patrimoni 
historic-artístic tenen també facultats, i tenen l'obligació 
quan es recullen les normatives concretes, de vetlar perque 
es faci així, quan determinad es obres ha requereixen previa
ment la seva aprovació. Tinc entes que en el cas també de 
l'illa de Menorca, que és el que conec més, es fa d'aquesta 
manera, no sempre de tot, qualque vegada hi ha hagut alguna 
fregada en aquestes qüestions, perque la propia comissió de 
patrimoni no sempre ha estat prou ferma perque a~o es fes 
així, pero crec que és important. 

Jo em volia referir també al punt tercer, que també 
ens sembla bé, peró tampoc, i aquí ve on dei a que les coses 
estaven un poc agafades pels pels, jo crec que una situació 
económica a determinades empreses tampoc ens pot deter
minar, perque la situació és delicada, s'hagin d'emprar mate
rials tradicionals necessariament. En aquells casos que sigui 
més efectiu emprar uns altres materials, encara que tal vega
da es pugui fer un revestiment amb aquests materials tradici
onals, pero a efectes de manteniment o de conservació, a 
vegades és necessari que altres materials substitueíxin els 
tradicionals, í realment hí ha imítacions molt ben fetes, i que 
juguen practicament el mateix paper quan passa un poc de 
temps i es produeix un envelliment d'aquest materials. 

Jo els volía recordar una anecdota d'una com
panya seva, del PSM de Menorca, que era vocal d 'una 
associació de velns de la qual jo era secretari en aquell 
moment, i record que es va fer un bar per atendre el 
públic, i hi va haver una discussió molt forta, perque els 
materials que s'empressin en la construcció del bar 
fossin materials tradicional, i que els escuradors fossin 
de ceramica, deIs tradicionals que es feien antigament. 
El concessionari del bar deia "és que a~o ens presenta 
molts de problemes a 1 'hora de fer nets els gots ", perque 
aquest tipus de material i les mides que tenien no eren 
les adients per la feina d'un bar. 1 ella insistía que els 
materíals tradicional. Jo record que vaig acabar aquesta 
discussió perque li vaig demanar: 11 escolta, a ca teva, els 
escuradors de que els tens, de ceramica o d'acer inoxi
dable?", i em va dir liNo, d'acer inoxidable". Per a~o 
volia dir que tampoc no hem de dur les coses al maxim, 
a l'extrem. És una broma, peró que va venir amb una 
discussió que de vegades un excessiu valer que tot sigui 
tradicional tampoc no és el millar necessariament. Ara, 
a efectes estetics, estam totalment d'acord, i també amb 
la línia que esta plantejada aquesta proposició no de 
llei, en el sentit que es doni suport a aquestes indústries 
i se n 'intenti una revitalització. 

També hi ha un problema de preus, i amb a~o 
s'han de fer aquests estudis, perque aquestes empreses 
han de ser competitives, i moltes vegades amb aquests 
materials que venen de fora hi ha un problema impor
tant també a l'hora de discutir sobre els preus. Tal ve
gada seria necessari aconseguir l'agrupació d'algunes 
d'aquestes empreses, i fer unes campanyes de promoció, 
que també seria bo. A~ó es pot ajudar molt des de la 
Consellería de Comer~, encara que aquestes campanyes 
no han d'arribar a extrems com la de Porcelanosa i na 
Isabel Preysler, jo crec que ens hem de quedar en una 
cosa més a l'abast del que és la realitat de la nostra 
Comunitat. Dic a~o perque noi sigui que des de la Con
selleria tal vegada es volgués anar a coses molt enfora 
del que és la realitat. 

Per tant, resumint, els donarem suport a aquesta 
proposició íntegrament, tal com ve presentada. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores í senyors diputats. Fa 
aproximadament un any el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA va presentar -i es va aprovar, curiosament, una 
de les quatre- una esmena perque el Govern dugués 
endavant el que es deia un Pla de teuleres. Ha passat un 
any, discutim un altre pressuposts, i el Pla de teuleres 
deu esser dins el calaix de la Consellería de Come[(~ i 
Indústria. Bé, la proposta, el pressupost, supos que una 

--
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convenient modificació de credlt -que ja veurem on va, que
den poes doblers- clestinara J 'execució de pressupost d aquest 
pla de teuleres a una altra cosa, i el pressupost s'executanl. 
i el pla de teuleres no es fara, no s'ha feto i ens temem que 
per molt bona intenció que tengui aquesta proposició no de 
!leí, no el Pla, sinó les teuleres tenguin un pervindre bastant 
problematic. 

Per que? perque pareix que el Govern d'aquesta 
comunitat autonoma a la indústria tradicional d'aquestes illes 
-i crec que aquest tema s'ha de tractar com una ajuda, o una 
protecció, o un manteniment, impossible un rellan<;ament, 
d'una indústria tradicional d'aquestes illes-li té pdlcticament 
sense el més petit intereso Pareix que no li importa si les 
teuleres contaminen -que contaminen molt-, no Ji importa si 
les teuleres són productives -que no ho són comparativament 
als sectors industrials de la península-, si les teuleres tenen 
un mercat al qual puguin acudir encara que només sigui, i 
hauria de ser per molt més, amb canlcter estetíc. 

Al Govern no li importa, i obviament de manera 
reiterada, ara és el PSM, fa un any va ser el Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, se li recorda al Govern que hi ha una 
indústria d'aquesta comunitat autonoma que va tenir un 
abast importantíssim, que va tenir una producció també 
important, i que decau. 1 molt més decaunl. quan se li apli
quin les mesures anti-contaminació que s'hauran d'aplicar a 
partir de I'any que ve. Si s'apliquen, perque la veritat és que 
en aquesta comunitat auto noma les mesures antí-contamina
ció, inspecció, i tot aixo, no s'apliquen de més. El Govern no 
hi té tampoc massa intereso 

Per tant, benvinguda sigui aquesta proposició no de 
llei, a la qual obviament nosaltres donarem suport, especial
ment pel que diu el punt 1, encara que el 2 i el 3 són més 
manifestacions de bona voluntat que altra cosa. Que diu el 
punt 1? Que s'estableixi una línía d'ajudes, que hauria de 
venir conseqüencia d'un pla, coneixent I'estructura, la situa
ció, les necessitats etcetera de les teuleres, una línia d'ajudes 
per tal de modernitzar tecnologicament, per tal de veure 
quina viabilitat tenen, i per tal d'ajudar a inversió que pugui 
millorar la productivitat, millorar l'impacte ecologic i posar
se en línia del que és Europa. 

És evident que la proposició no de llei té moltíssims 
de problemes. Precisament perque no és un pla. És a dir, no 
té en compte que hi ha una certa demanda en aquestes illes, 
no té en compte -i em referesc a la segona i tercera part de 
la proposició- que els costs d'utilitzar aquests materials en 
Construccions normals són bastants més grossos que els costs 
d'utilitzar els materials que es poden importar de la penín
sula, a pesar de l'avantatge del factor transports en aquest 
cas, pero produlm més car, en més poca quantitat, i costa 
ll1és doblers la producció unitaria. No té en compte un tema 
qUe és molt important, i que aixo els estudis de viabilitat i de 
Compatibilitat tecnológica erien imprescind ibles que la 
quaJitat de la producció d 'aq uestes illes és pitjor que la quaJi
ta~ de fora, que tenen aquelJs tipus de materials cuits, diríem 
mes que ceramics, perque són realment més materials cuits 

--
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que ceramics, tenen cal<; dins la seva composició, que 
s'hauria de llevar, que no s'hauria d'utilitzar, perque les 
fa molt més fragil. la teula mallorquina és més clara, 
pero també és més fragil que la teula que importam. 
No té en compte la segona i tercera part, una certa 
filosofia, que no té per que tenir en compte perque aixo 
és una filosofía, d'una certa llibertat de mercat, pero 
que dins el context que som a Europa, i dins la Consti
tució Espanyola s'ha de tenir en compte. 

Pero de totes maneres, a pesar d'aquests defec
tes que són propis d'una proposició no de llei, que no 
intenta dir al Govern exactament el que ha de fer, si no 
que li diu "escolti, hi ha aquest problema, vostes actuln 
en aquesta línia", amb aixo els poden ajudar, pero que 
ja el Govern havia d'haver actuat fa temps, fent aquell 
pla de teuleres, i avui no hauríem de discutir aquest 
tema aquí, és sense cap dubte una idea bona. 

1 jo volia fer un reflexió a la gent del grup po
pular, que supos que no els interessa el més mÍnim el 
tema de les teuleres, i al Govern, que suposam que tam
poc li interessa, perque ho ha demostrat, senzillament. 
Nosaltres suposam segons demostracions. Supos que al 
conseller adjunt a Presidencia li deu molestar que li 
digui aixo, pero si té una esmena amb doblers per un 
pla de teuleres durant un any i no I 'ha fet, deu ser que 
no li interessa. Die jo, no ho sé, tal vegada li interessa 
moltÍssim, peró no li interessa fer l'estudi que esta 
aprovat en aquest parlament. Tal vegada li interessa 
moltíssim des s'un punt de vista estetic, des d'un punt 
de vista que queda molt mono, peró no des del punt de 
vista industrial, de la utilització d'aquests materials, 
etcetera. 

La veritat és que la idea és bona, i nosaltres en 
aquest sentit li donam suporto Continuam dient que és 
imprescindible coneixer l'estructura d 'aquest subsector 
industrial, la necessitat de reno vació tecnologica i d'in
versió d'aquest subsector industrial, les possibilitats 
fínanceres d 'aquest subsector industrial, les possibilitats 
de mercat d'aquest subsector industrial. En definitiva, 
que és absolutament imprescindible que el Govern de la 
Comunitat Autonoma, que suposadament no tan sois es 
dedica a urbanÍtzar o a propiciar urbanitzacions, sinó 
que també s'hauria de dedicar, en la nostra apinió, a 
millorar les condicions de competitivitat, d'activitat 
industrial de la Comunitat Autonoma. Ho agafi de la 
ma, que el Govern de la Comunitat Autonoma serveixi 
per qualque cosa més que per tot el que hem discutít 
aquests dies. Si surt al carrer, i serveixi com a mÍním 
per no deixar morir un sector tradicional, i sobretot 
posar-lo en condicions perque pugui ser competitiu 
continuar funcionant en els proxims anys. 

Senyors del PSM, nosaltres -com han vist- do
nam suport a la seva idea. Demanam al Govern que no 
tan soIs li doni suport, sinó que la tiri endavant d'aques
ta manera o fent un pla de teuleres, i posant en marxa 
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aquestes mesures, i voldríem que aquestes pro postes que 
realment són, dirÍem, de to menor, perque no hi ha aquells 
grans debats parlamentaris que hem vist avui dematí,que 
hem vist aquests dies, es tenguessin bastant en compte; per
que seran de to menor a nivell parlamentari, pero són de to 
majar, i molt majar, per un conjunt important d'industrials, 
i sobretot per mantenir un fonament industrial dins la nostra 
comunitat autonoma que no tan soIs ha de ser sol i platja, 
sinó que també ha de ser allo que hem tengut sempre i que 
podem seguir mantenínt, que és la índústria tradicional, les 
ceramiques, l'artesania, etcetera, tot allo que vostes predi
quen molt, pero fan com aquells que valen ser per tot: pre
diquen, prediquen i prediquen; pero com els mals capellans, 
i vos tes en deuen saber molt, no hi creuen. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Alfonso, pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 
Empezando, no sé si hacer un comentario general, como 
había hecho el Sr. Sampol a la presentación de su proposi
ción no de ley. Efectivamente es un tema interesante, es un 
tema oportuno, se decía porque justamente creo que ayer o 
antes de ayer salían en la prensa unas relaciones sobre las 
reuniones que había tenido el Conseller de Industria y Co
mercio con representantes del sector, en la cual se había 
hablado precisamente de ayudas de todo tipo. 

Yo quiero decirle que efectivamente la industria de 
cerámica no está en su mejor momento, en estos años en 
Baleares. Yo diría que realmente la industria cerámica en 
Baleares, y hasta donde yo sé -no soy un experto en historia
no fue nunca realmente una industria boyante, la cerámica 
industrial, me refiero, es decir la cerámica empleada en obras 
públicas, en edificación en gran escala, en monumentos de 
todo tipo; no se distingue en Baleares por un gran desarrollo 
de la industria cerámica, yo creo que fundamentalmente -
parece evidente- que por dos razones. La primera por no 
tener una materia prima suficientemente extendida a lo largo 
del territorio, y suficientemente buena como para poder 
emplearla en gran escala. Y la segunda razón, porque en 
cambio tuvieron en la antigüedad un material mucho más a 
mano, y mucho más extendido en general por todo el terri
torio, que son los materiales pétreos. 

y por esto las grandes construcciones de la antigüe
dad, prácticamente en las tres islas, son construcciones en 
piedra. La cerámica se utilizaba más en un tipo de uso do
méstico. hay desde luego en esto preciosos ejemplos, yo creo 
que basta recordar las terracotas púnicas de Ibiza, por ejem
plo, o basta también pensar en la espléndida cerámica sigi
llata que se hacía en Mallorca, i creo que en Menorca tam
bién, para ver muestras de un tipo de utilización del barro 
de uso doméstico de gran altura artesanal, pero que insisto, 
por las razones que antes decía y seguramente por algunas 

más, nunca tuvo una gran difusión. Es verdad que los 
árabes, que trajeron unas técnicas más depuradas que 
venían de otras latitudes en las que utilizaban profusa
mente este material, introdujeron aquí toda una serie de 
elementos, fundamentalmente los que nos llegan hasta 
hoy, en solados y en tejados, también en construcciones 
hidráulicas, en canalizaciones y en elementos de regadío 
en que dieron quizá un relativo esplendor a esta indus
tria. 

No es sin embargo, insisto, uno de los lugares 
del Mediterráneo en que podamos hablar de una gran 
profusión industrial de estos materiales. Bien cerca 
tenemos otras regiones del Mediterráneo, y concreta
mente de España, enfrente, en la península tenemos, 
por ejemplo, la zona de Valencia en que la utilización de 
estos materiales fue mucho mayor. 

Centrándonos sin embargo en la problemática 
de hoy en día, no cabe duda de que efectivamente se 
une quizá a esa tradicional falta de pensamiento indus
trial en cuanto al tratamiento de cerámica, también una 
situación tremendamente atrasada en cuanto a los pro
cedimientos de fabricación de estos elementos cerámi
cos. Estos elementos están extraordinariamente atrasa
dos, pero no atrasados al año 92, sino a hace muchí
simos años. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, ya 
había hornos de tipo túnel, hornos eléctricos, un mon
tón de hornos de fabricación de ladrillos, de bovedillas, 
de elementos en definitiva cerámicos de construcción 
que eran corrientes en la península, y que sin embargo 
todavía hoy no se conocen prácticamente en Mallorca. 
Se conocen, por supuesto, pero quiero decir que no se 
utilizan. 

De manera que es verdad que la viabilidad de 
esta industria local pasa por la necesidad de modernizar 
extraordinariamente lo existente. Y en ese sentido nos 
parece, esta mañana me parece que un portavoz de mi 
grupo les decía también a ustedes que habían presen
tado una proposición constructiva, y ésta también nos 
lo parece. Lo que sucede, es que respecto al punto pri
mero, nos cuesta mucho trabajo decirle que sÍ. Y nos 
cuesta mucho trabajo porque en definitiva lo que pide, 
que es el apoyo a las industrias de cerámica, la realiza
ción de estudios y la subvención de créditos es algo que 
está ya hecho y plasmado, no solamente en conversacio
nes del conseller o de los responsables de la Conselleria 
de Industria con los del sector, sino concretamente en 
una legislación que está en plena vigencia. Yo ha pedido 
una referencia a la Conselleria de Industria, porque debo 
confesar que desconocía, o por lo menos no recordaba 
como estaba esta cuestión; y me dan un resumen que es 
yo creo que verdaderamente definitivo en esta materia. 

Mire, hay un decreto, el Decreto 9/1987 de 5 de 
marzo, por el que se establecen ayudas a las empresas 
que emprendan proyectos de modernización, investiga
ción y desarrollo tecnológico. Estas ayudas se concretan 
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hasta un 30% de la inversión en mejora de producción, y 
hasta un 20% de la inversión en infraestructuras. El decreto 
está aquí, yo tengo la fotocopia y no tengo inconveniente, 
corno comprenderá, en facilitársela. Posteriormente hay otro 
decreto de la misma fecha, el 10/1987 también, como digo, 
de 5 de marzo, por el que se regulan ayudas a las empresas 
que realicen estudios para mejorar la organización industrial. 
Estas son del 50% del estudio, hasta un millón de pesetas. 
También posteriormente hay el decreto 23/1989 de 22 de 
febrero, de ayudas a pequeñas y medianas empresas, median
te el que se establecen subvenciones a la financiación para la 
adquisición de activos fijos; también es de aplicación a este 
casO. y todos estos decretos, me dicen en la Conselleria de 
Industria, quedan reforzados por la orden del 6 de abril de 
1989, en la que se incluyen como industrias preferentes, en 
al artículo 2.3.c), a los tejares o similares. Y efectivamente 
esO es una orden de la Conselleria de Industria en la cual, en 
este punto que me señalan, dice que para la concesión de 
una subvención máxima, porque hay diversos tipos de sub
venciones, será necesario pertenecer a uno de los sectores o 
actividades definidos como preferentes según la relación que 
se detalla en apartado c); y en ese apartado, como antes 
decía, es donde viene entre otros -madera, calzado y piel, 
bisutería, náutica, textil y confección, tecnología de punta
tejares o similares. Viene específicamente esto. 

Por consiguiente, el primer punto de su proposición 
no de ley, sería realmente hacer una raya en el mar, pedir 
una cosa que ya existe. Y de hecho, es de esto de lo que ha 
echado mano el conseller de Industria y Comercio para en su 
reunión con los responsables o con los representantes de este 
tipo de industrias, pues poder poner en marcha, o invitarlos 
a poner en marcha y hacer uso de estas facultades que les 
concede esta normativa del gobierno. Sé también, por expre
sión del propio conseller, que se va a poner por el acuerdo 
habido en esas conversaciones, un plan piloto en marcha a 
principios del año que viene. Por consiguiente creemos que 
el punto primero es en este caso superfluo, puesto que está 
perfectamente definido por todo esto que le digo. 

En cuanto a los puntos segundo y tercero, la verdad 
es que este asunto 10 discutimos en el grupo y pensábamos 
darles apoyo. Pensábamos y seguimos pensando. Sin embar
go debo confesarle, Sr. Sampol, que me ha preocupado un 
poco su intervención, porque yo he querido entender que 
tanto el punto segundo como el tercero, es una invitación 
efectiva a ayuntamientos, a corporaciones locales, y al Go
bierno de la Comunidad al uso preferente de los elementos 
que efectivamente y por razones estéticas, sean de fabrica
ción local. Sin embargo eso, desde luego, no debe en ningún 
caso Su poner que aquí vayamos a poner fronteras a elemen
tos cerámicos procedentes de otros sitios, porque compren
d~rá que entramos en esa dinámica y, como me decía un 
dIputado hace poco entonces también vamos a tener que 
recomendar que se coman patatas exclusivamente de la Pue
bla, o que no puedan traer leche de la península o del resto 
ele naciones europeas, etcétera. 

> 

Es decir, la recomendación de utilizar productos 
de aquí en función efectivamente de sus condiciones 
estéticas, me parece bien. De hecho, está recogido ya en 
algunas normas de planeamientos municipales, y concre
tamente se recogía -yo creo que con bastante profusión, 
aunque debo reconocer que en este momento no lo 
recuerdo con claridad- en el Plan provincial, en que ya 
se hablaba del color que tenían que tener las tejas, que 
efectivamente son de un color ocre o marrón, más sua
ves que las rojas que se usan sobre todo el la parte de 
Levante de la península, porque hay otras zonas de la 
península en que también los colores son más parecidos 
a los de aquí. 

En ese sentido, insisto, vamos a darle apoyo a 
los puntos 2 y 3 de su pror')sición, pero dejando claro 
que ello es por motivaciontc" estéticas, y porque 10 que 
en definitiva pretendemos es que la so!ución que usted -
se preguntaba cómo incentivar la industria local; la 
solución de incentivación de la industria local es hacerla 
más competitiva. No hay otra, créame. No hay otra ni 
la puede haber. Ni en cerámica ni en ninguna otra cosa. 
Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. En torn de replica 
té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gra.cies, Sr. President. Creim que estam en 
sintonia tots els grups, cree que coneixem perfectament 
la dificultat d'actuar sobre aquest sector. L'agralment al 
Sr. Peralta, i cree que els dubtes que podia tenir esta n 
ben clars, així com els que han manifestat els altres 
grups. Cree que hem d'agrair el to que ha donat el Sr. 
Alfonso. Jo avui no el puc acompanyar, perque com veu 
no estic gaire bé de veu. 

Cree que, pero, la part principal és un tema que 
han apuntat uns i altres, i és la necessitat deIs estudis de 
viabilitat, i és cert que el Decret, em pens que és 10/87, 
incentiva per millorar l'organització industrial, incentiva 
fins un 50% la possibilitat de fer estudis, pero evident
ment aixo no ha fara cap d'aquestes empreses, atesa la 
situació que estan. Són petites indústries familiars, arte
sanals, i que no poden envestir un estudi d'aquestes 
característiques. Creim que aixo hauria de ser una inici 
ativa del Govern perque tal vegada aquest estudi -i no 
ha volem ni ha desitjam ningú deIs que som aquí- pero 
tal vegada aquest estudi aconsellaria que aquestes inver
sions, encara que estassen su1?vencionades en un 30% 
pel Govern, no es realitzassen. És a dir, tal vegada a
quest estudis ens dirien: "escoltin, petits industrials del 
subsector de les teuleres, no es gastin els milions en 
invertir, perque aixo és definitivament mort". Creim 
que no és abó, pero aquesta creim que hauria de ser 
una iniciativa del Govern, fer aquest estudi de viabilitat 
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i en base a aquest estudi aconsellar el sector; perque és cert 
que hi ha aquests decrets, i em pareix que a través de les 
organitzacions empresarials els deuen coneixer els petits 
empresaris. Pero creim que el Govern quan hi ha un subsec
tor, encara que no sigui important numericament i pel vo
lum de negoci, pero sí que ajuda a aquesta petita diversifica
ció económica, que a vegades molts més doblers deis que es 
necessitarien per reflotar-la, pensam que el Govern hauria de 
sortir a camí, no hauria d'esperar que venguessen aquí les 
sol'lícituds, les peticions, més en un moment que ja és difícil 
actuar, sinó que el Govern hauria de sortir a camí, i així 
com ara s'ha mogut el tema, perque tal vegada l'associació 
de ceramistes per a la construcció sigui un poc més dim'tmica 
i tal vegada ens .hagi enviat escrits als distints grups i hagi 
visitat el conseller, creim que el Govern hauria de prendre 
iniciatives. 

De manera que aquest primer punt el veiem en 
aquest sentit, que fos el Govern que encap~alas un poc a
questa reno vació tecnologica que necessiten aquestes empre
ses. Evidentment intentarem, els transmetrem, supós que el 
conseller ja ho va fer, les distintes possibilitats que els decre
tes han habilitat, amb la confian~a que s'hi acullin Í com a 
mínim algunes d'aquestes indústries es puguin adequar a la 
nova normativa, que ja és pnlcticament en vigor a partir 
d'aquí un mes. 

Llavors vull dir que no es preocupin per la nostra 
intervenció. Creim que l'han entesa perfectament, i som ben 
conscients que només ens podem acollir a aquests motius 
estetics, perque tot el que fos anar més seria anar contra la 
lliure competencia, la lliure circulació de mercaderies dins la 
Comunitat Europea, i evidentment som ben conscients que 
aixo és impossible, De totes maneres agralm als portaveus 
del Grup PP-UN al suport als punts 2 i 3, que a la vegada és 
un suport menor, que pot servir per concienciar els ajunta
ments, el mate ix Govern, de la necessitat d 'utilitzar aquests 
materiaIs, no tan sois, que evidentment es nota quan s'ha 
utilitzat un material fet aquí o no, sinó que també es pot 
contribuir a fomentar l'economia de les mes Balears, en 
aquest cas l'economia menorquina, perque com molt bé deia 
el Sr. Peralta, a Menorca ja no hi cap indústria desgracia
dament que hagi pogut sobreviure. Moltes gracies a tots. 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Hi ha intervencions en torn de 
contrareplica? Sí, Sr. Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, senyors diputats , Sr. Sampo!. A mi 
m'ha preocupat molt, pero molt, coneixer que la solució que 
es dóna a la seva primera proposició és en el decrets, jo els 
die decrets "estandard ", perque serveixen per tot. Serveixen 
per granar, per fregar... per quaIsevol cosa, serveixen per 
teuieres i per clubs de futbo!' Es igual, he exagerat, amb els 
clubs de futbol, no ho són, pero és igual, indústria de la 
bijuteria, 1 clar, em preocupa que la situació sigui aquesta. 

Jo crec que és importantíssim coneixer primer 
quina estructura industrial té aqueix subsector; segon: 
quina necessitat d 'inversió té aquesta estructura indus
trial, tant per fer la indústria competitiva, si ho pot ser, 
com per fer-la ecologicament -torna sortir la paraula 
eco logia- viable. Són les dues coses. Quin possible mer
cat hi ha en aquesta Comunitat Autónoma, és una altra. 
Sense aixó, fer decrets per donar subvencions per a 
inversió, donar subvencions per estudi, estudi, etcetera, 
és tirar els doblers , cosa a que ens té acostumats el 
Govern de la Comunitat Autonoma; peró voldríem que 
s'utilitzassin per altres coses. Per tant, a nosaltres aquest 
suport simbolic que a la proporció aquesta dóna el Grup 
PP-UM, ens té un cert gust agre, precisament perque a 
I'important no tan sois no li dóna suport, sinó que ha
vent-se compromes, tampoc no ho fa 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Sr. González Ortea, té la 
paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Sí, gracias Sr. Presidente. Sr Sampol, simple
mente quiero decirle que no sé cómo presenta usted 
proposiciones sobre temas sobre los que hay otros que 
pontifican y tanto saben. Nada más, muchas gracias, Sr. 
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. González Ortea. 

Passarem a la votació de la proposició no de llei. 
Entenc que és convenient fer la votació separada de ca
dascun deIs tres punts. Passarem en conseqüencia, ido 
a votar el primer punt. 

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

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. 
Queda rebutjat el punt primer. 

Votació del punt segon: 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Votació del punt tercer: 

--
e 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 

voleo posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovat també per unanimitat el punt tercer. 

I esgotat I'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Mol
tes gnicies a tots. 
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