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1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Diputats vagin prenint lloc als seus escons. 
Molt bones tardes. Comenc;:a la Sessió, que és la pri· 

m era del darrer pedo de d'aquesta Legislatura. 
El primer pun t de I'Ordre del Dia és el relatiu a 

Preguntes, trac tarcm, en primer lloc, la 1960, que foro 
mula el Diputa t Sr. Sebastif\ Serra i Busquets, qui té 
la paraula. 
EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. És una pregunta dirigida al 
ConseJler cl 'Indús tria, i és r elativa a aques t curset que 
es fa en aquests moments , ens sembla que fins i tot 
acaba aquesta setmana, i és un curset d'instaHadors 
electricistes que es fa per obtenir amb un examen el 
carnet d'instaHador electricista. Pareix que ho ha orga
nitzat la Patronal d'Electricistes i que la Conselleria de 
Comen;: i Indústria hi coHabora. Hem sabut que la gent 
que s'ha matriculat al curset i que el fa, ha pagat de 
matrícula 20.000 Pts. per cap, per un curs que ha durat 
poc, relativament poc. Aleshores, el que volem saber és 
si la coHaboració de la Conselleria consisteix a subven
cionar directament els que han pagat les 20.000 Pts., 
part d 'aquesta matrícula o no, i, arnés, ens 'interessaria 
saber quan pensa la Conselleria fer efectiva la c 01·1 a· 
boració, perque pensem que hauria de ser sempre abans 
deIs examens, no després. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Consel1er, té voste la paraula . El Sr. Gaspar Oli-

ver. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com 

voste deu saber, Sr. Serra, el Decret 2413, de 20 de se
tembre del 73, estableix que per tenir el carnet d'ins tal
lador electriciste autoritzat es requereix, com a primer 
requisit esser titular de Formació Professional o equi
valent, com a mínim, i haver superat també unes pro
ves, uns examens. Aixo ho venia realitzant la ConseJle
ria d'Indústria, més concretament la Direcció d'Indús
tria, pero, d'una lectura de les estadístiques d'aquests 
darrers examens, vcim que únicament ha aprovat un 
38 %, i atenent que a la Conselleria d'Indústria miram 
molt per tots els temes de la seguretat industrial i per
que ens interessa també que aquests professionals ten
guin un nivell professional elevat, un nivell professional 
bo, varem entrar en contacte amb l'Associació d'Elec
tricistes i els varem anunciar la possibilitat que nos al
tres creiem que era oportú que es realitzassin aquests 
cursets. Aquest que voste ha dit és la primera vegada 
que es realitza aquest eurs, i l'ajuda, i contestant al 
fons de la seva pregunta, l'ajuda es concreta en una 
subvenció de 200.000 Pts. i també en un seguiment d'a
quest curs, a la vega da que, també, la Direcció, els 
Tecnics d'Indústria varen participar a la redacció del 
programa d'aquest curs, per tal que anas amb con
eordan~a amb els examens, a la vega da que també els 
tecnics han impartit alguna cIasse com podria ser, per 
exemple, la que fa referencia als butlletins industrials. 

Vull deixar molt cIar que aquests cursos no són 
obligatoris, sinó que el que ens ha inspirat a la Con se
lleria és precisament aquest nivell de formació elevat, 
que és el que pretenim, i sÍ, s'ha de dir que, efectiva
ment, el. vull rectificar, no donam la subvenció, una 
vega da fets els examens, sinó que la sub venció ja esta 
acordada, ara, la subvenció no esta abonada, encara. 

EL SR. PRESIDENT: 
\ 

Sr. Diputat , vol c.ontestar? 
. \ 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, vull contes tar. 1 tornam a ser en el ma teix. Les 

200.000 Pts ., a qui , a la Patronal o als que han pagat 
20.000 Pts. , ele matrícula? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol contestar? 

EL SR. OLIVER MUT: 
La subvenci.ó va a la Patronal, perque la matrícula 

sigui de 20.000 Pts ., que si no seria de molt més, in
cloent aquÍ dins que, endemés, aquests matriculats no 
paguen tampoe el material tcenic . S'ha ele dir que a les 
altres Comunitats val, almanco, el doble. El que sí és 
cert és que els que s 'han matriculat han pagat les 
20.000 Pts., pero després tendran aquesta subvenció, 
se'ls tornaran els doblers. És a dir, no hauria de ser 
aixÍ, sinó que hauria el'anar, directament, la subvenció 
a l'Associació, d'acord amb el pressupost i que el que 
es matriculas ja pagas el que realment ha de pagar. 
Aquesta vegada, per les presses, no ha estat aixÍ, han 
pagat les 20.000 Pts., i del que sobri per pagar tot el 
material tecnic, tot el material didactic, per dir-ho d'a
questa manera, el que sobri, es tornara a aquests ma
tricula ts, a aquests aspirants. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. ConseIler. Moltes gracies, Sr. 

Diputat. 

II.-l) 
El punt següent és el relatiu a InterpeHacions. Trac

tarem, en primer lloc, la que formúla el Grup Parla
mentari Socialista , i en el seu nom el seu Portaveu, Sr. 
Francesc Triay i Llopis, que interpeHa el Govern sobre 
incompliment ele les seves obligaeions en relaeió a les 
Arees Naturals d'Especial Interes, declarades per Llei 
del Parlamen t. 

Te la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el 
Sr. Joan Francesc Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Si qualque !lei 

ha estat reiterada insistentment, invocada en aquest 
Parlament, crec que és la Llei 1/84, de Dec!aració d'.i\
rees Naturals d'Espeeial Interes. Unes lleis necessaries, 
perque fins ara no han trobat, en el Govern, la volun
tat ele catalogar definitivament el patrimoni natural 
i fer-Ies innecessaries una vegada que ja disposa, des 
de fa temps, deIs estudis necessaris per poder-ho fer. 
Quatre han estat les lleis aprovades, una proposada pel 
ConseIJ de Menorca, sobre Cala'n Turqueta i Macarella, 
rebutjada; la de Cala Mondragó, que jo cree que en 
aquestes materies és la més gran derrota que ha tingut 
aquest Parlament; la de l'Albufereta, la de Cala Agulla, 
la de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, em referesc 
a la de protecció de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, 
la de Sa Canova d'Arta, que no sabem exactament a qui
na galaxia parlamentaria es troba, i que seria interes
sant recuperar-la, i dema mateix, encara, en tenim una 
aItra, proposada pe! Consell Insular de Menorca, sobre 
l'Albufera de Fornells. En total, per deu vegaeles ja, 
aquest Parlament, ha sentit la mateixa canc;:ó, i jo estic 
segur que els Srs. Diputats ja se la saben. Tots saben 
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que les lleis de Declaració d'Arees Natural d'Especial 
Interes exigeixen un desenvolupament mitjan~ant un 
Pla Especial d e Protecció i que aquests Plan s Especials 
de Protecció els ha de fer els Govern, que els ha d'ini
ciar dins deIs 3 mesos següents a l'entrada en vigor de 
la Llei. 

Pero el Govern es resisteix al compliment d'aques
tes Lleis, és contrari realment a les declaracions d'arees 
naturals d'especial interes, crec que considera que són 
una feixuga dtrrega que, com més prest la pugui deixar 
a la vorera del camí, més lleuger anira. I crec que juga, 
juga amb els terminis fixats, juga amb les aprovacions 
inicials, juga amb les informacions públiques, com si 
no fos una estricta obligació seva donar diligent com
pliment a la Llei i a la voluntat del Parlament que hi és 
expressada. 

Crec que és innecessari insistir, pero ho faré breu
ment, que aquests Plan Especials, a part d'una obliga
ció establerta a la Llei, són molt importants, són ne
cessaris per definir les condicions definitives d'ús i 
c!'cdificació, pcr prcveurc camins, aparcaments, infraes
tructurcs, per establir els costs i preveure les invers ions 
afer, tant en el que és restauració ecologica i paisat
gística, com en el que són infraestructures necessaries 
per assegurar l'ús i gaudi públic d'aquests espais. 

Quasi no es pot creure, pero realment ja prest fara 
tres anys que aquest Parlament va declarar la primera, 
el primer d'aquests espais, el d'Es Trt:l1c, com a Area 
Natural. Quasi tres anys en els quals no hcm trobat mes 
que dilacions, un Pla Especial molt tarda i molt insa
tisfactori, que va ser rebutjat a través de Proposidó 
d'aquest Parlament, i quan el novembre, aquesta Inter
peHació, presentada el més d'octubre ja havia d'anar a 
un PIe, el Govern, amb una gran habilitat, amb un gran 
mestratge en aquest tipus d'actuacions, quina jugada, 
realment va avanc;:ar-se i va tornar guanyar temps amb 
unes directrius, amb un programa que aquests dies es
tudiam a la Comissió pertinent. Unes directrius, un pro
grama de criteris, total, estam próxims, com deia, als 
tres anys, i aquí sí que es pot dir que qui dies passa, 
anys empeny, i anam cap al final de la Legislatura, sen
se veure definitivament ordenada la protecció de l'es
pai primigeni de tota aquesta serie, com és el d'Es 
Trenc. 

Ses Salines d'Eivissa i Formentera, la Proposíció 
aprovada, la Proposició de la dreta, la Proposició del 
Grup Popular i del Grup Regionalista, aquella feta, no 
per protegir, sinó per edificar, aquella més preocupada 
per respectar determinats interessos economics que els 
valors que realment mereixen ser protegits, realment 
no sabem quan, que s'ha fet del seu Pla Especial. Tam
bé va ser el mes de novembre quan ja era en con di
cions d'anar a l'Ordre del Dia aquesta Prqposició, aques
ta InterpeHació que ara tramitam, quan el Govern es 
va avanr;:ar, i per ar;:o nosaltres, immediatament, respec
tu osos vam demanar que deixéssim aparcada aquesta 
InterpeHació, per coneixer amb profunditat i amb rigor 
el projecte del Govern, va anunciar que havia estat apro
vat inicialment dia 4 de novcmbre el Pla Especial ele 
Ses Salines d'Eivissa i Formentera. Vam quedar cles
concer!ats, desarborats , perque, clavant aquesta rapiclesa 
ele reflexes de! Govern per avanr;:a r-se a les inicia tives i 
mostrant aquesta rapida reaeció davant els estímuls 
par~amentari , efectivamenl, el s~riós, el sensat era es
tudwr els clOCuffic nts i e peral". Pe,ro, d ar, hem esperat 
el mes de desembre, he m e perat di mes de gener, hem 
esperat el mes de febrer, i resulta que aquell document, 

aprovat inicialment el mes de novembre, pel Govern, 
mai no hem tingut notícia certa que hagi estat exposat 
a informació pública, ni de quina ha estat la seva sort. 
Els puc assegurar que dia a dia demanava als meus 
coHaboradors que no era possible, que mirassin bé els 
Butlletins Oficials, que potser se'ns havia passat, i s'ha
via acabat ja el termini d'informació pública, pero, re
passat i repassat, realment, d'aquesta aprovació del mes 
de novembre mai no se n'ha sabut res més. 

Sobre Sa Punta de N'Amer, aprovada per aquest 
Parlament el juliol del 85, que el maig de l'any passat 
es va treUl-e, ja amb retard i prou retard, un Pla Es
pecial que no era acceptable i que va tenir importants 
aHegacions, tant per part d'entitats privades polítiques, 
com del Cansell Insular de Mallorca i que, per tant, 
van considerar que ja no era necessari dur aquí, al Par
lament, la necessitat de rebutjar aquest Pla Especial 
perque la contundencia de les aHegacions i les manifes
tacions deIs representants del Govern ja es comprome
ticn a una modificació, el mes de novembre també s'a
nuncia que ha estat aprovat inicialment ,i que hi ha una 
immediata exposició pública d'aquest, coincidint ca
suaIment, com és lógic, amb la tramitació d'aquesta 
IntcrpeHació. Bé, espera que esperaras, el Pla General, 
el Pla Especial no surt en aquests tres mesos i, dar, 
davant ja la desesperació de qui espera una informació 
important i no arriba, i no arriba, i creu que pugui 
haver estat un error, la seva manifestació, reincidim a 
la Junta de Portaveus que aquesta InterpeHació, que 
ha estat aparcada durant aquests tres mesos, que s'in
corpori a l'Orelre elel Dia d'aquest PIe. 1. automatica
ment, oh! meravelles del sistema parlamentari, ahir 
mateix surt un anunci a la premsa, un anunci que anun
cia que proximament es publicara al Butlletí Oficial de 
la COl11unitat la documentació de l'aprovació inicial del 
Pla Especial de Sa Punta de N'Amer, que ha estat apro
vat dia 4 de novembre. 

Quina agilitat, Sr. COl1seller. Quina eficacia admi
nistrativa. Quin ritme. Amb poc més de tres mesos han 
estat capac;:os de passar de l'acord del Consell de Go
vern a l'anunci d'un anuncio Realment, és cert que ne
cessiten, en aquests temes i en altres, una renovació 
complerta del sistema administratiu. Dia 4 de nave m
bre, davant una InterpeHació, anuncien l'aprovació ini
cial d'un document i día, ahir, dia 10 de febrer, davant 
la imminencía de la mateixa InterpeHació, que espe
rava aquesta documentació, anuncien a la premsa, que 
és el nou sistema de comunicació, es veu, entre l'oposí
ció i el Govern, mitjan~ant la publicitat institucional, 
ens trobam que, efectivament, proximament es podra 
consultar aquest Pla Especial, dic proximament, perqur~, 
aixo sí, a la Conselleria hi ha instruccions dares i ener
giques que, en·. absolut, es deixa, en el día d'ahir i en 
el dia d'avui, consultar aquesta documentació, no sigui 
que la coneguin els parlamentaris que han el'intervenir 
en aquest deba!. 

Sobre S'Albufera d'Es Grao, la informació, els fets, 
són menys rocambolescos, realment fa ja vuit mesos 
llargs que esta aprovada la Llei, simplement no hi ha 
cap notícia, no tenim cap coneixement que hi hagi hagut 
cap actuació ni que s'hagi iniciat el Pla Especial que 
la Llei obliga. 

En condusió, crec, Srs. Diputats, senyors del Go
vern, Sr. Conseller, que amb a¡;o de les Arees Naturals 
i deIs Plans Especials de les Arees Naturals, ja se'n 
poden fer gloses. No veim cap interes per part del Go
vern a complir el que la Llei Ji obliga, cap voluntat, una 
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absoluta indiferencia, una total desídia, un mer se
guiment, un superficial cobrir l'expcdient quan, a tra
vés del Parlament, hi ha reclamacions o hi ha 1ntcr
pcHacions sobre aquest tema. Cree que és molt ciar el 
seu desinteres en aquesta qüestió, i que, realment, és 
deplorable la seva separació absoluta del que és una 
política de protecció de la naturales a, especialment 
quan aquesta política procedeix, emana, directament, 
del Parlament de les Illes Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En nom del Govern, té la paraula el Conseller d'Or

denació del Territori, Sr. Jeroni Saiz i Gomila. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de quinze mi

nuts. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sres. i Srs. Diput<¡lts. Jo voldria comenc;:ar per les 

darreres paraules del representant, del Portaveu del 
Grup Socialista, qui, una vegada més, ha acusat el Go
vern d'un desig, més o manco amagat, de no acatar la 
voluntat del Parlamento Jo cree que aquest judici ele 
valor, voste no té dret, en absolut, a fer-lo, ni té cap 
argument ni cap motivació que li permeti fer aquest 
juelici ele valor. De totes formes, per respecte a aquesta 
Cambra i als altres Grups realment preocupats per 
aquest tema, que no tenen cap culpa ele la seva inter
venció, intentaré contestar a la concreta InterpeHació. 
I no faré el que tendria ganes 'de fer: contestar el'una 
forma molt personalitzaela, pero cree que si hem aguan
tat quatre anys sense fer-ho, o quasi quatre anys, po
elem aguantar elos meso s més. 

Jo voldria recordar que el text ele la Llei, em pa
re ix que voste ho ha dit, e! text de la Llei no va ser 
promogut pel Parlament, perdó, no va ser promogut pel 
Govern, va ser aprovat pel Parlamento El nostre Grup 
va intentar introduir certes esmenes que no varen ser 
acceptades, i una era precisament la que pretenia fixar 
pe! Govern un termini per a redacció i aprovació, per a 
aprovació basicament, d'aquests Plans d'Ordenació que 
havien de desenvolupar les declaracions d'una are a el'es
pecial intereso Varem pretenir limitar aquest termini, i 
vos tes s'hi varen oposar, perque varen dir que aixo 
no era problema, perquc com que les disposicions tran
sitóries ja posaven un regim suficientment dur per ga
rantir d'una forma absoluta la voluntat proteccionista 
del Parlament, vostf:s l'únic que volien era assegurar 
que es comenc;:aria, pero el problema ja seria del Go
vern si elesprés no feia res més, perque amb aquesta 
obsessió que tenen vostes, que el Govern no vol prote
gir, pensaven que aquestes condicions transitories, molt 
més dures de les que puguin eleven ir de la redacció del 
Pla Especial el'Ordenació, amb aixo quedava garantida 
la voluntat parlamentaria. De manera que va quedar la 
Llei únicament i exclusivament per fixar un termini per 
comenc;:ar, i el Govern ha complit aquests tenninis es
crupolosament. 

De mode que formalment s'ha complit la Llei, pero 
vos te mateix ho ha explicat, no només fonnalment, sinó 
que en el fons. I el Govem ha intentat fer aquest Pla 
d'Ordenació, els ha fet o s'estan fent en segons quins 
casos, amb uns mitjans molt reelults, amb una elisponi
biJitat de mitjans human s molt limitada, pero s'esta 
fent aquesta feina. 

A vos te li pot pareixer rocambolesc que els termi
ms que s'hagin empkat i quc hagin pogut coincidir o 
no coincidir amb unes presentacions, unes presenta
cions d'InterpeHacions al Parlament, retirades o atura
eles, tornacles a presentar, no ho sé, perque jo no sé 
exactamcnt quina medmica ha seguit aquesla Intcrpel
lació, pero el fet és que el Goyern va comenc;ar el Pla 
d'Es Trenc, supos que ni voste ni ningú d'aquesta Sala 
pot dubtar de la complexitat d'aquest Pla, ele la tinta 
que ha mogut, el'informes, de contra-informes, d'aHega
cions, de resolucions parlamenHlrics, ctc., i, al final, cree 
que la postura del Govern ha estat claríssima, simplíssi
ma i molt humil, a més. 5~ havia interpretat malament 
la voluntat proteccionista del Parlarnent arnb el tema 
el'Es Trenc, li ha ele demanar que es pugui debatre en 
el si de la Comissió, perque no desitja quc aixo cs pugui 
retardar inelefinielarnent amb un Pla i es torni a tomar 
i se 'n faci un altre, i un altre, inelehnielament, al contra
ri, el Govern té rnolt el'interes a poder resolclre, d'una 
vegada aquest Pla Especial d'Ordenació, i per aixo cle
mana que es puguin clebatre en el si de la Comissió, 
les directrius, els objectius concrets d'aquesta ordena
ció perque aquest Pla pugui reflectir realment quina ha 
estat la voluntat del Parlarnent. 

Aixo no és una fonna ele perdre temps, sinó que 
aixo és una forma d'utilitzar la medmica parlamenta
ria, perque el Govern pugui, precisament, donar satis
facció a aquesta aspira ció, a aquesta voluntat política 
nítidament expressaela pel Parlamento És a dir, que no 
tan soIs s'ha seguit la forma en el temps de comenr;:ar, 
que era l'obligació el'acorcl amb la lletra de la Llei, lle
tra que no havÍem posada nosaltres, sinó vostes, sinó 
que arnés s'ha seguit l'esperit. 

En el cas de 5a Punta ele N'Amer, és cIar que 
aquest Pla cs va fer, va rebre, efectivament, crítiques, 
informes negatius, i el Govern es va proposar; sense 
necessitat, coneixent ja quina era l'actitud del Parla
ment, no va esperar que aquest s'hagués ele manifestar, 
i, de motu propio, el Govern va rectificar aquest Pla 
i va fer una aprovació d'un nou Pla simultaniament 
amb el Pla corresponent a Ses Salines cl'Eivissa i For
mentera. Ara bé, voste ho sap, voste, personalment, i 
percloni que li faci aquesta referencia, perque voste es 
dedica al planejament urbanístic, i sap perfectament 
que quan arriba un Pla a discutir a una Corporació, 
igualrnent a un Consell de Govern, es discuteix i s'in
trodueixcn rnodificacions o es poden introeluir, en 
aquest cas es varen introduir, és molt freqüent que es 
puguin introduir modificacions sobre la proposta que 
l'autor elel Pla ha fet, i aquestes modificacions s'ha de 
tornar a reflectir una altra vegada a la elocumentació. 
La documentació queda formalmcnt aprovada, pero 
s'han d'incorporar d'una forma expressa, grafica i per 
escrit, aquestes modificacions, perque quan torni sor
tir a informació pública, el que surti rea1ment sigui 
el que va ser aprovat voluntariament i no el que s'ha
via preparat. 

Bé, aquest ha estat el tema que s'ha hagut de re
petir. Si aquí s'hagués tractat d'aprofitar l'avinentesa 
que aquí s'estava presentant una altra vegada aquesta 
moció, no tengui voste cap dubte que igual que va sor
tir l'anunci, ahir o abans d'ahir, un dia cl'aquests, so
bre el Pla de Sa Punta de N'Amer, hauria sortit exac
tament igual el Pla sobre Ses Salines. Que ha passat? 
Que el de Sa Punta de N'Amer estava llest i a punt, i, 
en canvi, el de Ses Salines d'Eivissa i Fonnentera no 
hi estava, i per aixo no ha sortit. Aixó és evident. Si 
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hi haguessin estat els dos, haurien sortit els dos, pero 
no s'ha donat aquesta coincidencia. Ha sortit abans al 
diari que al Butlletí Oficial, dones sí, i per una raó, 
també, bastant clara, perque l'altra vegada que va sor
tir a informaeió pública hi va haver una queixa, em 
pareix que va ser expressada per escrit, que, de vega
des, l'anunci, vaja, el Butlletí Oficial, amb la data de 
sortida, arribava amb alguns dies de retard als desti
nataris d'aquest anunci, amb la qual cosa, en canse
qüencia, aixo representava una limitació del termini 
real que es tenia, per poder presentar les aHegacions, 
i, per altra banda, és un fet perfectament conegut que 
molta gent no llegeix el Butlletí Oficial i, en conse
qüencia, la seva forma no és comunicar-se el Govern 
amb l'oposició, és comunicar-se els governs amb els 
administrats, és, a més del Butlletí Oficial, a través deIs 
mitjans de comunicació, per aixo es va publicar l'anun
ci. S'ha enviat el maLeix dia als diaris, el Butlletí Ofi
cial, i sortiril d'aquí un parell de die s en el Butlletí 
Oficial, no sé exactament quan, pero un dia d'aquests . 
El que sí és evident és que, per imperatiu legal, el ter
mini d'un mes és a partir d e la publica ció en el But
lletí Oficial, no ele la premsa. El que jo Ji puc assegu
rar és que no ha comportat en absolut cap ordre, ni 
estricta ni no estricta que no es pogués mostrar aquest 
Pla d'Ordenació, quan va sortir l'anunci, quan es va 
enviar l'anunci, era perquc aquest Pla estava perfecta
ment redactat i a punt per poder-se mostrar i, en con
seqüencia, jo ignor i ho lament moltíssim, i dema po
dré saber qui és que ha donat aquesta instrueció, si 
és que s'ha donat aquesta instrucció o si ha estat un 
excés de zel per part de qualque funcionario El que és 
evident és que no s'havia clonat cap instrucció que no 
es pogués mostrar, sinó que des del moment que s'anun
cia al públic, és perque es pcnsa que el públic, que no 
llegeix el Butlletí Oficial, sinó el diari, a partir del ma
teix dia, podia anar a la Conse!leria a estudiar i cono, 
templar aquest Pla d'Ordenació. De mode que aixo és 
l'única cosa que jo lamentaria, i si fas així, si s'hagués 
donat aquesta ordre, voste tendria raó, pero li puc as
segurar, d'una forma total i absoluta, que no es va do
nar. 

Queda el Pla de S'Albufera de Menorca, és proba
blement el més complex de tots, perque hi ha hagut 
unes actuacions molt directes que han afectat concre
tament S'Albufera, d'una forma molt directa, no pas
sava en els altres casos, que eren uns plans preventius 
de possibles actuacions, en aquest cas, les actuacions 
ja han tengut !loe, és més complicat, s'ha cercat ajuda 
d'especialistes de Menorca, no precisament proclives al 
Govern, sinó més aviat el contrari, i es fa feina en col
Iaboració amb aquesta gent i en un termini tan rapid 
com sigui possible, es tendra. No obstant aixó, jo vull 
recordar, i ho repetesc, perque cree que és molt im
portant, que el fet que es posin unes disposicions tran
sitories excepcionalment dures, i jo li vaig fer aquest 
comentari quan es tractava el'Es Trenc, i se 'm va tor
nar a r eiterar la resposta, que eren excepCionalmen t 
dures, precisament, perque eren mesures cautelars i 
que valia més que, en tot cas, el Pla Especial, després, 
posteriorment, pogués afluixar les mesures que no ha
ver-les de posar més fortes. Amb aquesta situació, el 
fet que, circumsUll1cies evidentment no voluntarís, per
que comprenelra vaste que agra¿~ o no agracli una !lei 
c!'orelenació, el Govem la comple~, és la seva obliga
CIO i la compleix amb molt de gust, perque el Govern, 
tot el que emana clel Parlament ho fa amb molt de 

gust, amb independencia de si a títol personal agrada 
o no agrada, jo no voldria res més que poder-les tenir 
rapidament. Com pot vos te suposar haver d'acudir aquí 
a donar una explicació sobre els retards que s'hagin 
pogut produir no és gens agradable i, en conseqüencia, 
aixo no ho faria si no hagués estat perque la carencia 
de mitjans no ens permet de fer altra cosa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen fixar la seva posició els altres Grups Polí

tics? 
Esquerra Nacionalista-PSM, té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. 1 molt breument. 

Esquerra Nacionalista esta cansada de debats d'aques
ta naturalesa, en que les abstraccions i xerrar amb la 
Hengua que sigui, pero sense concretar res, ens preo
cupa moltíssim. 1 també ens preocupa moltíssim que, 
a vegades, d'una manera soterrada o més directa, hi 
ha unes amenaces velades o clirectes, pero que no s'a
caben de concretar mai. Nosaltres volclríel11, en tots els 
temes, el maxim ele claredat, el maxil11 de transparen
cia, per a nosaltres, el maxil11 de proteccionisme, i re
cordar que en tota aquesta Legislatura, si bé alguna 
vegada hi va haver algunes aproximacions amb el tema 
d'espais naturals i economía desenvolupaela, equilibra
da, etc., de fet, no s'ha fet cap passa concreta, i lleis 
com la d'Ordenació Territorial estan aturades, i aques
ta sí que pareix que esta aturada, per discrepancies 
entre els .mateixos grups que tenen la majoria en 
aquest Parlamento 

Per tant, aquesta situaeió és de lamentar i, senyors 
del Govern, senyors socialistes, senyors regionalistes, 
procurem concretar i procurem no donar espectacles i, 
sobretot, a epoca, que ja comen<;:a a ser pre-electoral, 
espectacles de paraules de falses promeses, sinó que 
anem de ver a veure si ens posam d'acord amb la pro
tecció o no. 

EL SR. P~ESIDENT: 
Moltes 'gracies, Sr. Diputat. 
Vol fer ús elel dret de replica, Sr. Diputat, Sr. Joan 

Franccsc Triay? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, Sr. Portaveu 

del Grup Esquerra Nacionalista. En primer !loc, cree 
que cap deIs temes que jo he tractat aquí són ni abs
traccions ni paraules buides, he vingut aquí a tractar 
l'obligació del Govem de complir amb la lletra i l'es
perit, una !leí important, crec que una de les Ileis im
portants, perque té precisament efectes directes, per
que ja s'ha demostrat que pot aturar determinades ac
tuacions nefastes, pernicioses, i, per tant, aquesta llei, 
que mereix pel Grup Socialista tot l'apreci, a pesar del 
caracter purament instrum ental i transitori que pugui 
tenir, perque el que ve a suplir és la ineficacia del Go
vem de fer una política directa, no parlamentaria, sinó 
executiva de proteccíó el'espais naturals, crec que ve
nir aquí a clemanar un compliment estricte, un com
pliment diligent d'aquesta LIei, tant en la seva !letra 
com en el seu esperit, de cap manera no pot ser qua
Jilicat ni de paraules buides ni de espectac1e, aquí, 
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desencantaelor, ni, especialment, important o deixat de 
ser important, perque ens trobem en epoca pre-electo
ral. 

Sr. Conse!ler, jo no volía fer cap referencia, pero 
ja que el PorLaveu dcl Grup Esquerra Nacionalista l'ha 
reta, ere J" aIment lamentable, inacceptable qu e hi hagi, 
d'Lma manera p rll1anenl, efectivament, aquest tipus 
d ve lades amenac s d personalització que, a part que 
no hau ríen de ser aee ptades per la Presidencia del 
Parlament, no tenen en absolut cap efecte, Sr. Con se
!ler, sobre aquest Portaveu. Personalitzi vos te tot el 
quc el Reglament, la decencia i l'etica politica li per
mctin i no es preocupi de més, que de la resta ja ens 
preocuparem el altre . Per lanl, argun:lcnli, digui lol 
el que hagi de di¡-, tregui -les conlradicciol1 iue hi pu
gui haver a les per. Ones o rus partits , pero no se ceJ1-
mi, no s'autoc 1suri, practiqui la lliberlat que aquí 

esta repres n1aela. 
1 amb el tema concret que aquí ens reuneix, vos

te ho ha dit, pero ho ha dit amb una certa, com, diria, 
com una consideració, no com lilla obligació, aquesta 
Uei (\' recs NalU"l'als d'E pecial Intercs, I'bagi reta el 

mI' Polílic o els Grups Poti ícs o les majories que 
!'hagll1 fela, és c\'obligat co:mpliment, sens cap distín
e.ió p l eu origen, i aquí na hi cap si vos les van e tar 
d'acord amb tal article o amb tal disposició tran ilo
da no, s'ha cl complir n tata la s va amplitud i 
aquesta amplitud no é tan soIs compl ir e l termini 
exacte que diu que s'han d'iniciar i que vostes no com
pleixen els terminis d'iniciar els Plans Especials, per
que iniciar un Pla Especial no és dir ja hi feim fei
na, iniciar un Pla Especial o qualsevol instrument de 
plancjament, voste ho sap; que també és j,rofessional, 
ja que ens ]1an de recordar, aquí, l s respecti es dedi.
eacjons personal . privades voste tam é és pro[essi -
nal d'aquesis temes i ha de aber que iniciar un pla
nejament és UD acord, é un acm'd formal n el qua l 
se ti ])8 de clonar ]1l.1blicitat, perque té un el'ectes ju· 
rf,He , perque permet ocupar 1ran itoriament le fin
ques, per poder fer les feines de planejament, per po
der fer le. meclicions, els trebaIls cartografics necessa
ris, i aixo exigeix, d'acord amb la Llei d'Expropiació 
Foryosa, exigeix que hi hagi un acord previ del Govern 
en que s'anuncia que s'estan iniciant, s'ha iniciat l'ela
boradó d'un planejament i que té aquestes conseqüen
cies. Per tant, tot aixo hauria d'estar publicat al But
lleH Oficial, sembla que vostes tenen una certa aHer
gia al Butlletí Oficial i que els acords els pre)1en d'una 
manera excessivament casolana. 

Per altra part, cIar que és cert que la Llei no mar
ca un termini per acabar un Pla Especial, naturalment, 
la Llei la va fer l'oposició, pero la va fer amb seny, la 
va fer amb seny, perque sabem que seria una determi
nació rea,lment dif:fcil de complír, donat el que voste 
ha dit, donat que el planejaments tenen moltes inci
dencies, donat que eIs p lanejaments no se sap mai 
quan tes vega des se sotmetran a jnfonuació pública i 
quin tipus de dificultats pot trobar mal'car un termini 
final, d'aprovació final. Seria ele pura casualitat como 
plir-lo, ara, altra co a és creure que com que no jli ha 
un tennini, no h1 ha cap obJigació d'acabar mai el p1a
nejament especial, arxo no, la Llei dju que el Govern 
posara totes les mesures necessaries per donar compli
ment a la dec1aració, i donar el complimenr és lógica
meDt donar eeleritat i eficacia a l'hora de tramitar el 
planejament. 

Per altra part, que passa entre dia 4 de novembre 

i dia 10 de febryr, entre l'anunci d'aqucst tipus c1'ac
tuació típica del~o\'ern, ac tuació de "b o ta fumeiro», 
actuació que, a la .vegada, s'alaben i, a la vegaela, una 
cortina ele fum de clistr acció, la pracliquen cada dia, 
no és cap sccret, caela día succeeix en aqucsl tipus de 
r eaccion s a les inicia tives o als problcmcs externs. Que 
passa cntre dia 4 de novembre i dia 10 de febrer. Día 
4 de llovembre s'anuncia amb platere Ls que ja estan 
aprovats inicialment dos Plan s Espccials, i fin s dia 10 
ele febrcr ningú no en torna a saber res més . És que 
vos tes aproven sense aprovar o és que vos tes no apro
ven pero diuen que han aprovat en una data anterior, 
com pot ser aixo? Vos tes només poden aprovar, ja, do
cuments acabats, vostes no poden aprovar documents 
que estan encara en un estat embrionari, que no estan 
complerts. 

Per altra part, crec que és el manco important, el 
més important és l'anterior. Vigilí, com voste ha dit, 
voste ja s'ha descarregat la responsabilitat, que qual
cú, tal vega da amb un excés de zcl, ha impedit consul
tar aquests documents en els dies el'ahir i d'avui, ha 
investigui, extregui les conseqüencies, perque qualcú, 
qualque funcionari, després cl'haver plantejat que no 
hi havia en absolut cap problema, i fetes les oportunes 
consultes amb el Director General d'Urbanisme, va dir 
que hi havia ordres estrictes de no deixar veure a nin
gú aquests documents mentre no es publiquin al But
lletí Oficial. 

ÉS, tot aixo, naturalment, és una pura coinciden
cia, no pensarem aquí que el Govern amb el seu enor
me poder, capacitat el'iniciativa, mecanismes tots en 
mal" 'a, ha d'estar pendenl del que planteja l'oposició, 
per trelll'e o no trelll-e ~l informa ció pública o per pa
gar o no pagar un anuDci als eliaris. Nosaltres no ens 
ho rodem jmaginar. Pero són tantes les casualitats que 
es. donen a un cas concret, com aquest, de les Arees 
Naturals, que moltes vegades, un es pensa que pot ser 
així, i naturalment li agrada que li cliguin que no, que 
tot és una pura casualitat, que el Govern va aprovar 
i no va aprovar, i que realment la Llei no l'obliga a 
acabar mai els Plans Especials. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Vol contrareplicar el representant del Govern, Sr. 

Jeroni Saiz? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados, 

muy brevemente, porque yo creo que en ningún mo
mento, y quizás es que no me he expresado bien, ten
go ciertas dificultades, pero yo, en ningún momento, 
creo haber utilizado ninguna clase de amenaza ni ve
lada, ni no velada, ni nada parecido. Todos tenemos 
nuestra forma de actuar, y cada uno tiene su propio có
digo ético de actuación y cada uno lo respeta, y yo me 
he limitado a decir esto, simple y exclusivamente. Lo 
que pasa es que al representante del Partido Socialista 
le gusta mucho hacer descalificaciones personales y jui
cios de valor sobre el respeto que se tiene o se deja de 
tener al Parlamento, que son cosas que encuentro que 
son francamente ofensivas para un miembro del Gobier
no que se debe a este Parlamento. Entonces, yo, simple
mente, he expresado esto, que yo no voy a ir por este 
camino, porque no es mi sistema, y nada más, eso no 
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es ninguna amenaza ni deja de ser ninguna amenaza. 
Yo lo que lamento es que para poder demostrar, para 
tener que argumentar sobre lo que es la actuación del 
Gobierno, tenga que ponerse en tela de juicio el res
peto de este Gobierno hacia el Parlamento. Creo que 
son dos cosas diferentes, que no tienen por qué mez
clarse, que yo desde luego no las mezclaría, y que la
mento, y lo digo sinceramente, lamento que usted sí 
las tenga que mezclar. 

Yo en cambio, sin embargo, sí que tocaría otro 
tema, porque esto ya ha degenerado no sólo a lo que 
es el cumplimiento de la Ley que, vuelvo a decir, la 
estamos cumpliendo escrupulosamente, y se está cum
pliendo de verdad, y no hay ninguna alteración, y es
tamos cumpliendo los plazos y los estamos cumpliendo, 
,pero en la medida que se puede, y nada más, porque 
más de lo que se puede no hay ninguna posibilidad 
de hacerlo, pero no hay ningún incumplimiento, yo no 
digo que la Ley no tenga que cumplirse porque no la 
hemos hecho nosotros, simplemente le recuerdo que 
si la Ley no exige más cosas o exige unas determina
das y no exige otras, la responsabilidad es de quienes 
hicieron la Ley, no de nosotros que pretendíamos otra 
redacción en este terna, de tramitación absolutamente 
distinta. 

y haciendo un pequeño paréntesis, quisiera simple
mente aclarar a todos los presentes que el Director 
General de Urbanismo, estos dos días que usted dice, 
estuvo ausente de la Conselleria porque estaba en Me
norca para la Comisión de Urbanismo, de modo que 
no sé cómo pudo dar estas aclaraciones ni cómo se le 
pudo consultar. Bien, eso es aparte, es una pequeña 
incidencia. 

Lo que yo creo, y lo digo sinceramente, Sr. Triay, 
y entiéndame, señor representante del Partido Socia
lista, que este Partido Socialista, como tal, lo que no 
está es moralmente facultado para, de una manera rei
terada, hacer estos ataques a la actuación del Gobier
no respecto de la protección de nuestros espacios na
turales. Yo creo que ya está bien, yo entiendo que en 
época preelectoral, la oposición pueda, perfectamente, 
atacar al Gobierno, sobre todo, atacarle por acción y 
por omisión, por hecho y por derecho, porque ésa es 
la función de la oposición; pero, en este caso, y per
mítanme una cita evangélica, «el que esté libre de pe
cado que tire la primera piedra». Normalmente la opo
sición suele estar libre de pecado porque no ha teni
do la oportunidad, pero cuando el mismo Partido, en 
otras instancias está ocupando responsabilidades de 
poder o incluso dentro de esta misma instancia por la 
correlación de fuerzas en las instituciones representa
tivas su voto en ciertos i'nomentos tiene un peso muy 
serio, créame que el Partido Socialist;¡t no está moral
mente capacitado para hacer ninguna crítica contra la 
actuación del Gobierno en materia de protección de 
espacios naturales. Sí lo estarían otros Grupos Parla
mentarios que han demostrado fehacientemente, cada 
vez que han tenido oportunidad, su sincera preocupa
ción, pero el Partido Socialista, que cuando aquí se 
planteó, en el Parlamento, la defensa, por ejemplo, del 
Archipiélago de Cabrera, y su petición, la exigencia al 
Gobierno de la declaración de Parque Nacional, escu
dándose en unos supuestos info~es. que tenían que 
hacerse y que, por cierto, tampoc~ llegan nunca, esos 
informes, y que no son los que había pedido este Par
lamento, porque este Parlamento había pedido un cier
to es.tudio, uno distinto que el Grupo Socialista se negó 

a aceptar la postura unánime de todas las fuerzas po
líticas pidiendo la protección de Cabrera. Un partido 
que cuando tiene responsabilidades de gestión de un 
parque como es el Coto de Doñana, reserva ecológica 
de valor importantísimo en toda Euro.pa, se le mueren 
25.000 patos y todavía no hemos conseguido ninguna 
explicación clara de lo que va a pasar. Un partido que 
tiene responsabilidades de gobierno en algunos Ayun
tamientos costeros importantes, que resulta que toda
vía no han resuelto el problema de contaminación de 
vertidos de aguas residuales al mar, que están conta
minando un espacio natural, por excelencia, como es 
el espacio, el litoral costero, y resulta que no ha ni 
empezado la más mínima actuación tendente a supri
mir este vertido, yeso también forma parte de nues
tro espacio natural. Y que otras veces, otros Ayunta
mientos que sí, que se han preocupado y formalmente 
están realizando las obras no tienen ningún inconve
niente, por unas razones, no sé si justificables o no, 
pero al menos injustificadas, estar vertiendo durante 
todo un verano aguas residuales a la bahía, sin utili
zar las instalaciones de que disponían, yeso también 
está afectando a estos espacios naturales, etc., etc., etc., 
y podríamos sacar muchos, algunas pretendidas cons
trucciones en espacios naturales muy discutidas, etc., 
etc., sinceramente, señores del Partido Socialista, creo 
que moralmente, no tienen ustedes derecho a hacernos 
ninguna acusación sobre la sensibilidad o no sensibi
lidad respecto de la protección de nuestros espacios 
naturales. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller, moltes gracies, Srs. 

Diputats. 
Sí, per que em demana la paraula? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Per respondre a qüestions que no estaven dins la 

InterpeHació. 
EL SR. PRESIDENT: 

No, no hi ha lloc. 
Moltes gracies. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Bé, faci constar en acta la protesta del Grup So

cialista per aquesta indefensió parlamentaria. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha de que. 

III.-1 ) 
El punt següent és el relatiu a Projectes de LIei. 

En primer lloc, es tracta de la lectura del text harmo
nitzat de la LIei d'Acció Social, Dictamen de la Comis
sió d'Assumptes Socials, que ha fet arribar a aquesta 
Presidencia, acomplint l'acord del PIe d'aquesta Cam
bra, en sessió de 5 de novembre de l'any passat, i acor
dat per la Mesa, en escrit de data 12 del mateix mes. 

Han redactat el text harmonic, del qual, si vos tes 
ho consideren, es procedira a la lectura, a no ser que 
el donin per llegit, ja que han intervengut en la for
mulació d'aquest treball. 

Es dóna per llegit. 
Aleshores, en compliment del que disposa l'article 

124, que diu que el text harmonitzat sera sotmcs a 
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l'aprovació de la Cambra, la qual, dins una sola vota
ció, l'aprovara o el rebutjara, i, en aquest cas, alesho
res, deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del text 
harmonitzat ele la Llei d'Acció Social, es volen posar 
drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Per que em demana la paraula, Sr. Josep Alfonso? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Em pareix que tenim el dret a l'explieaeió de vot, 

i, per tant, li deman la paraula. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, senyor. Disposa voste del temps. Pot ocupar la 

tribuna. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aca

bam de votar un text que significa la redaeció ben 
feta d'un Projecte de Llei, Llei ja que va aprovar aques
ta Cambra a l'anterior període de sessions. Hem vol
gut fer una explicació de vot, perque podria donar lloc 
a confusió que hagim votat afirmativament aquest text, 
i volem deixar perfeetamen t clar que el Grup Socialis
ta no esta d'acord amb la Llei d'Acció Social, perfec
tament clar que el Grup Socialista no esta d'acord amb 
la Llei d'Acció Social, perque, com bé va dir en el de
bat de l'articulat i clarament va explicar el nostre Por
taveu, Sr. March, en aquests temes, la postura que 
preve u aquesta Llei no és la que propugnava el Grup 
Socialista. 

Com recordaran els Srs. Diputats, més de 30 esme
nes no varen ser acceptades pel Govern, per la majo
ria que dins el Govern i fora del Govern té aquest Par
lament, i, per tant, el Grup Socialista manté aquella 
postura d'abstenció en el Projecte de Llei d'Acció So
cial. 

És evident, i ho hem de reconeixer, que aquesta 
nova redacció ha millorat tecnicament la Llei d'Acció 
Social. És logic que després d'un debat clarificador en
tre el Sr. Oliver i el Sr. March, la Llei quedava un poc 
confusa i la nova redacció l'ha duta a ser clarament 
inteligible i tecnicament valida. Pero el Grup, el Grup 
Socialista vol explicar a la resta de Diputats que la 
postura d'abstenció que varem mantenir la continua 
mantenint. 

No voJíem dir absolutament res més, el nostre vot 
ha estat positiu a l'harmonització, el nostre vot, .ia, de 
fa dos mesos i mig, és d'abstenció a la Llei d'Acció So
cial i, logicament, si tenim oportunitat, la millorarem 
en la línia que s'ha explicat clarament en aquest Par
lamento 

GraCÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 

Ill.-2) 
1 passam, Sres. i Srs. Diputats, al punt següent, 

que és el relatiu a la Llei de la Funció Pública, a la 
qual, acabat el termini de presentació d'esmenes, s'ha 
presentat un text alternatiu, per part del Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista-PSM. Vostes saben que 
els texts alternatius tenen el mate ix tramit que una 
esmena a la totalitat. 

Per tant, per d~fensar aquest text alternatiu, té la 
paraula, en represellfació del Grup Esquerra Naciona
lista, el Sr. Sebast ia.' .,Serra i Busquets. 

Disposa el'un temps de quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grácies, Sr. President. Dividirem la defensa del 

text alternatiu en eis quinze minuts de que eli sposam, 
en cinc grans apartats, el primer de tots, una explicació 
global de per que Esquerra Nacionalista-PSM presenta 
un text alternatiu a una Llei. En segon lloc, volem trac
tar ele reflexionar avui la transcendencia que té el tema 
d'una L1ei de la Funció Pública a les IlIes Balears. En 
tercer per que el retard que hi ha hagut en la trami
tació d'aquesta L1ei en el Parlament de les Illes Ba
lears, després el context en que es presenta la Llei en 
aquest Parlament per part del Govern. Un apartat molt 
específic el volem dedicar a parlar de la partícipació 
dels representants deIs treballadors a tot el que ha de 
ser la Funció Pública de les IIles Balears, i, per acabar, 
especificar una mica alguns aspectes de la nostra alter
nativa, que suposam que ja tots els Srs. i Sres. Dipu
tats han llegit i han tengut oportunitat de reflexionar. 

Parlar avui en dia d'una L1ei de la Funció Pública, 
és un tema que a nosaltres, gent d'Esquerra Naciona
lista, ens ha preocupat enormement des elel comen!;a
ment eI'aquesta pre-autonomia, primer, i procés autono
mic, després. De fet, avui, no és moment de partir de 
cap análisi historica del que ha estat el funcionariat 
o els contractes administratius durant la dictadura a 
les Illes Balears o durant l'etapa pre-autol1omica. Aixo 
sí, s'ha de tenir ben present, per part de tots els Grups 
Parlamentaris quan discutim i quan anem a votar, que 
existeixen dos models de Funció Pública, que ja funcio
naven, i ja era molt que funcionasisn. Un era el mo
del de l'Administració Estatal, amb la seva vessant pro
vincial, i una altra, el moelel de l'Ac\ministració Local. 
Per tant, és a partir el'aquesta reflexió, partir de després 
obsen1ar i analitzar atentament com s'ha anat organit
zant l'Administració de la Comunitat Autonoma eles de 
fa més de tres anys, és quan ens hem hagut de deci
dir a presentar un text alternatiu . 1 ha hem de dir 
clarament i ben fort, el text alternatiu I'hem hagut de 
presentar amb moltes presses, ates que, per uns inte
ressos que no acabam d'entendre o que nb acabam 
d'estar-hi d'acord, el Govern ens du el text p er trami
tació d'urgencia i, arnés, ens el du quan la Legis
latura acaba i, segons algunes notícies de carrer, te
nint preparats els examen s i moItes altres coses que 
desitjaríem que no fos ver, que dema concretament es 
pensa aprovar en Consell de Govern els temaris d'opo
sicions a desenvolupar, quan encara la Llei no s'ha 
debatuda, desitjaríem que no fos ver, aixo, aleshores 
quan pareix que hi ha un autentic allau d'oposicions, 
proves i contractes aquests darrers mesos, i, per tant, 
una dinamica de presses, una dinamica de poca reflexió 
i, el que és més greu, sense tenir una llei debatuda pro
fundament i sobretot tenint en compte una cosa que 
Esquerra Nacionalista vol dir, i ho vol dir clarament. 
Nosaltres creim, tenim confialll;a, tenim fe que els tre
balladors contractats, els treballadors transferits de 
l'Administració de l'Estat, els treballadors que eren 
del Consell General Interinsular, la gent que treu opo
sicions, la immensa majoria de les 2.000 persones apro
ximadament que formen part de l'Administració Auto
nomica, és gent valida, és gent valida per a la Funció 
Pública, és gent que si li donam una confian~a, si aques-
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ta gent té una partidpació adequada, creim que hi 
haud. una bona Fundó Pública a les IHes Balears. Per 
aixo, ens trobam a un moment de necessaria reflexió i 
que, si durant tres anys no hi' ha hagut gaire pressa 
per part del Govern a dur aquesta Llei al Parlament, 
certament creim que ara hem de poder tenir temps per 
debatre-la amb tranquiHitat i amb profunditat, perque 
ens estam jugant no només una situació d'intentar ta
par presumptes irregularitats que són prou denuncia
des i que, per cert, hi ha una Comissió en aquest Par
lament que les ha d'investigar, sinó que ens estam ju
gant el futur deIs empleats públics de la Comunitat 
Autónoma de les rlles Balears. r ens cstam jugant la 
vertebra ció del bon funcionament deIs serveis públics 
d'aquesta Comunitat. 

No fa molt, dos eminents catedratics han publicat 
dos treballs, el catedratic de Dret Administratiu, Cas
tells, i un important professor, el professor Junquera. 
Un intenta divulgar a l'Estat Espanyol, el professor 
Junquera, el que és la normativa de l'Europa Comuni
taria, de l'Europa que es diu deis dotze, la normativa 
que afecta eIs treba11adors, que afecta la Funció Públi
ca, i ens recorda, ens introdueix tota la tematica de 
l'organització internacional del treball a la que Espa
nya, l'Estal Espanyol, hi esta adherida, i que, de fet, 
funciona des de fa bastants anys a esiats com Italia, 
Francia, Belgica, Holanda, i l'Estat Espanyol hi esta 
adherit. Peró, és cert que hi ha mol tes 11eis a nivelI 
de l'Europa dcls dotze que contemplen molts deis as
pectes que nosaltres presentam a la nostra alternativa. 
Un altre professor catedratic, eminent i conegut, no 
només a l'Estat Espanyol, sinó als Estats Units, el pro
fessor Castells, ha dit recentment ja dins aquest any 
que un deIs perills gravíssims que té la Funció Públi
ca és que aquella mica de crítica, odi o el que se li vul
gui dir, al funcionari que era tradicional a l'Estat Es
panyol, per moltes de circumstancies de caciquisme, 
oligarquia, etc., aquell mal funcionament del funciona
riat no es convertís, en aquest moment, per part del 
ciutada o per part d'aquestes persones, dones i homes, 
que no tenen feina i que volen accedir, també a la Fun
ció Pública, amb una identificació de carnet polític, 
amb Alt Carrec a una Administració Pública. 

Per tant, nosaltres entenem que davant aquests pe
ri11s i davant una sensibilitat de l'opinió pública hem 
de saber reflexionar i hem de saber pensar que avui 
per avui som davant un tema transcendent. Per aixo, 
no hem entes el retard que ha tengut el Govern a 
tramitar aquest Projecte de Llei, perque la LIei 30/84, 
publicada dia 4 d'agost del 84, pel Govern de l'Estat 
Espanyol, donava lloc que es tramitas rapidament i 
amb tota tranquiHitat una Llei de la Fundó Pública a 
les Illes Balears, i s'ha hagut de fer ja a darreries del 
86, dins el 87. No entenem perque, ni que s'ha fet amb 
aquest treball que es va encarregar al professor de la 
Universitat de Madrid, Fernando Garrido FaIla, Cate
dratic també de Dret Ac\ministratiu, com el Sr. Cas
teIls, que hem anomenat fa una estona, i que se li va 
clemanar un treball que suposam que ha costat temps 
i doblers a la nostra Comunitat Autonoma, peró que 
ens sembla que ha servit de molt poc, a I'hora de dur
nos el Govern, aquí, una Llei de la Funció Pública. 

Tampoc no entenem com és _ que quasi totes les 
Comunitats Autonomes tenen llhl i desenvolupament 
normatiu de la seva propia llei i, 'en canvi, aquí, enca
ra la debatem quan acaba ja la Legislatura. 

Per tant, és eviclent que ens trobam davant uns 

problemes i ens trobam a un context en que és presen
ta aquesta llei, que per a nosaltres és molt preocupant. 
Un context on, i aixo ho diu molta gent al carrer i ho 
han dit a aquest Parlament moItes vegades, hi ha 
hagut una manca de control social i sindical a 1'hora 
de contractar gent per part del Govern de la Comu
nitat Autonoma, a l'hora de la contracta ció de perso
nal no ha existit, i repetim, aquest doble concepte, el 
control sindical, pero també el control social. La nos
tra societat veu més dins l'Administració Autonómica 
AI~s Carrecs, gent que té altes gratificacions, gent que 
té 1I0cs importants, el carnet polític, i no precisament 
unes garanties, garanties d'eficacia, garanties de trans
parencia, si bé, insistesc, nosaltres, ho hem de dir 
amb sinceritat, creim que encara es pot fer funcionar 
bé l'Administració Autonomica, pero falta una confian
<;a i clarificar moltes coses. També és cert que hi ha 
un bon conglomerat conflictiu de conflictes diversos 
a diverses ConselIeries i a persones amb diversa situa
ció contractual, i pensam que aixó és ben cert, exis
teix una demanda, que hi hagi una adequació urgen
tíssima d'aquestes situacions que existeixen, algunes 
regulars, unes altres irregularitats, irregulars, pero que, 
en definitiva, es necessita posar ma de metge, i per
donin aquesta expressió popular. 

Per acabar, hem de dir en el context en que par
lam, que hi ha hagut una manca absoluta de participa
ció sindical, aquest Diputat, també membre del Consell 
~nsular de Mallorca i de la seva Comissió de Personal, 
esta astorat, de com és que en el Consell de Mallorca 
hi ha participació sindical a l'hora de crear places de 
funcionari, a l'hora de negociar amb el personal labo
ral, i, en canvi, a moltes de les proves, a molts deIs 
examens, a moItes de les contractacions de la Comu
nitat, fins avui, no hi ha hagut una participació sín
dical, en els Tribunals, etc., etc. Per tant, aquesta dis
[unció ens preocupa terriblement i fa que hi hagi, a 
vegades, pentura, més malentesos i més provocacions 
de mala intenció que, pentura, les que hi ha, cosa que 
jo no vull jutjar si és més o menys del que s'ha dit 
i del que s'investiga. 

Parlant de la participació que existeix i que ha 
existit per part de representants. deis treballadors, és 
cert que hi ha hagut di~deg entre la ConselIeria el'In
terior i la Direcció General de Personal i una serie de 
representacions sindicals, d'assemblees, etc., pero fins 
avui no hi ha hagut una garantia, ni existeix, de partici
pació de representants sindicals en els Tribunals a se
lecció de personal. En segon lloc, no posen vos tes límits 
a la lliure designa ció de persones per cobrir 110cs de 
treball, i nosaltres, en aixo, ho hem de dir clarament 
creim que la lliure. designació només és justificada pe~ 
a Alts Carrecs, només és justificada per a segons quins 
cap s de secció i, en definitiva, es tracta d'intentar pro
fessionalitzar, no intentar deixar oberta la via a la lliure 
designació, com vos tes deixen dins el seu Projecte de 
LIei. 

També hem de dir que els organismes consultius i 
de participa ció de cap de les maneres estan seguint, 
i d'una manera progressista i d'una manera valenta. el 
que estab1eix la llei 30/84, nosaltres ho hem de dir cJar 
la Llei 30/84 ens va sorprendre una mica, la Llei ele l'Es~ 
taL No esperavem aquest model, que es donas d'aquesta 
manera, pero fent una segona lectura de la Llei 30/84, 
del Govern de l'Estat, ens adonam que dóna possibilitats 
de concretar, dóna possibilitats d'anar un poquet més 
enWl del que és, almenys, el Projecte que vostes ens 
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han presentat. I nosaltres, en definitiva, "olem anar cap 
a un bon Consell Balear de la Funció Pública i volem 
anar cap a una vertedera representació i volem anar a 
allo que és garantia d'eficacia: la participació del tre
ballador per poder tenir una administració molt més 
eficac;. 

Per altra banda, ens preocupa molt que no es con
creti gens la carrera administrativa, pensam que se
guint les tradicionals oposicions per accedir als cossos 
de superior categoria és un error, un error que a cap 
país de l'Europa deIs dotze s'esta seguint avui per 
avui, i a mol tes Comunitats Autonomes s'estudia el 
tema per aconseguir una carrera administrativa molt 
més progressiva, molt més avanC;ada. 

Aixo són, senyores i senyors, en definitiva, les cir
cumsHmcies que ens han dut a presentar la nostra al
ternativa. I la nostra alternativa l'hem de concretar 
molt, si bé vostes ja la coneixen, i avui pel debat, no
més anirem concretant els punts que creim que són 
basics. 

El primer de tots, és que el nostre model de Fun
ció Pública esta basat en els principis de merit i ca
pacitat deIs aspirants. En s¡;gon lloc, amb l'existencia 
d'una carrera administrativa perque la gent tengui es
tabilitat i permanencia en el lloc de treball. 

Entrant en el segon bloc de la nostra alternativa, 
volem que es vertebri un Consell Balear de la Funció 
Pública o, millor dit, un Consell de les Illes Balears de 
la Funció Pública, que sigui l'organisme fonamental de 
participació i consultiu. No només un organisme tecnic 
com estableix el projecte del Govern, i en aquest orga
nisme hi ha d'haver una representació suficient de per
sonal, del personal de tota la Comunitat Autonoma, i 
els seus informes han de ser clarament preceptius, no 
només un organisme d'assessorament tecnic, perque 
moltes de vega des cream tants d'organismes tecnics o 
tan tes Comissions que ja no sabem a quina hem d'anar, 
de quina formam part i quina viabilitat i a que es fa 
cas amb qualsevol del s informes tecnics que es fan. 

El tercer gran bloc de principis d'Esquerra Nacio
nalista-PSM és com s'ha d'accedir a la Funció Pública. 
Per a nosaltres, s'ha d'eliminar el concurs com a for
ma d'accés, nosaltres pensam que hi ha d'haver uns 
concursos en que hi hagi una participació sindical ver
tadera en els Tribunals, i nosaltres entenem que s'ha 
de garantir a tots els ciutadans que es trobin amb 
una regularitat a les proves que es fan: oposicions 
lliures, concursos-oposicions, etc., pero les coses han 
de ser clares i no amb aquesta lliure designació que 
es vol continuar mantenint. 

La carrera administrativa, per a nosaltres, s'ha de 
basar amb la promoció interna, i ha de consistir en 
l'ascens de cossos, escales del grup inferior als seus 
altres corresponents, superiors, fomentant una racio
nalització, fent uns cursos de perfeccionament, en de
finitiva, procurant que la gent que té merits, que la 
gent que estudia, que la gent que compleix, pugui acce
dir a la funció superior, i no la discreccionalitat, el dit, 
en definitiva, siguin els elements que queden dins una 
LIei com a factibles. 

Per altra banda, i entrant en el cinque bloc, vo
lem aclarir molt i concretar molt la provisió de llocs 
de treball. Nosaltres creim que la lliure designació ha 
d'haver acabat, nosaltres pensam que aquests concur
sos que moltes de vegades s'han fet, ja esta bé que 
s'acabin i deixem-los estar, fin s i tot creim que no hem 

de fer passat, sin<\ que hem de fer futur, per aIXO, 
facem només lliures\,designacions per a Caps de Servei 
i per a segons quins,.'~n funció del Govern que hi hagi 
i en [unció que és ver, que a vegades fa falta una 
certa confian<;:a, pero, a la vegada, professionalitzem 
tota l'Administració Pública. En aquest sentit, hem ele 
ser bastant clars i sincers, pensam que la participa
ció sindical en els Tribunals, pcnsam que és una ele 
les garanties perque els concursos de merits siguin fun
cionals, siguin corree tes i no hi hagi elubtes com les 
que hi ha hagut moltes de vegades. 

També volem parlar ele les retribueions i deIs seu s 
diferents conceptes, i ens creguin, nosaltres hem par
tit a partir de la LIei 30/84, no hem fuit del marc legal 
que ha marcat el Govern de l'Estat Espanyol, aixo sí, 
hem procurat, d'alguna manera, fer-Io més racional, 
més progressista, potser fins i tot, en certs aspectes, 
donant el maxim de participaeió que es pugui donar 
als treballadors, perque és un poe la nostra ideologia. 
Pero, en aquest sentit, hi ha un tema tan puntual que 
pensam que és un tema molt present i que ele fet 
aquests dies també es discutid a la Llei ele Pressu
posts, i "que són els complements de produetivitat. Nos
altres pensam, per experiencia, que els complements 
de productivitat, moltes de vegades, són fonts de fa
voritisme i de distorsió elel sistema retributiu i, per 
tant, volem que senzillament existeixi el complement 
específic i una adequada valoració del lloe de treball. 
En aquest sentít, és més que evident que volem anar, 
i ho hem dit abans, cap a tot el que el Conveni 151 
de la Organització Internacional del Treba11 va fixar 
de la Organi~zació Internacional del Treball va fixar, j 
va fix l:\l- d'una man.ero indica! iva, pero que un conjunt 
legal que ja hem e mental avui, ja s'ha posat en prac
tica " estals c m el Eranc s. italia, belga, Holanda i 
ql..le l'Estat EspanyoJ hi está ac1herit. 

I aixo ens du a unes conclusions clares, la prÍme
ra, j ja anam passant a les conc1usions, perque ens 
han ences el lIum, la primera és la negociació amb la 
c1ctenrunació de les condicions de feina i regim esta
tutari per part del representants deIs treballadors amb 
I'Administració. El segon gran príncipi és la participa
ció en l'organització i funcionament del servei públic. 
J el tercer, la partieipació en les deeisions individuals 
sobre la carrera administrativa. Pensam que a partir 
d'aquests tres gran s principis, que són els que la ideo
logia ens du a presentar el text alternatiu, ens duen 
él un c1iagnostic clar, a uncs cons qi.iencies cIares si 
partí s im a partir del nostre tex! que és, en definitiva, 
el que nosa ltres aVlli proposam a tois e]s Diputa t . 
Acceptar el nostre text i traroltar-Io com a Projecte 
de LIci . 1 pen 'am que anirícm a tres grans objectius : 
e l primer, una major profe sionalHzació quc ens duria, 
pensam nosaltres, a una neutralitat més grossa a tot 
l'aparell administratiu de la Comunitat Autonoma' en 
segan 11oc, a una incentivació del treba11 i a un 'aug
ment del rendiment del personal, i aixo que nosaltres 
no som uns productivistes per ideologia, pero que que
di acIarit aquest principi, creim que a partir el'una ma
jor professionalització, una neutralitat més gro sa, una 
participació en els tres TÚvel1 que hem anomenat, deIs 
treballadors, du a incentivar el treball i, per tant, a 
augmentat el rendiment personal, que ben molta falta 
fa a moItes de Conselleries del Govern Autonam. J, en 
tercer lloc, pensam nosaItres que també du a una ma
jor mobilitat del personal, que permetra una atenció 
moIt major de les demandes i necessitats socials. 
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Pensin, en definitiva, Sres. i Srs. Diputats, que pre
sentar un text alternatiu dins uns moments com els 
actuals i, sobretot, presentar-lo després de tres anys, 
només es fa per una qüestió molt simple, primer, fi
delitat a una línia ideológica i política defensa da per 
Esquerra Nacionalista en aquest Parlament durant tots 
aquests tres anys, i, en segon lloc, a partir d'haver 
analitzat en detall totes les situacions conflictives que 
llem conegut de l'Administració Autonómica i, sobre
tot, dur a debat polític una cosa que senten moltcs 
dones i bornes que treballen dins j'Administració PÚ
blica, Local, Autonomica o deIs Consells lo ulars, i és, 
de fet, aquest esperit i a vegades fins i tal la lletra 
el que hem volgut recollir. 

En definitiva, aquí vostes tenen en solfa política 
les reivindicacions deis coHectius sindicalistes, progres
sistes de la nostra Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En representació del Govem, té la paraula el Sr. 

Jaume Llompart, Conseller d'lnterior. 
Queda oberta qüestió incidental, Sr. Conseller. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Molles grades, Sr. Pres ident. Sres. j Sr . Diputats. 

Aquesta explicació que ens ha dooat el representant del 
PSM, Esquerra Nacionalista agafa coses passades, aga
fa coses presel1ts i agafa coses futures. Jo cree que el 
que ens du avui aquí és parlar del text alternatiu de 
la Llei de Funció PúbU ca que ha presentat el PSM, 
Esquerra Nacionalista, en relació amb el que presenta 
el Govern de la Comunitat Autonoma. 

A aixó em vull subjectar. No obstant aixo, sí li 
volia dir dues coses sobre el que voste ha parlat. En 
primer lloc, el retard de presentar aquest Projecte de 
Llei de la Funció Pública per part del Govem de la 
Comunitat Autónoma. D'aquest assumpte n'hem parlat 
moltes vegades, s'ha explicat una i altra vegada, tenia 
una tramitació aquesta Llei que no tenen les altres 
lleis, aixo se sap, no crec que hi hagi necessitat de re
petir-ho fil i punt per punto En segon Uoc, sí Ji vulI 
dir que Ji agraesc aquesta expressió que ha usada vos
te de reconeixer que dins el personal al servei de la 
Comunitat Autonoma hi ha gent valida. Li vull donar 
les gracies, perque reconeix un fet que és així. 

1 anem al que interessa, és a dir, a parlar del Pro
jecte alternatiu que presenten vostes. Faré un petit re
sum del que és el nostre, i després parIarem d'unes 
quantes cosetes en relació amb el que han presentat 
vostes. 

Com tota es mena a la totalitat, la presentada pel 
PSM, Esquerra Nacionalista, respon, evidentment, a 
una diferent concepció política i filosofica de l'objec
te i contingut del Projecte de Llei que avui es du aquÍ, 
davant aquest Parlament. Tots aqueIls que hagin apro
fundit en el Projecte presentat pel Govern, hauran cons
tatat el respecte escrupolós cap a les normes basiques 
de l'Estat en materia de Funció Pública i relacions la
borals, així com amb la doctrina del Tribunal Consti
tucional, també, en el cas que correspongui. AIlo no 
ha estat obstacle per utilitzar, fins al límit, la lliber
ta t de regula ció de tots aq ueIls, '?spectes que no cons
titueixin l10rmes basiques, em r~eresc a la Llei 30, a 
fi que la Llei de la Funció Públiéa de la Comunitat 
Autónoma de les IIles Balears sigui, precisament, el que 
defineix en el seu títol, que sigui de la Comunitat AutO. 

noma de les Illes Balears, satisfent les seves necessi
tats i solventant, si és possible, tots els seus problemes 
en materia de personal. Entre les dues possibles opcions 
filosOfiques, de quin sigui el model de la nostra Fun
ció Pública, s'ha optat per la funcionarització, reser
vant per a una relació laboral aquelles situacions que 
per la seva indiosincracia s'adaptin millar als tipus de 
relació jurídica. 

Per dur a bon port aquest criteri, es compta amb 
das instruments fenomenals, un, amb un avan<; legis
latiu com és la reserva mínima d'una serie de funcions 
que s'anomenen com a reservades, precisament, per 
dur a terme pels funcionaris exclusivament; i l'altre, el 
cataleg i la relació de llocs de treball. 

Igual que la Llei 30, danam carta de naturalesa al 
funcionari interí, figura sobre la qual la controvertida 
realitat de fets ha demostrat la seva necessitat, i reme
tem i acallim totes les modalitats existents de la con
tractació laboral amb reserva de la modalitat del con
tracte indefinit per als Ilocs de treball definits eom a 
tals. És a dir, com indefinit amb reserva de contracta
ció laboral. 

1, finalment, es regula el personal eventual o de 
canfian<;:a, d'assessorament, amb l'única limitació i con
figuració pressupostaria que a tal finalitat l'aprovi el 
Parlamento És a dir, condició «sine qua non», ha des
tal' aprovada pel Parlament, és a dir. 

Quant als organs de la Funció Pública, la nostra 
Llei els classifica en executius i consultius. Cosa que 
la seva !lei no fa ni d'una manera oi de l'altra. Els 
primers, obviament, es refereixen al President del Go
vern, amb funcions própies de la seva alta condició, 
encomanant a la resta deIs nomenats órgans, funcions, 
acords en l'estructura de la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears, a la llum de l'Estatut, de la seva 
Llei de Regim Jurídic, així cam a l'experiencia acumu
lada, tenen operativitat i eficacia com a maximes ins
piradares. 

També és necessari insistir en els dos órgans con
sultius que entronitza el nostre projecte. El primer, 
d'ordre intern de la Comunitat Autonoma, orgao col
legiat de coordinació, cansulta i proposta per als as
sumptes de personal propis de la Comunitat Autonoma 
en sentit restringit. Aixo és la Camissió de Personal. 
Dins aquesta anomenada Comissió de Personal, logi
cament, s'integrara, no ha dubti, en el seu moment, la 
representació sindical del personal de la institució auto
nomica. Som conscients del condicionament i tempa
ralment i esperam que l'articulació de la representació 
i participació sindical deIs funcionaris, pendent de 
desenvolupament legislatiu per part de l'Estat, regula
ció que assumim com una competencia exclusiva, en 
desenvolupament del Conveni 151 de l'Organització In
ternacional del TrebalI, i que, conseqüentment, in te
grarem plenament dins el nostre ambit, pero, a la qual 
no podem, ni volem ara anticipar-nos pels despropor
cionats riscs que allo suposaria. 

L'altre organ consultiu, el Consell Balear de la 
Funció Pública, es constitueix com un gran órgan de 
trobada de totes les Administracions Públiques, sense 
cap dubte, incloses dins el nostre ambit institucional, 
per aixo s'integren entre els components de les ma
teixes, juntament amb els representants del seu per
sanal, el de totes les Administracions Públiques, i per 
aixó no assenyala el seu nombre per la dificultat que 
entranya fixar-lo i limitar-lo «a priori». 1, per aixo, se li 
concedeix, a aquest ConseIl Balear de la Funció Públi-
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ca, autonomia en l'elaboració de la seva propIa norma
tiva per consideració a les Administracions i represen
tació sindical del seu personal que l'ha d'integrar en 
una funció de coordinació i superació. 

Així, ido, quedi clar que la Comissió de Personal 
ho és del personal al servei de l'Administració de la 
Comunitat Autonoma, i el Consell Balear de la Funció 
Pública, per totes les Administracions Públiques inclo
ses dins l'a.mbit de la LIei que ens du aquí avui, i de 
tot el seu personal. 

Quant a l'estructura de cossos i escales, la dassifi
cació en grups segons el nivell de titulació exigida, 
duent a terme ja tant la creació deis grans cossos ge
nerals com la deIs especials, a la vegada que e's du ja 
a terme la integració deIs profús coHectiu de funciona
ris transferits de l'Estat i assumits de la Diputació 
amb un dar i definit criteri de simplificació i d'unifi
cació. La relació de llocs de treball és el gran instru
ment de racionalització de la Funció Pública, tant per 
efectuar l'oferta de treball públic com per dur a terme 
la cobertura de llocs de treball aconduint la carrera 
administrativa i definint el sistema retributiu. La mo
bilitat deIs funcionaris queda perfectament garantida 
mitjan¡;:ant el reconeixement de tal dret, que s'exerci
ra d'acord amb les condicions que es determinin en la 
proxima relació de llocs de feina, com per a la regula
ció de la situació administrativa de serveis i d'altres 
Administracions Públiques. La mobilitat del personal 
laboral és objecte de regulació quant al Conveni Col
lectiu que es discuteix en aquests moments. 

Seguint la terminologia comunament acceptada, 
denomina el nostre Projecte oferta de treball pública, 
a totes les places vacants dotades pressupostariament. 
Efectuam una regulació perfectament d'acord amb la 
Legislació Estatal, amb més que suficients mecanis
mes de control deIs principis constitucionals i legals 
perque l'accés a la nostra Funció Pública es realitzi 
d'acord amb principis de publicitat, merit i capacitat. 
Es consagra l'oposició en primer lloc, en relació amb 
els sistemes d'accés, seguida de concurs-oposició i, per 
a suposits especials, concurso Ordre que s'inverteix en 
el suposit de les vacants sense cobrir, ho siguin de per
sonal laboral, com passa a la resta de les Administra
cions i, fonamentalment, a l'Administració de l'Estat. 

Es crea l'Institut Balear de la Funció Pública, com 
a organisme que du a terme tan delicada missió, com 
és la selecció i formació del personal al servei de l'Ad
ministra ció Pública de la Comunitat Autonoma de les 
IIles Balears, quedant per a posterior desenvolupament, 
adequat a cada convocatoria, les qüestions concretes de 
regulació per LIei, superaria i ~uposaria condemnar 
l'Executiu a la ineficacia i a l'incompliment de la LIei. 

Una qüestió que obviament ha merescut un espe
cial tractament és el desconeixement oral i escrit de 
l'idioma catala. La solució adoptada, totalment con
forme amb recent doctrina constitucional, es resol mit
jani,;ant la relació de llocs de treball, instrument que 
hem anomenat abans com a racionalització de la Fun
ció Pública, i es materialitza a través deis cursos de 
catala que a tal finalitat s'organitzin i permetin con
jugar la mobilitat de funcionaris de qualsevol Adminis
tració Pública de les nombroses que existeixen a l'Es
tat Espanyol. La LIei de Normalització Lingüística, la 
voluntat política i la innegable, realitzant diverses i dis
pars tipus de personal adscrit a la Comunitat Autono
ma i que va des deIs de la Residencia de Ca'n Picafort 
i de Cala Ratjada, fins al Palau de Marivent, passant 

per totes les depen,dencies administratives, incloent el 
Butlletí Oficial de l~\ Comunitat Autonoma. 

La provisió de Ilo¡::s de treball, com la provisió de 
personal, rep la reguI"ació necessaria del personal de la 
Comunitat Autonoma, tancar els ulls a aquesta qües
tió seria sUIcida per a qualsevol Govern, ja que l'Ad
ministració funciona, i valgui l'expressió, a través dels 
seus funcionaris, que són els primers interessats en in
centivar, encara que només fos per egoisme, d'un mi
llor rendiment i atenció a ¡'administrat, perque allo 
redundara sempre en benefici del mateix Govern i de 
la mateixa Comunitat Autonoma. 

No soIs el sistema de provisió de llocs de treball 
forma part de la carrera administrativa, sinó que hi 
hem d'afegir la prom oció del funcionari, promoció del 
funcionari que s'instrumenta dins unes vies formals 
que la faciliten, pero que eviten el que podríem ano
menar picaresca. Així es reserva fins a un maxim d'un 
50 % de vacants a tal finalitat, la de la promoció in
terna, que es concretara a cada convocatoria, i, aixo sí, 
únicament es considera que la participació de proves 
selectives, lliures, en tot cas, perque les restringides 
són iHegals, ho és en tanda de promoció interna, quan 
sigui per al grup següent, al qual es pertany, que és 
important. 

Poc diré de regim estatutari deIs funcionaris, con
dicionat per normes basiques, per coordinació amb les 
altres Administracions Públiques i per fer realitat la 
mobilitat del funcionario 

Quant a regim retributiu, logicament es reconei
xen tots els conceptes acunyats per la LIei 30, i ja que, 
en part, quedaran fixats per la propia política retribu
tiva de l'Estat, el Govem fara la seva propia amb 
aquells que quedin dins el seu ambit de decisió, ente
nent per punt de referencia la valoració de llocs de 
treball, qpe és objecte de confecció en aquests preci
sos nioments. 

Quan es dugueren a terme les negociacions de 
l'avantprojecte de llei, les Centrals Sindicals, es va aco
llir, entre d'altres, la petició d'aquestes que les oportu
nitats d'acudir a proves selectives de personal, perso
nal laboral, i, a més, de l'interí, es faci en concurs
oposició, i que aquestes proves fossin quatre. En aquest 
aspecte, vostes en posen en el seu Projecte, al seu text 
aIternatiu, dues, nosaltres n'hi havíem posades dues, 
també, pero concedírem a la petició deIs Sindicats que 
fossin quatre. 

Com igualment es va arribar a la redacció de Dis
posició Transitoria Primera, en tant que es garanteix 
la continuItat de la participació de les Associacíons 
Sindicals en les decisions que afectin les seves con di
cions de feina, així com per actuar com a organs d'in
forme i consulta, ja que emana de l'Estat la LIei re
guladora d'aquesta qüestió, per procedir a la seva im
mediata aplicació a la Comunitat Autonoma. 

Davant tot el que acabo d'exposar, el Projecte al
ternatiu del PSM, Esquerra Nacionalista, opta per la 
radical laborització de la Funcíó Pública, imposa greus 
limitacions a l'Executiu, especialment per condiciona
ment de les seves decisions als informes del Consell 
Balear de la Funció Pública, sobre el qual, endemés, 
hem de dir que creim que no han acabat de captar 
quina és la seva naturalesa, i amb la significativa dada 
que estant integrat per representants de totes les Ad
ministracions Públiques de la Comunitat Autonoma, 
solament sotmet el seu projecte, solament sotmet els 
seus informes a l'Executiu de la Comunitat Autonoma, 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 82 / 11 de febrer del 1987 2429 

és a dir, al Govern, Proscriu la figura de funcionari in
terí, figura destinada solament a satisfer necessitats 
temporals i urgents de l'Administració, sotmesa a talli
mitació temporal i als principis de publicitat, merit i 
capacitat per al seu accés. Regulant el personal eventual 
incorre, per una part, en contradiccions, i, per aItra, t01'
nam a les limitacions, amb una regulació rnés restric
tiva per l'Executiu que en aquest aspecte fa la LIei 
30. No apareix en el seu Projecte ni l'enunciat del prin
cipi de quin lloc de treball permanent correspondra a 
contracte de treball indefinit. 

Per aItra part, en coherencia amb la seva opció la
boritzadora, suprimeix el contingut d'un article del 
nostre Projecte, el lO, que per a nosaltres és fonamen
tal i és aquell en el qual feim expressa reserva de les 
funcions que per la seva especialitat i transcendencia 
han de ser dutes a terme per als funcionaris. Va subs
tituint les referencies de funcionaris per la de perso
nal, induint no tan soIs al confusionisme, sinó el nai
xement de falses expectatives, entre el personal labo
ral, perque la seva efectivitat no depen, en absolut, de 
la voluntat de la Comunitat Autonoma, ni encara expres
sada en categoria de LIei, ja que mai no condicionara 
l'actuació d'altres Comunitats Autónomes, com és, per 
exemple, el suposit de mobilitat del personal laboral. 
L'única excepció a aquest punt són els drets recone
guts en el Decret de Transferencies. 

Quant a la carrera administrativa, el seu Projecte 
conté pretensions que aquesta es produeixi quasi de 
manera meteorica, sense limitar la promoció interna, 
grup per grup, com fa el nostre. A pesar d'intentar su
primir el concurs, reconegut per la Llei 30 com a sis
tema d'accés a la Fundó Pública en suposits especials, 
reconeguts i regulats per la relació de llocs de trebaIl, 
és sospitosa la seva referencia a les proves selectives, 
aHudint clarament a l'expressió oposició, com si pre
tengués establir-se un sistema d'accés a la Funció PÚ
blica limitant, per exemple, cursos de formació. 

Ignora sistematicament el Conveni 151 de l'Orga
nització Internacional de Treball, no ha estat desenvo
lupat per la Legislació Estatal, i posa l'actuació de 
¡'Administració Autonomica en mans deIs sindicats i, 
en alguns suposits, deIs propis funcionaris perque no 
en va, senyors, aquest Projecte aIternatiu no és el Pro
jecte, creim nosaltres, d'un partit polític, sinó, d'aItra 
banda, d'un sindicato I encara que l'experiencia de go
vernar amb una llei de tal origen podria ser curiosa, 
francament, nosaltres, i crec que la major part de vos
tes, estiguin disposats a dur-la a terme. 

Per tant, en nom del Govern ele la Comunitat Au
tonoma, em veig obligat a rebutjar el text alternatiu 
qu~ ha presentat el PSM, Esquerra Nacionalista. 

. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, vol replicar? 
Disposa d'un temps ele cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Cinc minuts són pocs en 

aquesta pausada exposició que ens ha fet el Conse!ler 
d'Interior. \. 

Bé, anem a replicar, primer,\les coses concretes i 
contundents i, posteriorment, potser passem una mica 
a alguns detall s una mica més amplis. 

La primera qüestió concreta i contundent, Sr. Con-

selIer és que és ver, el PSM, Esquerra Nacionalista ha 
presentat un Projecte alternatiu de Llei, no només es
coltant, sinó llegint i reunint-se moltíssim amb els col
lectius sindicals progressistes que hi ha en aquesta 
Comunitat Autónoma, i aixo honra el Grup Parlamen
tari, aquest Diputat que parIa i sense cap tipus de 
manies. Creim que l'única manera és que els col.lectius 
sindicals i els treballadors puguin participar, puguin 
demostrar la madures a que nosaltres creim que tenen, 
sobretot els sectors que es preocupen i, en definitiva, 
són la garantía del bon funcionament i de l'eficacia de 
qualsevol administració. Aixo és el primer nivell i, en 
alXO, supos que estarem d'acord, creim que és rúnica 
manera d'evitar la burocratització i evitar moltes irre
gularitats. 

Segona qüestió que Ji he de contestar molt rapi
dament, és que nosaltres haguéssim volgut una labo
ralització, certament que l'haguéssim volguda, pero la 
LIei 30/84 no va per aquí, i hem hagut d'optar, certa
ment, per seguir els principis legal s estatals i, per tant, 
Ii he de negar absolutament que el nostre text sigui de 
radical laboralització, el nostre text ha té clar: fun
cionaris i laborals, i, per aItra banda, una manera de 
passar d'un !loc a l'altre, i, sobretot, i valgui la idea, 
nosaltres som partidaris que per cntrar es facin opo
sicions, oposicions clares que la gent que tengui més 
sort o sapiga copiar més, aixo ja és un tema que esta 
més enlaire o que tengui més influencies, ha tregui, 
pero oposició i deixar-nos de subterfugis en base a 
aquests concursos que continuen subsistint. 

La Llei Estatal ha regulat el Conveni de l'OIT? Bé, 
certament, no esta regulat, pero nosaltres entenem que 
la LIei 30/84, i, com nosaltres, ho entenen eminents estu
diosos de Dret Administratiu, com Castells, que l'hem 
esmentat abans, i d'aItres, resulta que ens diuen cla
rament que una Comunitat Autonoma pot perfectament 
desenvolupar els principis de la Llei 30/84, i jo l'emplar;: 
ara, aquí, a voste, que ens digui amb que el nostre 
Projecte surt deIs principis que la Legislació Estatal 
o d'altres Comunitats Autonomes de l'Estat Espanyol 
han previst, que la nostra és més progressista, certa
ment, evident que és més progressista, que la nostra 
dóna més participació laboral i més control als repre
sentants deIs treballadors, certament, i que la nostra 
vol llevar bufandes, vol llevar retribucions d'aquestes 
que compareixen a un moment determinat i que des
prés no es poden controlar, certament, tot aixo és ver, 
pero nosaltres creim que estam dins l'ambit estricta
ment legal. 

Funcionaris interins, és ver que els volem llevar, i 
els volem llevar malgrat estigui reconegut que poden 
existir, després de veure l'experiencia d'aquests anys . 
Em cregui, Sr. Conseller, si nosaltres no sabéssím que 
hi ha recursos respecte de problematica de funciona
ris interins que no ha contestat el Govern, si nosal
tres no haguéssím observat que hi ha un administratiu 
que ha passat d'una Conselleria, o esta a punt de pas
sal', a una altra, amb un concurs fet «ad hoc», i passa 
d'aelministratiu a un nivell 24, grup A, gaírebé com a 
tecnic superior, nasal tres no parlaríem d'aquesta ma
nera tan clara i tan sincera, i li demanaríem que aqucst 
cas i d'aItres, els aturi, perque potscr que una clina
mica administrativa faci que fin s i tot un Conseller ele 
vegades no sapiga qualque cosa que succeeix dins el 
seu Govern, i em cregui que ho dic amb molt de sen
timent, pero aquestes situacions són irregulars, per
que si aquest cas es generalitza, certament hi haura 
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Tribunals de Justícia, hi haura Tribunals Laborals, hi 
haura conflictes i, sobretot, el que és l'agravi compa
ratiu, que una persona, que un altre administratiu, tam
bé voldú passar al nivell 24, grup A, també voldd 
passar a Cap de Secció, i al que se 1i hagi concedit 
aquesta ditada de mel, pressuposara que és en funció, 
o bé que ha fet uns grans merits o bé que és una 
qüestió de tipus personal, polític, i aixo nosaltres creim 
que s'ha d'evitar en el que és el funcionament d'una 
Administració Autonomica. 

Per altra banda, jo, Sr. Conseller, crec que és ver 
que el seu Projecte, en certs aspectes, utilitza un poc 
de mimetisme amp la Llei '30/84, o el que s'ha intentat 
fer a la GeneraliÚlt i a alguna altra banda, pero bé, 
jo crec que nosaltres tenim unes Ileis, tenim un Parla
ment, un Govern i uns treballadors, sobretot, que ens 
permeten anar una miqueta més enIla, i certament no 
ens hem de conformar, perque tampoc l'Administració 
Catalana no ha donat exemples, crec jo, de neutralitat 
ni exemples de regularitat. 

Volem també insistir que aspectes que voste asse
nyala com aspectes positius del seu Projecte, i és ver, 
cursets, carrera administrativa, pero bé, quants de cur
sets s'han fet de formació, quina 'tbrmació interna igua
litaria entre els diversos contractats de la Comunitat 
Autonoma s'ha fet, fins i tot els cursos de catala, jo 
cree que a la seva Conselleria no se'n fan, a la Conse
lleria d'lnterior, si no ho tenc mal entes, o, almenys, 
fa un mes no se'n feien. Per tant, ens estam trobant 
amb un conjunt una miqueta d'ambigiiitats. 

Qüestions retributives, nosaltres dos principis esta
blim al nostre Projecte de Llei, un és que fugi aquest 
complement de productivitat, que fugi, i passam a 
aquesta altres conceptes que vénen també emmarcats 
dins la Llei que són d'acord amb la valora ció deIs llocs 
de treball, perque: jo, la veritat, ho puc escoltar, i es
coltar amb una certa tranquiHitat, pero quan me'n 
vaig i pens que hi ha qualque funcionari d'aquesta Co
munitat Autonoma que cobra tres milions anuals de 
complement de productivitat, m'entra, exactament, no 
sé que, pero una decepció total. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, vol fer ús de la paraula. 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 
Moltes gracies, Sr. President. No sé, Sr. Conseller, 

Portaveu, si tendré temps de contestar-Ji totes aquestes 
COses que ha exposades aquí, algunes d'elles jo ja les 
he dit abans, de manera que, no és exactament. 

Parla voste de coHectius sindicals, de participació, 
és el que hem fet, és el que hem fet. Tots els Sin di
cats han estudiat el Projecte de Llei o l'avantprojecte 
de Llei, amb nosaltres, tots. 

Evitar burocratització, no sé que vol dir, aixo. Bu
rocrates sabem tots el que són, evitar burocratització 
vol dir posar manco funcionaris o manco empleats, 
manco personal. . 

Laboralització, bé. Vostes tenen la filosofia aquesta 
de la laboralització, i jo li diré un cas, anam per aquest 
camÍ, perque hi ha d'altres partits políties que van per 
aixo. Tenim un cas concret en que la major part d'A
juntaments es troben sense Secretari, per que?, per
que no es fan oposicions, i no li pie com estan aquests 
Ajuntaments en qüestió d'assessorament jurídic, no li 
ho die, li ho podria contar, i seria llarg, perque nosaltres 

llegim totes les actes deIs Plens i de Comissió de Go
vern deIs Ajuntamen~. 

Repetesc, nosaltre!i anam que hi hagi funcionaris, 
no personal laboral, perque creim que aixo va en be
nefici de tothom. 1, si no, miri, per exemple, el que 
la nostra Exposició de Motius diu a uns deIs acords 
expositius: «L'opció per al model funcionarial de la 
Funció Pública, pretén de consolidar una burocracia 
imparcial i professionalitzada, al servei, excJusivament 
deIs interessos públics i lliure de qualsevol condicio
namen t o dependencia de caracter ideologic o perso
nal, subordinada, evidentment, al poder polític del Go
vern a qui correspongui, per imperatiu eJe la Consti
tució, de dirigir l'Adrninistració, sigui eJel partit o de 
l'elecció que sigui». Aixo és el fonamental per a la 
nostra manera de pensar. 

Voste ha parlat del Conveni de l'OIT, que es pot 
avan~ar, em permeti llegir-li una cosa que he rebut fa 
dos dies, d'una reunió de la Comissió de Coordinació 
de la Funció Pública d'Extremadura aquesta setmana 
passada, que diu, la llegiré així com esta escrta, na
turalment, en castella: "Nota informativa. El Proyecto 
de Ley de órganos de representación, determinación 
de las condiciones de trabajo y participación del per
sonal al servicio de las Administraciones Públicas, apro
bado por el Consejo de Ministros, el 21 de noviembre 
de 1986, ha iniciado ya su tramitación en el Congreso 
de Diputados. Las primeras elecciones a los órganos 
de representación serán cónvocadas previa consulta y 
a propuesta de las organizaciones sindicales» -com 
fan en les qüestions laborals- «más representativas 
por el Ministerio de las Administraciones Públicas, y 
en plazo de quince días, a partir de esta convocatoria, 
por las restantes Administraciones Públicas. Esta pri
mera convocatoria requiere coordinar una serie de pre
parativos que aseguren la necesaria fluidez en el 
desarrollo eJel proceso, de manera que, constituida la 
Junta Electoral General, ésta disponga de la informa
ción suficiente para ejercitar sus competencias de in
mediato», etc. 1 aixo ve juntament amb un altre do
cument, en el qual es parla de la forma en que s'han 
de fer aquestes eleccions, de l'elaboració deIs censos 
electoral s, etc., amb un document de feina de 6 o 7 
pagines. Aixo és encara calent. 

Un altre aspecte que vos te ha tocat és el deIs fun
cionaris interins, senyor meu, anem a la realitat. Els 
funcionaris interins són uns senyors que fent unes pro
ves, que tenint els títols corresponents als llocs de fei
na que han d'ocupar, hi estan mentre el funcionari 
de carrera no hi sigui, i res més. 1 tengui en compte 
que la Disposició TransitOria Sisena de la Llei 30 del 
84, parla deIs funcionaris interins, i diu «en tot cas, 
aquestes convocatories d'accés hauran de respectar els 
criteris de merits i capacitat, mitjan~ant les proves 
selectives que reglamentariament es determinin», etc., 
que és el que feim nosaltres, i que la Llei de Funcio
naris Civil s de l'Estat determina que són funcionaris 
interins els que per raó de necessitat o urgencia ocu
pen places de plantilla en tant no quedin provistes pels 
funcionaris de carrera. Si aixo és legal, per que ho 
volen llevar, vostes? Voste creu que es pot admetre 
un Projecte de Llei que va contra la legalitat consti
tUIda? Aixo no és posible. Nosaltres no estam d'acord, 
amb aquest punt. 

Voste diu que no va de funcionarització, em per
meti que Ji llegeixi una primera part de l'Exposició de 
Motius del seu text aIternatiu: «Punt primer.-Model 
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de Funció Pública. La Llei opta per la funcionalitza
ció» -conforme, pero aquí ve una coma i continua
«amb el manteniment d'una estructura corporativa cor
regida» -aixo és una especie de tocar el piano- «cone
gida per una relació de lIocs de trebaIl» -1 ara ve la 
bona- «d'adscripció indistinla» - pero aixc> no és mas
ele ni femella, Sr. SerTa, una adscripció indis tinta, que 
vol dir? que pot ser IUDcionari i laboral, o laboral o 
funcionari, una maLcixa vacant, aixo JlO és de rebut, 
perdool, DosalLre cr ' im que aixo no és de rebut, vo les 
ha creuen, bé, tenen dret a pensar com vulguin, tenen 
la seva filo afia, Dosallres tenim la oostra, adascú de
fensa la seva. 

Va te diu que de tacal ,speciaJistes ban dil que 
aixo es podia ,fer i tal j qua!, nosaltres feim el quc CI1S 

diu la Ll j, no el qu diu el düll'j ni el que diu un 
especial i · ta, amb LOls els respecles del món, nosaltres 
en afetram a la Llci, i amb aque t aspecle de l'Orga
ni'lzació Intcrnacional. ele Treba,II, esperarem que IIE'
tat hagi dít per aquí o p r aqul de¡;". 

Progn.:. i la, b ' , ría discutible aixa, una eo a sub
je Uva aixo de pI' grcs iss ta, pTogressista n vol, dír la
bora lista, ni vol dir mlminislrativisla, no vol dir aíxc>, 
vol dir que acla qual lengui el que és seu ben afa
vorit. 

1 li vull dir una altra cosa, voste, en aquest text 
alternatiu posa un anie! ql1 C l10sa ttre teníem abans 
al nostre avantprojecj e, j que varem havel- de retirar, 
precisament en un reunió d.e la Comissió Coordinado
ra de la Funció Pública, qL1e n'hem tengudes tres, perque 
l)Ossibl menL la LIei hauTía allat al Tribuna l Con titu
ciona!. 1 aquest al- liclc que nosalLres teníero, que cree, 
no estie segur, era el 80, era el que deiem del mes de 
l'any sahiHic, o ígui, aque tpermís extraordinari, des
prés el Is 6 any , qL1e es c10nava un permís de 30 elies 
a l funcionad o al contractat laboral, i eL varem haver 
de llevar. Creim que aixo és progressista, i ha férem 
nosaltres, no ho va fer l'esquerra, alerta! 

Quant al que diu de l'Aclmini traci6 Catalana, no 
sé a que fa referencia. Pero jo Ji cUré, per acabar, un 
Projecte de L1ei que ba estat estudiat, preparat pri
merament per informes administrativisles de primera 
Hnia, que ha estat redactat, estudiat, discutit per per
sones assabentades i que saben de que van en materia 
de dret administratiu, que ha estat sotmes a les Cen
trals Sindical s que han fet suggerencies i s'han accep
tades, que s'ha dut per tres vegades a la Comissió Coor
dinadora de la Funció Pública, a Madrid, que es va 
dur després a la darrera reunió, li vaig dur personal
ment, a la darrera reunió de la Comissió de Cordina
ció de la Funció Pública, on hi havia representants de 
tates les Comunitats Autonomes d'Espanya, deJes des
set i funcionaris del Ministeri d'Administraci6 Terri
torial, vaig presentar aquesta Llei, va ser alabada, va 
ser alabada, ho repetesc, pels membres de la Mesa, que 
presidien, i va ser acceptada per unanimitat en aques
ta reunió. Qualque cosa bona deu tenir. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mo 1 tes grb.cies, Sr. Conseller. 
Iníciam el torn d'íntervencions. Volen intervenir 

els altres Grups Polítics? ':' 
Grup Regionalista, Grup Socihlista, Grup Popular. 
Pel Grup Regionalista de les nles, té la paraula la 

Sra. Maria Antonia Munar. 
Disposa d'un temps de quinze minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Vist el Pro

jecte de Llei de la Funció Pública presentat pel Govern 
de la Comunitat Autonoma, el text alternatiu que ha 
presentat Esquerra Nacionalista i les diferents, llar
gues, explícites intervencions deIs Diputats Sr. Serra i 
Sr. Llompart, que no sé si ens han volgut demanar 
el suport als seus respectius textos o ens ha volgut fer 
estudiar la Llei de la Funció Pública, el nostre Grup 
creu que no és necessaria una esmena a la totalitat i, 
per tant, presentar un text alternatiu al Projecte de 
Llei de la Funció Pública que el Govern va presentar 
al seu momento 

Creim que tant els drets deIs treballadors de la 
Comunitat Autonoma com la simplificació i la elarifi
cació de les contractacions queden prou garantides en 
el Projecte presentat pel Govern. 

1 pel que fa a les diferencies de tipus tecnic i d'in
terpretació ele la legalitat vigent a l'Estat Espanyol, 
pcrdó, poden ser, creim, perfcctament assumides o mo
dificades en Comissió i amb esmenes parcials. 

Per tot aixo, els motius que s'exposen per presen
tar aquesta es mena a la totalitat per part d'Esquerra 
Nacionalista, no ens són valids. Ni ens són vaJids a 
nosaltres ni ha haurien de ser per als diferents Grups 
Parlamentaris que, en el seu moment, varen presentar 
les seves esmenes parcials respectives per tal de garan
tir un millor texto La qual cosa vol dir que, de qualque 
nlanera, creien en el seu moment que aquest era un 
Projecte de Llei valid, si ho era, cree que també ho 
pot continuar essent en aquest moment. 

En la 110stra opinió, el Projecte de Llei que en 
aquesta ocasió ha presentat el Govern, és un Projecte 
de Llei correcte, que vertebra la Funció Pública de la 
Comunitat Autonoma, la modernitza i opta per la fu n
cionalitat, que vostes també, a la seva Proposició no 
de Llei, demanen. Altra cosa, és la meva opinió par
ticular sobre aquest tema. 

També esta d'acord amb la Llei 30/1984, de 2 d'a
gost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Públi
ca, cosa que era busica, i amb les directrius que marca 
el Conveni 151 de l'Organització Internacional del Tre
ball i, si ho anem a cercar, és també comparable amb 
les de les al tres Comunitats Autonomes de l'Estat Es
panyol. 

Per tant, rebutjarem aquesta esmena a la totalitat 
d'Esquerra Nacionalista perque creim que no és ten
dent a millorar, a tractar amb fidelitat, com ha dit el 
Sr. Serra, la Llei de la Funció Pública, sinó que creim 
que, més aviat, perque aixo és possible a través de la 
Comissió i a través de les esmenes parcial s que hem 
presentat els diferents Grups, sinó que més bé ten
deix a entorpir el funcionament legislatiu d'aquesta 
Cambra per tal de, ben aviat, poder dir que ha existit 
una incapacitat legislativa per culpa d'aquest Govern 
i, com no, no s'oblidaran, tampoc, de nomenar a aquells 
que el suportam. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Sr. Serra, vol contestar o s'estima més contestar 

quan hagin parlat els altres Grups? 
És potestatiu de voste. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Quasi quasi, quasi quasi m'estimaria més ara. 
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EL SR. PRESIDENT: 
lelo contcsli, té cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presidcnt. Sra. Portaveu i amiga, Dipu

tada d'Unió Mallorquina, no millorareu aquesta Llei 
amb les es menes que hcu fet vosaltres, sup6s, perquc 
amb les vostres, em parcix que cap irreguJaritat dc les 
que jo he intult o he elit que presumptament existien, 
sera millorada. Pcr tant , em pareix que molts de sofis
mes s'han dit aquÍ, i ja hi estam avesats, pero, cer
tament, no vos contradigueu, ni tampoc no vulgueu 
ara exposar-nos segons que quan precisament alla on 
teniu el poder, al Consell ele Mallorca, qualque caseta 
s'ha avan~at, i es va molt més envant de la Llei que ha 
presentat el Govern. Per tant, digau que heu de votar 
el que vulgueu o pensau el que vulgueu, pero, per 
favor, sofismes, no, i fer més feina parlamentaria per 
millorar, crec que seria bo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa de cinc minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. Serra, si no ha he llegit malament, tal com 

tenia la nota presa, he dit que aquesta Llei era, en prin
cipi, bona, i ho era per a tots els Grups Parlamentaris, 
el fet que no hagi presentat, ningú, més que vostes 
una esmena a la totalitat, vol dir que vei:em que amb 
esmenes parcial s es podia aconseguir una bona Llei. 

I jo no he dit tampoc que només fossin amb les 
nos tres esmenes, he elit amb les esmenes de tots els 
Grups Parlamentaris. Per tant , no confiava només en 
les nos tres que, realment, no són moltes, i que són més 
aviat de tipus tecnic i de tipus lingüístico Ara bé, crec 
que he dit que amb tates les esmenes presentades pels 
diferents Grups Polítics podríem millorar la Llei, i no 
hi ha dubte, Sr. Serra, que alla on nosaltres tenim el 
Govern i alla on comandam, realment, procuram ser 
molt progressistes i fer les coses el millor possible i, 
per tant, li elon les gracies per reconeixer que al Con
seU Insular de Mallorca ha feim millar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la 

paraula el Sr. José Luis Martín Peregrín. 
Disposa d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. MARTIN PEREGRIN: 
Sras., Sres. Diputados. El Grupo Socialista ha ve

nido ante este Parlamento solicitando reiteradamente 
que el Gobierno presentara un Proyecto de Ley de Fun
ción Pública y que se discutiera y debatiera con la 
suficiente profundidad en la Cámara. 

Reiteradas veces el Gobierno nos ha contestado, y 
creo recordar que la más contudente fue ellO de octu
bre de 1985, que la entrada del Proyecto de Ley de 
Función Pública en la Cámara era inmediata. Muy bien. 
Lo inmediato del día 10 de octubre del 85 es que esta
mos discutiendo un texto alternativo a 9 de febrero 
de 1987, un año y medio después. Se invocaban una 
serie de cuestiones que veníamos diciendo que no eran 
ni muchísimo menos justificativas, de que había que 
esperar al desarrollo, por parte de la Administración 
del Estado, de la normativa básica, y es que el Estado 

desarrollará una n~rrnaliva básica, pero única "j exclu
sivamente en funcí&;¡ dc sus propias competencias, de 
ninguna de las man~"as, el Eslado puede desarrollar 
una normativa básica para regular, a través de desarro
llo legislativo, las competencias que puedan ser exclusi
vas ele las Comunidades Autónomas, por tanto, esa era 
la primera cuestión que no estaba nada clara en la 
mente del Gobierno. 

Por fin, el día 28 de noviembre de 1986, el Pro
yecto de Leyes remitido a la Cámara, pero con una 
solicitud de trámite de urgencia. En un principio, po
díamos pensar que, cn efecto, el Gobierno no había 
tomado plena conciencia de que la Ley de Función 
Pública es una norma fundamental en la estructura de 
la Comunidad Autónoma y que, por tanto, era necesa
ria su presentación. Pero la verdad es que los aconte
cimientos posteriores, y voy a remarcar exactamente 
cuáles son esos acontecimientos posteriores, nos de
muestran que las razones de urgencia no son las que 
veníamos denunciando concreta';;1ente el Grupo Socia
lista desde hacía más de dos años, sino otras que ahora 
vamos a examinar. 

Señores del Gobierno, toda ley tiene un contenido 
formal, contiene o tiene una naturaleza jurídica que 
la informa y que la proclama como texto normativo. 
Pero toda ley, además de ese planteamiento jurídico, 
tiene un contenido político que afecta a la filosofía del 
proyecto que se presenta. Se pueden tomar alternativas, 
entendiendo que un proyecto debe ele ir hacia la vía 
funcionarial, y otra hacia la vía laboral, se puede dar 
mayor o no o menor participación a los entes que for
man parte ele la Función Pública, se puede entender que 
la carrera administrativa debe tener mayor o menor 
agilidad. Todo esto es discutible, y como muy bien 
decía la Sra. Munar, representante del Grupo Regiona
lista, puede hacer que el Proyecto presentado por el 
Gobierno sea desde este punto de vista, válido, yeso 
no lo cuestionamos. El Proyecto, desde el punto de 
vista técnico, no tiene más o menos cuestiones que las 
que se puedan formular a través de las correspondien
tes enmiendas. Pero en la norma o en el texto que se 
presenta, hay un sentido político temporal, que también 
tenemos que eliscutir en el Parlamento. Y es ¿cuándo 
se promulga una Ley y por qué se quiere que se pro
mulgue esa Ley en un momento determinado? Y estas 
son las razones por las que el Grupo Socialista, inde
pendientemente de otras que daremos ahora en un 
momento, se opone y apoya, mejor dicho, apoya el tex
to alternativo presentado por Esquerra Nacionalista. 

y ya decíamos que si parlamentariamente es lícita 
la oposición a cualquiera de los textos alternativos, 
nosotros tampoco estamos totalmente de acuerdo con 
el texto alternativo planteado o formulado por Es
querra Nacionalista y en su momento, en el supuesto 
que fuera aprobado, haríamos las oportunas enmien
das, creemos que hay una serie de acontecimientos con
cretos y producidos posteriormente y conocidos poste
riormente al período de enmiendas que se nos planteó 
por la vía del procedimiento parlamentario que hace 
inevitable que el Grupo Parlamentario Socialista tome 
una posición política, que no jurídica, definida por este 
Proyecto. Y es que de ninguna de las maneras pode
mos consentir, y antes un miembro del Gobierno ha
blaba de legitimación moral o no, y ahora yo creo que 
es en este Parlamento donde se puede decir, porque 
hay capacidad para defenderse y para replicar, que el 
Gobierno no está legitimado para desarrollar de inme-
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diato el Proyecto de Ley que hoy se somete a la aproo 
bación, perdón, el Proyecto de Ley al cual se ha plan
t eado u n texto alterna Livo. 

y voy a decir por qué. De ninguna de las mane
ras, los Diputados que estarnos aquí, podemos obviar 
q ue hay una Comisión de InvesLigación respect,o de 
una situación insostenible e injustificable le la estruc· 
tura de personal de la Comunidad. Y desde luego, no 
vamos a consentir tampoco o pretendemos no consen
llT que en e l Gobi mo, a través de un Proyecto que se 
aprueba por la via de urgencia, y esa es la razón fun
damenta l por la que se ha presentado p)r la vía de 
urgencia, ponga en ituación o silúe dentro de la Co
munidad Autónoma una serie de irregularidades, una 
serie de personas que no están ni en condicione ni con 
actitudes ni can tos reconocimientos pt-eci os para que 
pudieran formar parle de la estructura d · personal de 
la omunidad Autónoma. Entre aIras cosas, porque no 
enlraron en base a los principios de mérilo y capacidad, 
porque no entraron ni siquiera e n el pr incipi de pu
blicidad, porque entraron de una manera ab olutamen
le il1m ra l y d ele un punto el vi la que n inguno de 
los que formamos parte de esta CáJl1ara , podem.os 
consentir. 

De manera que admitir que el Gobierno pueda te
ner la posibilidad instrumental de legalizar una serie 
de situaciones que cualquier otro Gobierno, sea del 

0 10 1- que sea, y '0 no e to I diciendo aquí que seamos 
nosolros, ino que estoy convencido qu el rróximo 

obiclno, sea del col r político que ea, sí que estará 
legitimado para desarrollar y convocar d · acuerdo con 
los princ ipios q ue informan la Ley, todas las oposicio
ne y todas las co nvocator ias precisas para cubrir 1 s 
vacantes que hay en la omunidad Autónoma. Y no 
decido y no oponernos en este momento, hubiera sido 
para no otros una auténtica torpeza política, pero DO 

'ó lo torpeza, una auténtica vejación mora l el cuáles 
son las obligaciones de un mpo Parlamentario en un 
momento concreto determ'inado, como el que tenemos 
ahora. 

Señores del Gobierno, creemos que una Ley de 
Función Pública es una ley para ser sentida por el ciu
dadano, sentida en el sentido jurídico de la palabra 
y en el sentido material de la palabra. Una Ley de 
Función Pública que estructura una Comunidad o una 
situación de personal funcionario o laboral que efec
tivamente responda a las necesidades del ciudadano. 
y no pretendemos y no queremos justificar aquí otras 
actitudes que se hayan podido producir en otros sitios 
del país sean del color político que sean, que por vía 
de una legalización inmediata y por vía de una trami
tación de urgencia, que tampoco se justifica debida· 
mente, nos encontremos con algo que cualquier Go· 
bierno posteriormente tuviera que lamentar: que la 
Administración no da al ciudadano los servicios que 
tiene que dar porque no hcmos sido responsablemente 
políticos , perdón, responsablemente conscientes, de que 
nuestra obligación era que la Administración Pública 
de Baleares fuera una Administración que partiera de 
los principios de la honestidad, de la lealtad y de la 
verdadera, del verdadero mérito·y de la verdadera ca-
pacidad . \ 

Por consiguiente, señores, el Gtupo Socialista anun
cia su apoyo al texto alternativo presentado por el 
Grupo Esquerra Nacionalisla. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Manuel Jaén 

Palacios. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sí, Sr. Presidente. Muchas gracias. Sras. y Sres. 

Diputados, yo quiero comenzar la intervención que será 
muy breve, porque solamente trataremos de exponer 
la postura dcl Grupo Parlamentflrio, quiero comenzar, 
ya digo, felicitando a Esquerra N acionalista-PSM por
que creo que presentar un texto alternativo es hacer 
una oposición seria, creo que es hacer una oposición 
de carácter constructivo, independientemente de que 
luego nosotros discrepemos en los motivos que expone, 
como es el reconocimiento de derecho de representa
ción de los trabajadores, que quieren dar representa
ción a los trabajadores, discrepamos de la motivación 
de la problemática que expone aquí en su escrito. Por 
tanto, vaya nuestra felicitación más sincera por este 
Proyecto de Ley alternativo. 

Discrepamos en las referencias concretas que se 
han hecho a la tramitación ele urgencia, porque cree
mos que el Gobierno está legitimado a pedir un trá
mite de urgencia si así lo considera oportuno. Discre
pamos de que sean, de que durante tres años no ha 
habido prisa. El Sr. Conseller ha explicado los moti
vos. y tampoco son tres años, porque ustedes saben que 
la Ley 30;84, del año 84, se publicó el día 2 de agosto, 
por lb tanto, no son tampoco tres años, y ha habido 
muchos problemas, como aquí se ha dicho, para presen
tar este Proyecto de Ley. 

Discrepamos también de que todas las Comunida
des Autónomas tienen la Ley de la Función Pública, no 
es cierto, en este momento no recuerdo, pero creo 
que de las 17, estamos en 8 Ó 9 que tienen esta Ley de 
la Función Pública, o 10. 

El Sr. Serra decía en su intervención que su mo
delo de la Función Pública se basaba en el mérito y 
en la capacidad, no podía ser de otra manera, porque 
son eso justamente los principios que figuran en la 
Constitución y son los principios que configuran el Pro
yecto de Ley del Gobierno. 

He de decir que este Proyecto que presenta el Go
bierno, que presentó el Gobierno, cumple, por una par
te, las previsiones estatutarias, que desarrollan lo que 
se dispone en la Ley de las Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, que garantiza con objetividad e 
imparcialidad o intenta garantizar los intereses gene
rales :Y que diseña una Función Pública que el Sr. Con
seller la ha explicado intentando adaptarla a las pecu
liaridades propias de nuestr:a Comunidad Autónoma, con 
las dificultades que existen de colectivos heterogóneos, 
no solamente por su procedencia, sino también por las 
relaciones contractuales que mantienen. Este nuevo 
modelo, basado en los puestos de trabajo, en la pro
moción interna y la carrera administrativa, intenta mo
dernizar la Función Pública en la Comunidad Autóno
ma, intenta que la selección de personal y la provisión 
de puestos de trabajo sea lo más objetiva posible, per
mite b movilidad funcionarial, tanto en orden ascen
dente como horizontal, que se llama también, de una 
administración a otra y sienta las bases del régimen ele 
retribuciones, y aquí me permito hacer un inciso, por
que discrepamos del Proyecto alternativo, ya que uno 
de los complementos, que es el complemento de pro
ductividad en el cual nuestro grupo cree profunda-
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mente, en ese complemento de prOlluctividad, es que 
además es que por Ley está, por Ley existe ese comple
mento de productividad y, por tanto, se contempla, 
además que nosotros perfectamente lo creemos nece
sario. Sienta, además, los órganos superiores de la Fun
ción Pública, y creo que, a nuestro juicio, profundiza 
en la democratización de la vida funcionarial. 

Obviamente, el Proyecto que presentó el Gobierno 
es mejorable, todos lo reconocemos, pero para eso hace 
falta que en la Ponencia, en la Comisión correspondien
te, vía las enmiendas oportunas, se intente mejorar 
todo aquello que sea mejorable. 

Por último, respecto de la intervención del Grupo 
Parlamentario Socialista, desde luego, nosotros no acep
tamos las referencias que hace, creo que son juicios 
de valor que prejuzgan las relaciones que en un fu
turo y los resultados que tenga la Comisión de Inves
tigación, y, desde luego, estamos muy disconformes con 
esas afirmaciones. 

Por todo ello, Sr. Presidente, el Grupo Parlamen
tario nuestro no dará soporte al texto alternativo que 
tenemos en contra. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Serra, vol contestar? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Molt breument. Bé, en 

primer 11oc, segons les nostres notícies, només són tres 
o quatre, em pareix que quatre, les Comunitats Auto
nomes que a hores d'ara no tenen Llei de Funció PÚ
blica aprovada, per tant, certament, anam a la coa del 
vagó, quan nosaltres desitjaríem anar davant en molts 
d'aspectes. 

Per altra banda, voldria fer una segona apreciació 
de tipus globalitzador. Així com ha parlat el Diputat 
del Grup Popular, forma que obviament em sembla 
oportuna i correcta, he de dir que pot pareixer, en certa 
manera, i aixo ja ha havia dit, el Conse11er a la seva 
darrera intervenció, que aquesta Llei esta consensua
da amb tots els coHectius sindicals i amb el Govern de 
l'Estat. Bé, jo voldria dir que, certament, els coHectius 
sindicals, segons les nostres notíCies, varen fer sugge
rencies, algunes es varen admetre i d'altres no, pero, 
de fet, no es pot dir que estigui consensuada amb els 
coHectius sindical s de representativitat laboral a la nos
tra Comunitat Autonoma. Els coHectius Sindicals és 
guien prensentant basicament dues divergencies, una, la 
de participa ció deIs treba11adors, i una aItra, eIs límits 
a la discreccionalitat per parÍ: de l'Administració Auto
nomica. Per aItra banda, el fet que a una Comissió de 
Coordinació a nive11 d'Estat pareixi també que la Llei 
funciona, jo cree, o que és correcta, també pot ser a 
causa de la complexitat en el que signifiquen tantes 
Comunitats Autonomes i, sobretot, tenir en compte 
que qui forma la Comissió de Coordinació són les Ad
ministracions i l'Administració Central. Per tant, en 
aquest sentit, sempre s'ha de tenir en compte que hi 
ha d'haver un cert parentesi, uns certs dubtes i, sobre
tot, tenint present que després, tota Llei s'ha de des
envolupar normativament. 

Per aixo, Esquerra Nacionalista ha pretes que el 
nostre text fos el més concret possible, fos el que més 
pogués evitar qualsevol tipus de presumpta irregulari
tat de qualsevol Govern, d'aquest o d'un altre. I ja aca-

bant amb els teme\ legals, nosaltres volem insistir, ja 
ho sabem que hi ha \una legalitat pero és que tata Llei 
té una flexibilitat, tota Llei té un desenvolupament nor
matiu subsegüent i sobretot amb els aspectes com pu
guin ser els concursos, els concursos de merits, retri
bucions, funcionaris interins, etc., o bé es pren una via 
o se 'n pren una altra . Nosaltres hem agafat la via que 
creim més transparent, més saber quin es són les re
gles del joc per part de qualsevol persona, dona, home, 
que vol accedir a la Funció Pública. Llavors, també en
tenem que si aquesta fórmula no és acceptada a par
tir d'unes normatives es poden desenvolupar altres fór
mules, pero la veritat éso que l'experiencia que hem ten
gut fins ara no ens du a creure que així com van les 
coses, la Llei que avui pareix que el Grup Regionalis
ta i el Grup Popular aturen, que és la nostra i, per 
tant, la tramitació de l'altra, pugui aclarir molts deIs 
interrogants que existeixen. Nosaltres creim, en defini
tiva, que el nostre text permetria unes esmenes, cer
tament reconeixem que en uns certs aspectes hi pot 
haver esmenes i ser substituldes algunes qüestions del 
text, ara, la veritat sigui dita, creim que era un punt 
de partida per a una Administració Autonomica a les 
Illes Balears que es donaria per primera vegada a la 
historia i que seria, de fet, creim nosaltres, modelica 
en molts d'aspectes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
I acabat el debat, he de demanar a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquest 

text alternatiu, es volen posar drets, per favor? 
Sra. Secretaria pot procedir ... 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquest 

text alternatiu, es valen posar drets, per' favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 22; vots en contra, 26. Queda rebut-

jat el text alternatiu i, en conseqüencia, seguira el tra
mit el Projecte de Llei elel Govern ele la Comunítat. 

IV.-l) 
Passam al darrer punt de l'Orelre del Dia. És el 

relatiu a la Proposició no de Llei, formulada pel Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista, Socialista, i, per 
tant, per defensar-la té la paraula el Diputat Hernán
dez Soto. 

Dispone de un tiempo de diez minutos. 

EL SR. HERNANDEZ SOTO: 
Muchas gracias. Sr. Presidente, Sras. y Sres. Dipu

tados. Al presentar esta propuesta de ley nos basamos 
en el estudio del Plan Director de Sanidad, nosotros 
lo llamamos más bien el Plan de Ordenación Sanitaria 
Territorial, enviado por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma al Parlamento de las Islas Baleares. Aunque 
no es el momento de efectuar una crítica del Plan Di
rector, que ya se hizo, aunque brevemente, en la pre
sentación de dicho Plan por el Conseller de Sanidad 
en la Comisión de Asuntos Sociales, sí debo hacer cons
tar que principalmente se trata de un estudio de los 
recursos existentes en la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. En dicho Plan hemos encontrado algu
nas carencias, por ejemplo en estudios epidemiológicos 
falta una valoración cualitativa de los recursos de 
que se dispone, faltan planes de salud y hay errores 
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en sus datos que me atrevería a calificar de groseros. 
Sirva ese pequeño ejemplo. 

En Ibiza, isla que yo conozco bien, porque llevo 
ya doce años trabajando allí, en la página 113, cuan
do habla en el cuadro 8 de los recursos de los hospi
tales, habla del Hospital de Can Misses, que tiene 130 
camas ,con 46 médicos y 79 ATS, y no disponemos, es 
cierto, de una cama de UCI. Sin embargo, cuando ha
bla de los recursos de los hospitales y, en este caso, 
es un hospital privado de la isla, con 54 camas, 1 mé
dico y 5 ATS, dice que dispone de 8 camas de UCI. La 
verdad, señores, es que no podemos entender como un 
error tan tremendo pueda ser expresado en un Plan 
Director, porque además este error lo conlleva con el 
número de camas por habitante, número de camas de 
UCI, etc. No encontramos, no tenemos en la isla nin
gún médico con la especialidad de intensivos. 

¿Por qué planteamos esta Proposición no de Ley? 
Porque la Ley de Sanidad contempla las siguientes or
ganizaciones de estructuras y planes sectoriales, y cree
mos que no se han tenido en cuenta al desarrollar el 
Plan Director. Por ejemplo, en el Capítulo 2.°, de los 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, el 
artículo 49 dice: «Las Comunidades Autónomas debe
rán organizar sus servicios de salud de acuerdo con los 
principios básicos de la presente Ley». Artículo 50: «En 
cada Comunidad Autónoma se constituirá un servicio 
de salud, integrado por todos los centros, servicios, es
tablecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, 
Ayuntamientos y cualesquiera otras administraciones 
territoriales intracomúnitarias, que estará gestionado 
como se establece en los artículos siguientes, bajo la 
responsabilidad de la respectiva Comunidad Autónoma». 
No voy a leer completos los artículos, porque nos lle
varía mucho tiempo, pero el artículo 51 indica, en el 
punto 2.0

, que «la ordenación territorial de los servi
cios será competencia de las Comunidades Autónomas 
y se basará en la aplicación de un concepto integrado 
de atención a la salud». Más adelante, en el 53 indica 
que «las Comunidades Autónomas ajustarán el ejerci
cio de sus competencias en materia sanitaria a crite
rios de participación democrática de todos los intere
sados, así como de los representantes sindicales y de 
las organizaciones empresariales». Esto realmente no 
creemos que esté perfectamente contemplado en el 
Plan Director que recibimos en el Parlamento Balear. 

En cuanto a los planes de salud, el artículo 154 
dice que «cada Comunidad Autónoma elaborará un 
plan de salud que comprenderá todas las acciones sa
nitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus 
servicios de salud. El Plan de Salud de cada Comuni
dad Autónoma, que se ajustará a los criterios genera
les de coordinación aprobados por el Gobierno, debe
rá englobar el conjunto de planes de las diferentes áreas 
de salud». Leyendo el Plan Director, lo que nos han 
presentado, es un plan de salud incompleto, pues ni 
están todos los planes sectoriales, es decir, hemoterá
pia, reumatología, diabetes, enfermedades de transmi
siones sexuales, etc., y los que están, no están comple
tos. Por eso decimos que eso, ese Plan Director es una 
referencia, pero nada más. 

En cuanto a la coordinación" general sanitaria, se 
refieren,¡fos artículos 70, 71, 72 y\73. Entresaco lo que 
creo más importante. «El Estado' y las Comunidades 
Autónomas aprobarán planes de salud en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en los que se preverán 

las inversiones y acciones sanitarias a desarrollar anual 
o plurianualmente». Y esa coordinación sanitaria in
cluirá: «el establecimiento con carácter general de ín
dices o criterios mínimos básicos y comunes para eva
luar las necesidades de personal, centros o servicios 
sanitarios, el inventario definitivo de recursos institu
cionales y de personal sanitario y los mapas sanitarios 
nacionales, la determinación de fines u objetivos mí
nimos comunes en materia de prevención, protección, 
promoció y asistencia sanitaria». En el Plan que nos
otros hemos tenido en nuestras manos no aparece para 
nada la prevención, la protección y la promoción. 

En el artículo 71 dice claramente que el Estado y 
las Comunidades Autónomas podrán establecer planes 
de salud conjuntos, y estos planes conjuntos, una vez 
formulados, se tramitarán por el Departamento de Sa
nidad de la Administración del Estado y por el órga
no competente de las Comunidades Autónomas, a efec
to de obtener su aprobación por los órganos legislati
vos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 18 de la Ley Orgánica para Financiación de 
las Comunidades Autónomas. 

Además, en el artículo 72, las Comunidades Autó
nomas podrán establecer planes en materia de su com
petencia en los que se proponga una contribución fi
nanciera del Estado para su ejecución, de acuerdo con 
lo dispuesto en el arLÍculo 158. 

Como vemos, este es un Plan que puede efectuar
se, qu leb efect uarse ollj un tamente por el Estado y 
las e municlades Au tónomas I q ue se deberán prever las 
invers iones para realizar las a cciones que habrán de 
determinarse y que habrán de hacerse anualmente. 

El Cuarto Capítulo que teriemos en esta Leyes el 
Plan Integral de' Salud. El Plan Integral de Salud in
dica que deberán tenerse en cuenta los criterios de 
c~o rcl ¡nación gene ra l sanita ria, e laborado por 1 Go
blerno, de acuerdo con lo previsto en el articulo 70 :Y 
r ecogerán un documento ÚJlico los Planes Estata les 
los Planes de la COD1Ul1 idad ALl tónoma y los Plalle~ 
con ·UlltoS. y asimismo relacionarán la a. ignaciones a 
rea!izal- pO'r las dif rentes Administraciones Públicas y 
las fuentes de ti financiación. 

Como vemos, en este estudio que hemos realizado, 
somero, vemos que muchos de estos planes que están 
indicados en la Ley General de Sanidad, no están di
ferenciados en el Plan de Ordenación Sanitaria que 
hemos recibido, y por eso decimos que solamente ese 
Plan es un Plan que nos sirve de referencia, y nada 
más. 

Por todo ello, dado que no tuvimos ocasión de dis
cutir propiamente este Plan y en la reunión de la Co
misión de Salud no aceptaron muchas de las recomen
daciones que nosotros teníamos, dado que pensamos 
que pueda haber alguna incongruencia entre nuestro 
Plan Director:y la Ley General de Sanidad de abril del 
86, el Grupo Parlamentario Socialista formula la si
guiente Proposición no de Ley. «Que los servicios ju
rídicos del Gobierno Autónomo elaboren un infor~e 
jurídico sobre los siguientes puntos: 

a) Congruencia y posible homologación del Plan 
Director de Sanidad con lo que se contempla en la Ley 
General de Sanidad. 

b) Validez de este Plan mientras no exista acuer
do entre la Comisión Mixta Insalud-Comunidad Autó
noma, y 
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c) Grado de obligatoriedad del Plan de Ordena
ción Sanitaria por los Consells, Ayuntamientos y otras 
instituciones de nuestra Comunidad, según la redacción 
actua¡". 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, D. César Hemández Soto. 

Pos en coneixement de la Cambra que segons acre
diten cls Serveis Administratius del Parlament, no s'ha 
presentat cap esmena a aquesta Proposició no de LIei. 

Per tant, el proxim tramit, Grups que v.ulguin in-
tervenir? . 

Grup Esquerra Nacionalista-PSM, el Sr. Sebastia 
Serra té la paraula, disposa el'un temps de fins a 10 
minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Graeies, Sr. President. Procurarem ser breus da
vant un tema que ha estat profusament exposat, si bé 
s'ha entrat poc en el bessó de I'informe jurídic que se 
sol-licita. Nosaltres entenem que un deIs problemes que 
tenia el Pla d'Ordenació Sanitaria era precisament que, 
bé, en una serie de debats previs a la seva discussió 
s'anas aturant i no n'érem partidaris, com a Grup Par
lamentari, que s'aturas la seva tramita ció , més bé al 
contrari, érem partidaris que ja que hi havia un Pla, 
el discutíssim, que cada Grup Parlamentari presentas 
les seves propostes de resolució, cosa que hem procu
rat fer i que, de fet, em sembla, que esta pendent no
més d'una darrera Comissió que em pareix que és, a 
més, dia 13 i que ja, de fet, es podra donar per aca
bat abans que passi al Plenari la tramitació del Pla 
Sanitari, del Pla Director de Sanitat. 

Per tant, feta aquesta observació, per a Esquerra 
Nacionalista té molt de sentit que els Serveis Jurídics 
del Govern ens facin arribar un informe jurídic, cer-

_ tamen t pensam també que l'haguessin pogut fer arri
bar sense que aixo es dugués a un Plenari d'un Parla
ment, pensam que s'hagués pogut fer per encarrec del 
Govern i, senzillament, ja donar notícia d'aquest infor
me jurídic, pero creim que, en definitiva, un informe 
jurídic respecte deIs tres punts que aquest Grup Par
lamentari Socialista soHicita són perfectament logics i 
coherents. Perque, de fet, ens trobarem molt aviat amb 
l'aprovació d'un Pla, en aquests moments, un Pla Di
rector de la Sanitat que l'hem estudiat amb detall, que 
té coses que ens agraden i d'aItres que no ens agra
den tant, que l'hem esmenat, pero entrarem davant 
una problematica que per a un grup com el nostre, 
d'esquerra i nacionalista, fa que aquesta problemati
ca de tipus legal, de tipus normatiu ens preocupi ter
riblement. És a dir, que es pot fer amb aquest Pla Di
rector de Sanitat i quina relació existeix entre aquest 
Pla i el que la LIei de Sanitat de tot l'Estat Espanyol 
estableix. Certament, pensam que en aquest primer ni
vell ens trobam davant una necessitat de clarificar la 
legalitat. 

Per altra banda, també ens preocupa molt el ter
cer punt, que és el grau d'obligatorietat d'aquest Pla, 
perque imaginem, per un moment, que els Consells ln
sulars o Ajuntaments no l'haguessin de seguir i ens 
trobaríem davant uns problemes certament greus i uns 
problemes polítics que nosaltres no volem de cap de 
les maneres que cap Govern, sigui del Partit que si-

gui, es trobi amb 'aquesta problematica. 1 un exemple 
molt puntual i c¡ue\Esquerra Nacionalista va plantejar 
dins la Ponencia i 'dins la Comissió ele Sanitat en el 
moment en que es deba tia, era c¡ue hi ha ubicacions de 
centres de salut que no ens semblen d'allo més cohe
rent d'acorel amb un estucli economic i de població, 
com pugui ser el tema de Campos-Santanyí o el tema 
Santa Maria-Marratxí, i, obviament, ens estam imagi
nant que si no existeix una clarividencia, respecte de 
la situació jurídica, creim que seria dolent tenir un 
punt de partiela negatiu o confús el'acord amb la Le
gislació. 

Hi ha un punt c¡ue certament no és exactament, no 
esta tan relacionat amb els dos c¡ue ja he dit, que ens 
semblen oportuns, que és el punt segon, i és la vali
des a el'ac¡uest Pla mentre no existeixi acord entre la 
Comissió Mixta, lnsaluel-Comunitat Autonoma. Nosal
tres hem de lamentar, com a Grup Polític, que aques
ta Comissió Mixta, de vegades, no hagi arribat a acords 
i que, ele fet, hagi donat lloc a algunes polemiques que 
potser que semblin de vegades innecessaries i a vega
des absurdes, creguin, Srs. Diputats de tots els Grups, 
que nosaItres volem que lnsalud i la Comunitat Auto
noma arribin a aeorels, i a acords que siguin positius, 
positivistes i progressistes respecte ele la sanitat en 
aquestes illes, i creguin que si nosaltres veim que ln
salud a través el'estructures burocratiques o a través 
de principis que nosaltres no compartim, si lnsalud vol 
aturar els pactes positius que proposa la Comunitat 
Autonoma, serem els primers a criticar ferotgement ln
salud, pero, mentrestant pensam que demanar uns in
formes jurídics per saber la valielesa, perque el Govern 
s'hi haura de subjectar, valides a jurídica, és una qües
tió que es pot demanar perfectament, a no ser que el 
Govern ja l'hagi demanada i ja elisposi avui d'aquests 
informés jurídics. 

Per aixo, si el Govern no té encara fets aquests in
formes, donarem suport a aquests tres punts de la 
Proposició no ele LIei socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Serra. 

Pel Grup Regionalista ele les llles, té la paraula el 
Sr. Cristofol Triay i Humbert. 

Disposa, Sr. Diputat, el'un temps ele eleu minuts. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 

Gracies, Sr. President. Telegraficament, moIt breu
ment, per fixar la postura del nostre Grup. Perdó. En 
primer lloc, dir que no hem entes l'exposició teta pel 
representant elel Grup Socialista quan ens ha anome
nat aquí que no havien tingut lloc dins Ponencia, per 
exposar les seves oportunes esmenes, quan tots sabem 
que dins Ponencia tots els Grups que han intervengut 
han pogut escoltar l'opinió feta pel Govern i les aIter
natives possibles per la resta deIs aItres Grups. 

Cenyint-nos únicament a la Proposició aquesta no 
de LIei, alIa on es demana que els serveis Jurídics del 
Govern elaborin un informe jurídic, nosaltres entenem 
i, per tant, votarem en contra d'aquesta Proposició no 
de LIei, que no hi ha lloc, per diversos motius. Si bé 
estaríem d'acord, i creim que és logic, qua~ al punt 
a), que hi ha d'haver una congruencia entre el Pla Di
rector d'Ordenació Sanitaria i la Llei de Sanitat, a<;o 
consideram i en a<;:o creim que tots els Grups estarem 
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d'acord. Quan! al motiu important, que és el p unt 2, 
quant a la vardesa o no del Pla mentre exlsteixi un 
aco re! entre la Comí sió Mjxra Insalud, Comurn tat Au
tonoroa, nosaltres enten ro que e l Pla que presenta el 
Govern, que é el el! Fla i que, com a aItres Plans, 
om 11a pogut sel' e l Pla de R industriaJi lzació, etc., és 

Lln Pla fet pe! Govern i que no té a veure amb el que 
des de Madrid i, en aqu t cas, des de la Llei de ani
tat, ens vulguin imposar. 

osal tres entenem que no hi ha per que esperar 
que hj hagi un acord entre aquesta Comiss'i6 Mixta i, 
pel" tan , que el Govern po! anar elaborant e l seu Pla, 
que c1ins Comissió i Pon ' ncia pot Ser esmenal om, ele 
fet, ha esta l 'a ammciat aqllí pe!. diver os GnlpS, i 
que dins la setmana que ve es presentaran les oportu
nes resolucions i, per tant, el nostre Grup no donara 
suport a aquesta petició que hi hagi un informe jurí
die del Govern de la Comunitat Autónoma. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per part del Grup Popular, té la paraula el Sr. Ma

nuel Jaén Palacios. 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Yo 

he de manifestar en primer lugar la satisfacción que 
nos produce el interés del Grupo Parlamentario Socia
lista por el Plan Director de Ordenación Sanitaria, in
terés manifestado en solicitud de comparecencia del 
Conseller, Proposiciónes no de Ley varias, de distinta 
índole, unas, las primeras, que se exponga a exposición 
al público, ahora ésta de informes jurídicos y pensa
mos, pensamos, deseamos, mejor, que sea la última en 
este aspecto, porque el Plan creemos que ha de seguir 
adelante y ha de aprobarse, cerrándose por tanto to
dos estos trámites que yo creo, con todos los respe
tos, que pueden tener muchas motivaciones, pero una 
de ellas pudiera ser, pudiera ser la motivación de ca
rácter dilatorio. 

Sras. y Sres. Diputados, el Plan se atiene a las dis
posiciones legales vigentes en esta materia y, a nues
tro juicio, ele manera especial, como así es preceptivo, 
a la Ley General de Sanidad. Hay interpretaciones, eles
de luego, muy distintas, una de ellas es la que ha ex
puesto el representante del Grupo Parlamentario So
cialista, de la cual nosotros nos permitimos discrepar. 

Se presta dentro del Plan una atención especial a 
la asistencia sanúaria primaria y, sobre todo, como us
tedes saben, y ha citado algunos capítulos con anécdo
tas o cuestiones anecdóticas de cifras y datos de ca
mas de cuidados intensivos que desde luego pueden, 
en este momento yo no tengo la respuesta, pero pue
den ser justamente, eso, errores mecanográficos y no 
errores de concepto ni errores de recogida de datos, 
porque son, efectivamente, cifras que saltan a simple 
vista. 

Creemos, por tanto, que es ¡;espetuoso y prudente 
respecto de la incidencia del dd~rrollo del servicio de 
salud pública de la Comunidad A,utónoma y creemos 
que el Gobierno está facultado, a tenor del artículo 56, 
para proceder a la delimitación de las are as de salud, 
así como para organizar un sistema coordinado e in-

tegral, porque la Comunidad Autónoma tiene, por com
petencia estatutaria todas esas atribuciones. 

Saltaré por alto, por cuestiones de tiempo, las áreas 
de salud, que todos ustedes conocen, y hemos de de
cir que cuando el Sr. Conseller, el Sr. Diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista se refería al Plan de 
Salud, efectivamente el Plan de Salud no está configu
rado, ese Plan de Salud habrá de ir después, una vez 
que se cree, se organize y se pongan en funcionamien
to los servicios de salud, que eso es lo que dice, a 
nuestro juicio, el artículo 70 de la Ley General de Sa
nidad. 

Respecto de los programas especiales que cita 
también, porque no son planes, son programas a nues
tro entender, sabe el Sr. Diputado que en el tomo n.O 
4, creo recordar, que es el n.O 4, del Plan de Ordena
ción Sanitaria, contiene una serie de programas espe
ciales. No son programas que el Plan contemple de ca
racter cerrado, porque indiscutiblemente otros muchos 
programas se pueden poner en marcha, ahora, por 
ejemplo, me viene a la memoria, un Plan, un progra
ma de enfermedades de transmisión sexual, un progra
ma de planificación familiar, un programa sobre bru
celosis, un programa sobre salud escolar, etc., etc., etc., 
quiero decir con esto que estos programas quedan abier
tos a posteriori una vez que esté constituido el servi
cio de salud y que no se entienda por tanto que el ca
rácter del Plan en este aspecto es un carácter estáti
co, sino más bien dinámico y abierto. 

Por todo ello y porque entendemos que se ha te
nielo en cuenta el marco legal al que me refería, la Ley 
General de Sanidad, hemos de estar en disconformidad 
y votar en contra de la Proposición de Ley que uste
des hacen porque, a nuestro entender, su aprobación, 
desde luego, no nos llevaría a ningún término, no hay 
que preocuparse excesivamente por estas cuestiones de 
carácter, digamos, legalista, porque usted sabe que los 
centinelas de Madrid están vigilando, están vigilantes, 
y si consideran, como aquí dijo un digno representante 
referente a los centinelas en actitud de vigília, no se 
preocupen ustedes que en Madrid están atentos y lo 

. han demostrado con la Ley de Normalización Lingüís
tica, que han considerado que tenían que poner un re
curso y se ha puesto. 

Nada más, Sr. Presidente. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat . 

EL SR. HERNANDEZ SOTO: 
Sr. Presidente. En realidad, poco tengo que añadir 

a lo que ya he dicho, nosotros pensamos que podría 
haber alguna falta de coordinación entre la Ley Gene
ral de Sanidad y el Plan Director presentado por el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma. Y respecto de 
lo que ha dicho el Diputado del Grupo Regionalista, si 
en efecto ha habido discusión, lo que posiblemente por 
confusión mía, he dicho que no hubo consenso, o por 
lo menos lo quería decir, ruego que eso lo considere, 
porque no era mi intención decirlo así. 

En cuanto al Sr. Jaén, debo decirle que en los PIa
nes de Salud, no es que haya nuevos planes que haya 
que añadir, como el Plan anti·SIDA o el Plan, son pla
nes que en r ealidad ya existen, como el plan de hemo
terapia, que está funcionando perfectamente desde hace 
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tiempo, cxisten ciertos estudios y trabajos sobre reu· 
mato logia, sobl'c diabe tes, yeso no va contemplado cn 
el Plan Director, eso era a lo que mc refería, concre· 
tamente. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, SI'. Diputa!. 
Acabat el debat, passam a la votació, i dernan a 

la Cambra: 
Sres. ¡Srs. Diplllal s que votin a favor tI'aquesta 

Proposició no de Llei, es volen posar drels, per favor? 

Poden seure, 'VI0ltcs gracies. 
Sres. i Srs. Dip~tats que vOlin en contra, es va len 

posar drels, pe!" fa\ohr ? 
Poden seu re, ruoHes graci es. 
Sres. ¡Srs. Dipulats que s'abslenen? No n'hi ha. 
A favol", 21 vals; en eonlm, 26; abslcncions, cap. 

Queda rebutjada la Proposici6 no de Uci . 
El proxim Pie tendra 1I0e cierna horabaixa, a les 

cinc. 
Bones lardes. 
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