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en relació amb l'ampliació de capital de la Societat balear de capital risc SA, i l'adquisició per aquesta d'accions de la societat
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I.1) PREGUNTA RGE NÚM. 3704/92,PRESENTADA PEL DIPUTAT SR. VíCTOR TUR 1 FERRER, DEL
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA.

l'any 89 va concedir una subvenció d'un milió de pessetes a I'Ajuntament de Formentera per invertir en l'adequació d'un local a Sant Francesc de cara a l'obertura
d'una oficina d'informació juvenil.

EL SR. PRESIDENT:
Comengam la sessió. El primer punt de l'ordre del
dia és el corresponent a les preguntes. Comengarem per la
3704, que formula el Diputat Sr. Tul' i Ferrer, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a situació, personal i
pressupost de l'oficina d'informació juvenil de Formentera.
Té la paraula el Sr. Tur i Ferrer.
EL SR. TUR 1 FERRER:
Gnkies, Sr. President senyores i senyors diputats. El
passat dia 4 d'aquest mes, i a arrel d'una interpeHació presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, es va manifestar, tant pel Sr. Conseller adjunt a la Presidencia, com pel
portaveu del Grup PP-UM, la imminent posada en funcionament a Formentera d'una oficina d'informació a la joventut.
És per aixó que ens agradaría que ens contestas on
estarél situada? quant de personal tendra? i amb quin pressupost funcionara. l'oficina d'informació juvenil que pretenen
obrir a Formentera? Gracies.

Per diferents raons no es varen dur a terme les
obres, i aquest estiu es va realitzar una visita a Formentera, estudiant amb l' Ajuntament la directora general de
Joventut la possibilitat de trobar una altra ubicació. El
mateix dia, estudiad es les diferents possibilitats es va
arribar a un acord entre la Direcció general de Joventut
i el batle d'obrir una oficina dins l'any 1992, i d'emplagar el local de l'oficina d'informació juvenil al pis propietat de l'Ajuntament que existeix a la plaga de l'Ajuntament de Sant Francesc Xavier, damunt la biblioteca,
devora l'església. la idoneitat del local venia donada, a
més d'estar en disposició d'obrir-se al públic quasi immediatament, per la seva situació estrategica enmig del
poble, damunt la biblioteca, devora el local d'algunes
associacions de l'illa, i molt aprop de diferents centres
d'ensenyament de Formentera.
Actualment la Direcció general de Joventut és
pendent de rebre de l' Ajuntament la documentació
necessaria per legalitzar l'oficina, documentació que el
batle va assegurar que remetria durant aquest mes de
novembre; per la qual cosa, acomplerts aquests tramits
legals es procedira a la seva obertura oficial.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el Conseller Sr. Gilet
per respondre.
EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA (Francesc Gilet i Girart):
Gracies, Sr. President. Efectivament, la Direcció
general de joventut de la Conselleria adjunta a la Presidencia

Quant a l 'aspecte de les preguntes que fan referencia al personal que tendra i el seu pressupost de
funcionament, ti he de remetre a la informació que Ji
pugui facilitar el Sr. Batle de Formentera, ja que segons
el conveni de coHaboració que se signara entre els dos
organismes, correspon a l' Ajuntament de Formentera
fer-se carrec de les despeses de personal i funcionament
que generi roficina. Res més.
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EL SR. PRESIDENT:

?

Tuf.

Gracies, Sr. Gilet. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Té la paraula, ido.
EL SR. TUR 1 FERRER:

Gracies, Sr. President. Voldria únicament que aquesficina d'infor mació a la joventut de Formentera fos traeta:a igual coro per exemple la que hi ha instaHada a E ivisla
.
, .
que té una autonOIDJa
propIa,
tant d e persona l com d e
~~caJització. coro en el Uoc 00 és ubicada. Jo peos també que
tres anys perque es pugui obr ir aquesta oficina és un temps,
cree que no fa falta tant de temps per dur-se a terme. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
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A~ó per una banda; per una altra banda tenim
que hi ha moltes queixes d'usuaris que tenen problemes
als seus vehicles, especialment motocicletes, derivat del
fet que la qualitat del combustible que serveixen, segons
els mecanics, a vegades no és prou bona com hauria de
ser.

I la pregunta va a veure si per part de la ConseHeria de Comer~ i Indústria es fa qualque tipus de control de la qualitat d'aquests combustibles que es venen
a les benzineres insta¡'¡ades a la Comunitat Autonoma.
Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el Sr. ConseHer d'Indústria per respondre.

Grades, Sr. Tur. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Gilet? Té la paraula.

EL SR CONSELLER DE COMER<; I INDÚSTRIA (Cristófol Triay i Humbert):

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

Gracies, Sr. President, Sr. Diputat. D'acord amb
les transferencies que la Comunitat Autónoma va rebre
de Comer~ i Indústria, nosaItres únicament tenim el
control de les mesures volumetriques, i per tant també
la Direcció General únicament controla alló que és el
registre industrial de benzineres i assortidors. El Reial
decret 645/88 en cap moment ralla d'aquest tema, i es
remet a la Llei 26/84 quant a la defensa del consumidor
i usuari. Per tant l'aplicació no correspon a la nostra
ConseIleria i, en qualsevol cas, cree que aquesta pregunta, sempre i quan l'adreci voste a la Delegació del Govern, a Campsa, o en darrer terme a la Direcció General
de Consum, probablement se li pugui donar una respostao Gracies.

Sí, Sr. President. No feia comptes fer-ne ús, peró
davant la replica, li he de recordar que és obligació de l'Ajuntament tot alló que fa referencia al seu funcionament, i
que de l'any 1989 la Conselleria ha aportat a l'Ajuntament
de Formentera un milió de pessetes perque s'obri aquesta
oficina. Si no s'ha oberta, jo crec que voste sap a on s'ha de
dirigir i a quin organisme coneret demanar per que no s'ha
obert.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gilet.

EL SR PRESIDENT:
1.2) PREGUNTA RGE NÚM. 3721/92, FORMULADA PEL DIPUTAT SR. JAU ME PERALTA I APARICIO,
DEL GRU P PARLAME NT ARI MIXT.
EL SR PRESIDENT:
Passam a la sego na pregunta, que és la 3721, que
formula el Diputat Sr. Peralta i Aparicio del Grup parlamentari MIXT, relativa a qualitat deIs combustibles que es
venen a les benzineres. Té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR PERALTA I APARICIO:
Grad es, Sr. President . E n data recent es va celebrar

~ n ~ebat aquí, al Parlament, derivat d'un problema que

aVla Sorgi t amb el gasoli A i gasoli B. No es tracta ara del
moment, sinó que en aquelJ
e~bat v.a sortir que el problema podría haver vingut perque
prOpletari de la gasolinera en qüestió havia emprat, sembla
s~r, Un diposit de gasol.i per posar-hi a dins gasolina sense
P 0 111, gasolina ecológica.
.

due es va discutir en aquell

=-

Gracies, Sr. Triay. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Peralta? Té la paraula.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Sí, gracies, Sr. President. Potser, no vuIl discutir que tingui raó en el que em diu el Sr. Conseller de
Comer~ i Indústria. Ara bé, en definitiva del que es
tractava amb aquesta pregunta és que existeix una inquietud sobre aquesta qüestió, i que evidentment em miraré aquestes normatives que voste m 'indica, i en tot cas
tornaria a formular la pregunta a la Direcció de Consumo Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta.
11.1) MOCIÓ RGE NÚM. 3681/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA,
RELATIVA A LA POLÍTICA GENERAL DE TRANS-
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PORT DE MERCADERIES, DERIVADA DE LA INTERPEL'LACIÓ RGE NÚM. 3383/92.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al segon punt de l'ordre del dia, corresponent a les mocions, i comen<;arem per la número 3681, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, moció que ve
derivada de la interpel'lació de política general de transport
de mercaderies número 3383. Vull fer constar que hi ha una
rectificació que s'ha produit en el primer paragraf del text
de la Moció, amb registre d.'entrada número 3735, en virtut
del qual es modifica el primer punt de l'apartat de la Moció.
Té la paraula en nom del grup proposant el Diputat

Sí, Sra. Presidenta.
"2.- La Conselleria de Treball i Transports presentara dins el termini de tres mesos un pla de concentració d'empreses de transport discrecional de mercaderies amb la indicació de la partida pressupostaria corresponent que quantífiqui la dotació económica suficient
per dur a terme aquest pla.
3.- La Conselleria de Treball i Transports presentara dins un termini de tres mesos un pla de renovació de flota vehicIes de transport discrecional de mercaderies, indicant la partida pressupostaria que contempli
la dota ció de les ajudes destinad es als transportistes per
a la realització d 'aquest pla."

Sr. Rus.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. RUS I JAUME:
Moltes grades, Sr. Moll. Sr. Rus, té la paraula.
Gracies, Sr. President, 1i agrama que llegís, si és
possible, el text amb la modificació que voste ha esmentat.
(La Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Diputat. Sr. Secretari segon, si vol fer el favor
de fer-ne lectura.
EL SR. SECRETAR! SEGON:
Sí, Sra. Presidenta. El punt 1 queda tal com segueix:
"La Conselleria de Treball i Transports anuHara de
forma immediata el Decret 57/1992, de 10 de setembre, pel
qual es modifiquen determinats articles del Decret 69/1988
de 7 de setembre, que regula l'atorgament, la modificació i
l'extinció d'autoritzacions de transport públic discrecional i
privat complementari a l'ambit de la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears."
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. MolI. Sr. Rus, pot fer ús de la
paraula.
EL SR. RUS 1 JAUME:
Gracies, Sra. Presidenta. Es podria fer lectura deIs
altres dos punts, si és tan amable?
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Secretari, si vol fer el favor de llegir els altres dos
punts.
EL SR. SECRETARI SEGON:

EL SR. RUS 1 JAUME:
Gracies, Sra. Presidenta. Senyo res i senyors
diputats. La intenció d'aquesta Moció, volem dir d'entrada, que en principi vol ser positiva a pesar del que
se'n podria desprendre del text deIs tres apartats.
Del primer: per que demanam aquesta anul'lació, Sr. Conseller. Miri, voste recordara que el Decret
de suspensió d'atorgament d'autoritzacions, temporal,
el 5/1992, del qual ja en varem parlar a la seva compareixen<;a, era cIar que dins el que era el termini de sis
mesos, havia aturat per complet tot el que era l'activitat
de sol, licitar noves llicencies. Nosaltres en principi, ja li
varem dir al seu moment, consideravem que aixó afectava drets fonamentals de persones i que en res, en principi, beneficiava o regulava el sector deIs transports. És
clar, podríem pensar que en el transcurs del camí processal d'aquest Decret hi podria haver l'excusa que efectivament tampoc no era tant, perque s'estava preparant
el definitiu, que va sortir -com voste sap- dia 10 de
setembre en el Bocaib 112 de dia 16 de setembre, i clar,
llavors ja pareixia que el que no sortia estava molt més
coordinat, molt més assentat, i que havia tengut en
compte tota una serie de mesures que efectivament
podien ser mesures que anassin a regular la situació de
transport que en principi nosaltres 1i volem dir que,
efectivament, pot ser que hi hagi determinades situacions que s'han de regular, peró que en absolut aquest era
el camí, perque enteníem que no era el camí
Enteníem que no era el camí perque nosaltres
imaginavem que dins el darrer decret hi hauria tota una
serie de mesures complementaries que si bé es podrien
haver acceptat en principi alguns deIs punts del seu
decret, aquestes mesures complementaries farien que els
usuaris, els transportistes tenguessin determinades sortides que els ajudassen a solucionar i, fins i tot, si m'apura, a poder complir part d'aquest decreto

d-
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Voste va parlar aquí d'llJ1 pla de concentració d'em-

En parla I'apartat 2 de la oostra moció. rntentant ser
preses . f1' OSO S en e l tema, analitzat bé el D ecret, ni veim el

moll se
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.

. en !loe DI velm q ue I.es mesures preses pugum ser

1'13. pe ! es per lreure aq uest pla, i tampoc e l p la sabem com
aplica d
,
va dur-ho a terme. NosaLtres, per ser mes concrets, ens
pensa
,.
..
T
b'
. 11 a la seva Idea, perque vegl que som pOSI1 IUS. am e
afeg ll
,
. l'
.I
.I
' .
¡i demanam, per~, que ens .1:1C I~W a paru c a. pressu.p os~ar ~a
. e quantifiqul la dotatlo d aquesta partida; perque, es
I lq~ si existeix la voluntat de fer-ho pero com sempre la
e al. etit3 consellena
. no te• recursos, es
'd
. , de
una ec 1araclO
,
seva P
nes intencions, pero que no es poden d ur a terme. 1 ens
bo
. enganat, tornen
(na m trabar que e I sector es torna sentir
tO
. . ,
d
.
cenil' unes falses expectatives, 1 tornen recorrer a etermmats
assesso rs , a determinades forces polítiques pe)' veure com
poden encarrilar aquesta situacjó.

Per que nosaltres feim aquesta precisió de partida
pressupostaria corresponent? Perque a l'avan¡; de pressuposts, seriosament no ha hem trobat, tampoco Ni veim d'on
ho poden treure.
El punt 2 i el punt 3 és cert que podrien anar molt
ben lligats, perque clar, parlam del pla de concentració d'empreses i nosaltres proposam un pla de renovació de flota.
Nosaltres creim bé que podria estar tot integrat, pero també
exigim que per aquest pla de renovació de flota voste, amb
sinceritat, hauda de dir, si ha acceptas, com ha pensa aplicar
i d'on pensa treure els recursos.
Al seu darrer decret, 57/1992 de dia 10 de setembre,
tomam mantenir, Sr. Conseller, que hi ha allo que es diuen
en termes jurídics clausules d'impossible compliment, no
per tots evidentment. Pero és clar, li record una frases seva:
ll
II prou d'autonoms • Se'n recordara, dins la compareixen~a
en comissió. A mi em va preocupar molt, per que? perque
vaig pensar que una vegada més tates aquestes persones, les
debils dins el sector, quedarien desmarcades i no podrien ser
ateses.
Una altra cosa és que si dins el decret s'hagués tengut en co mpte aquesta situació deIs petits i s'haguessen donat
fat ilitats des del punt de vista d'ajudes, -mesures compJementaries, he dít abans- podría ser que tata aquesta gent que
efec tívament esta escampada i que són autonoms, es podrien
en certa manera acoIlir -si haguessen estat les bases, si hag~essen les clausules, el punt del decret- a aquest pla de
C~ncentració . Pero no , eLs posam una serie de traves que eJJs
-slocerament- a reunions que ens consta que han tengot no
han sabut o no veuee com sortir-n e ni treure el cap.
No és possible, Sr. ConselJer, que determinades toneS
e que voste parla en aquest decret puguin ser complídes, i
VOste bo sapo Aixo no és més que hi ha una intencionalitat
en aguest decret d 'afavorir i dejectar els altres, aixo no pot
ser
Pe r que' no pot ser? perque aquestes mesw-es no es
y .
en
var. .prendre amb J'acord de tots, aquestes mesures -ja Ji
~ alg dlr 1'altra vegada i ara li tornaré repetir- jo estic conven Ut qUe es varen prendre perque només va escoltar una sola
d
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part del sector; a la resta no la va escoltar, de tal manera
que són la pan que n'ha sortit perjudicada.
Per aixo nosaltres li demanam que per favor
anul·li aquest decret, en prepari un conjuntament amb
el consens de tots, es faci l'estudi corresponent, es prenguin una serie de mesures complementaries i puguem
que tot el sector vagi cap aquesta reconversió, pero amb
el coneixement que tendran tots els tipus d'ajuda que
des de la Conselleria, fin s i coordinadament amb altres
conselleries, han de tenir. Perque si no ens trobarem
que una aItra vegada més a 1'hora de dictar decrets en
funció d'unes altres lleis de determinats articles que
pareix que sí, que a voste li permeten fer, la veritat és
que no s'acompleixen. No tenim un estudi serió s de la
situació, no s'ha aportat, Sr. Conseller, no es podien
prendre aquestes mesures, no podem escoltar només una
part, perque aquesta pan dóna una informació que
només ofereix la veritat a mitges. 1 aixo ha fet que precisament aquesta situació fos que part d'aquest sector
quedas demarcat, quedas minvada la seva capacitat.
Nosaltres pensam, Sr. Conseller, que dins la
moclO s'hauria detenir en compte -repetesc- des del
caire positiu per després tornar treure un decret definitiu amb les mesures complementaries, havent escoltat
tates les parts del sector, perque així de la lectura del
nou decret poguéssem entendre que ningú no ha quedat
desmarcat, que es produira la millora i la concentració
de que en un principi voste va parlar, i de que tot el
sector, usuaris i transportistes quedarien beneficiats.
Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Rus. Pel Grup Parlamentari
MIXT té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Quan el Grup Parlamentari SOCIALISTA va presentar
aquesta moció, duia un primer punt en el qual demanava que s'anul-las de manera immediata el Decret de
suspensió temporal de concessió de servei públic discrecional de mercaderies. És un decret que es va publicar
dia 29 de febrer de 1992. Naturalment, com que aquest
decret ja és caducat, no derogat pero sí caducat, perque
la seva efectivitat va acabar dia 31 d'agost, quan varen
passar els sis mesos de vida que tenia aquest decret; han
rectificat, i ara demanen l'anul-lació d'un altre decret
que ha publicat la Conselleria, que és el Decret 69/1988,
de 7 de setembre.
Aquest segon decret no marca un contingent de
targetes, pero sí que posa dificultats perque es donin
més targetes. Per que? perque en aquests moments el
sector és sobredimensionat, i el sector demana que no es
posin més camions, aixo, la realitat és aquesta. i precisa-

DIARI DE SESSIONS / Núm.51 / 17 de novembre del 1992

2022

ment jo no sé si és aquesta que es referia, que havia parlat
el Govern amb aquesta part, i l'altra jo desconec que opina
l'altra part, que no sé quina és; pero el que sí és segur és
que aquesta part no és conforme amb aquest decret de setembre, sinó que li agradaria que continuas la suspensió.

o sia que estam en una situació que si sobren camions, en aquest cas la Pimem concretament, supos que l'altra
patronal igual, demanen que segueixi la contingentació. i a
més tenen arguments; perque, en primer 11oc, el Govern
central té en aquest moment per a les targetes d'ambit superior a una comunitat auto noma -o sigui les d'ambit estatal,
o no sé com es diuen, d'ambit mal dit nacional-, aquestes
estan contingentades. O sia que el Govern de Madrid té
contingentades les targetes de transports de mercaderies que
serveixen per anar per més d'una comunitat autOnoma. Les
tenen contingentades, i el Govern central fa un pla, que és
el pla de millora del sector del transport de mercaderies per
carretera, que encara nio ha estat publicat, del qual es dedueix que, o sigui, d'aquest pla surt a una disposíció que diu
que les comunitats autonomes podran complementar aquest
pla, j la direcció d 'aquest pla és precisament el que du el
Grup Parlamentad SOCIALISTA als punts 2 i 3, que és el
pIa de concentració d'empreses j el pla de renovació de la
flota.
Perque, clar, nosaltres ham entrar al Mercat Comú
i evidentment s'ba de produir una liberalització, pero aquesta
liberalització no es produeix automaticament, sinó que es
produeix d'aquí a uns anys, i durant aquests anys el que es
vol fer és tenir una flota una mica més reduida, preparar les
empreses perque puguin competir amb les del Mercat Comú,
i per tot aixo el Govern de Madrid té establert el eontingent
d'aquest tipus de targetes, ¡ciar, i voste ens du aquí la postura totalment, que és la de liberalitzar que es donin més
targetes, amb la qual cosa com a filosofia estam d'acord, pero
que en aquests moments tal volta no és possible
1 per tot aixo li dic que votare m a favor deis punts
segon i tercer, i en canvi votarem en contra del punt primer,
perque va en una direcció contraria en aquests moments a
la que possiblement sigui la més logica, que és que en una
epoca de erisi, quan el petit camloner no té feina, quao els
prel.ls són de tot per terra, aquesta solució del Govern que
no agrada a la patronal, pero que és una solució de posar
unes difieultats que hagin de comprar dos camions en comptes de comprar-ne un, ruxo és millor que el contingent total
per una banda, i per una altra banda no deixa aquesta o sigu.i
que entrin totes les que vulguin, igualment que hi ha contiogents per exemple al sector del taxi i a molt d'altres, doncs
en aquest moment amollar perque tothom pugui comprar
camions, pareix que no és la solució més adequada, sinó que
la solució és -com ja va dir el conseller- la concentració
d'empreses, la renovació de la flota, i ajudar els que són dins
el sector perque puguin competir millor.
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM-EEM té la paraula la senyora Vadell.
LA SRA. VADELL 1 FERRER:
Sra. Presidenta. Nosaltres esta m a favor de la
moció presentada pel Grup SOCIALISTA, hem observat
-supos com tots els altres grups- que aquest decret no ha
contentat la totalitat del sector. Si aquest decret haguera
estat consensuat, com va dir el Sr. Conseller, realment
no hi haguera hagut les protestes i les manifestacions a
la premsa que hem vist aquests darrers dies, o quan es
va publicar aquest decret. Per tant nosaltres estam a
favor de I'anul-!ació d'aquest decret. 1 també votarem a
favor de les dues altres propostes sobre un pla de concentració d'empreses de transport discrecional, i l'altra
també un pla de renovació de la flota. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari PP-UM té la paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 VILLALONGA:
Gracies, Sra. Presidenta. Senyores diputades,
senyors diputats, aquesta moció presentada pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA com a conseqüencia de la
interpeHaeió sobre política general de transports de
mercaderies en aquesta comunitat va tenir entrada en
aquest parlament fa uns setmanes, i en la qual el ConseHer del Govern va donar una -entenem nosaltres- explieació suficient i que no devia compartir el Grup Parlamentari SOCIALISTA ja que ha decidit presentar aquesta moció; una moció que em va tenir una miqueta
preocupat quan va ser en el nostre poder, ja que -com ja
s'ha dit- el punt número 1 demanava una anul-lació -o
una derogació, com realment s'havia d'haver dit- d'un
deeret que realment era de suspensió temporal que
durava sis mesos ¡que ja no estava en vigor. Pero, així
i tot, hl ha bagut una substitució que posa la moció en
les degudes condicions de la debatuda aquí, en aquest
parlament.
El nostre grup PP-UM considera positiva l'actuació que tendeix a afavorir la concentració d empreses
del sector deIs transports. L'atomització empresal·ial en
el transport púbLic de mercaderies és un deIs greus
problemes estrueturals tradicionals que arrossega el
sector, i aquest és un deIs fonaments precisament que va
motivar el Govern de la Comunitat a promulgar el Decret 57/92 dia 10 de setembre, que ara aquesta moció
ens demana que s'aou¡'¡i, que es derogui. Nosaltres
sabem positivament que aquest decret -perque ens hem
informat amb Aso·ame, que és l'Associació de Menorca
de transportistes, i amb la Pi me que a la vegada, sigui
dit, hi és integrada Astrame- va ser ben consensuat amb
el sector; entenem que el Conseller va fer una feina
important per arribar a aquest decret després deIs sis
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de suspensió temporal, ¡ara entenem que no es pot
mesas
.,
r la seva derogaclO.
a
an
dem
Hem de rebutjar també el punt número 2 de la mo .' el' manca d 'o pOrl unitat, ja que és molt proxima -com ha
c~~ ~l Sr, Pascual- a publicar-se una ordre del Ministeri d 'OÓ.
púb liques í Transports amb bases reguladores de la
bI escessiÓ al sector de l tra nsport públic de mercaderies per
Il
Co retares, que esta' en desenvo1upament, 1. a l' ap l'IcaclO
"d' un
caf'ograma de mesures per transport d e mercad
'
enes, tamb'e,
PI ro vat ja per la Comissió delegada de Govern d'assumptes
:~onomiCS día 30 de juliol del 92.
Aquest programa té una dotació de més 11.000
mil ions de pessetes per un període de tres anys, i és destinat
a subvencions molt importants de dotacions encaminad es
precisament a la concentr~c,ió d'empreses a trav~s d'uns
mecanismes que ara els lleglre en un moment, que son constitució i fusió de cooperatives, absorció i fusió d'empreses,
creació d'agrupacions d'interes economic, realització d'estudis sobre viabilitat deIs processos de concentració, subvencions d'honoraris de professionals i despeses de publicacions,
subvencions a transportistes autonoms majors de 60 anys que
renunciIn o transmetin la totalitat de les seves autoritzacions
de transports, afavorir l'obertura a l'estranger de sucursals
d'empreses comercialitzadores de transports, fomentar la
integració estable de transportistes en xarxes de transports,
i finalment ajudes a actuacions de societats de garantia recíproca que avalin operacions de préstecs d'empreses transportistes.
.
Comprendran així que, eXIstmt un programa de
mesures d'aquesta envergadura de tan abundants mitjans, per
nosaltres és absurd plantejar actuacions en paral-lel de la
Comunitat Autonoma, amh uns mitjans incomparablement
menors per raons obvies. Quant al tercer punt, de cap manera per nosaltres hem d'elaborar un pla de renovació de
flota de transport de mercaderies. L'Ordre del conseller de
Transports de dia 8 de maig de 1992, de suport al petit i
mitja empresari balear contempla la possibilítat de subvencionar en dos punts la finan~ació de substitució de vehicles
d 'aquest tipus, pero ho fa amb un caracter residual, no preferent, perque s'entén que no és per aquesta via per on són
les solucions als problemes que travessa el sector. Fins i tot
podria resultar perjudicial degut al sanejament de l'estructura
sectorial, ja que podria afavorir la permanencia infructuosa
al mercat d'empreses que per la seva reduIda dimensió són
seose remei abocacles a la desaparició a mig termini, amb un
desvalo t' afegit que en el seu procés- podríem dir- d'agonia
POdrien provocar dany a altres empreses com a conseqüencia
e1.e 1enviliment deIs preus, de la qualítat, del servici, progresSlvament en deteriorament. Afavorir aquest procés no entra
en les idees de la conselleria. Gracies, Sr. President.
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EL SR. RUS I JAUME:
Gd.cies, Sra. Presidenta. Em permetran per
qüestió d 'ordre, Gracies, Sr. Pascual pel suport als punts
2 i 3. Jo volia dir que efectivament hi va haver l'error
pel que feia a dades, pero no va ser més que un tenia
unes fitxes i uns papers i va collir les dacles malament,
vull que entenguin que coneixÍem la temporalitat del
primer decret, i per tant sabíem que quan presentavem
ja no tenia cap efecte. Per tant, Sr. Pons, estigui tranquil, no s'amo'ini, ha sabíem cert que no era aquest,
pero un error el té qualsevol, o s'equivoca el que fa. És
el que no fa que a vegades no s'equivoca mal.
El tema és -em referesc al Sr. Pascual- que la
intenció d'anul-lar el primer punt no era perque després
no pugui sortir un altre decret que tengui el consentiment de les parts, i que en certa manera reculli tota una
serie de mesures, que nosaltres creim que el que aquest
recull ofega determinats transportistes. I com que creim
que n'hi ha una part que queda afectada, intenta m que
tenguin -per dir-ho de qualque manera- les mateixes
oportunitats tots, i creim que amb aquest decret a qualcuns se'ls han minvades. Aixo és el que valía dir.
Per aixo, si efectivament un decret consensuat,
que tengui el vist-i-plau de totes les parts, podria després tenir aquest benefici, creim que seria prudent que
anuHas aquest i després n'ordenas un altre. Per aixo
nosaltres presentam el primer punt de la moció. Per que
se'ns argumenta que efectivament el Govern de l'Estat.
La veritat és que entenem que una comunitat auto noma
que se n'omple la boca de voler fer, de recabar, i que
Madrid tal, i... Escolti, faci, comenci afer qualque cosa
voste, posi fi1 a l'agulla, indistintament del que faci Madrid. Voste ja tendra més o manco arranjat tot el que li
correspon i que ha de ser de la 'seva competencia. El
que passa, que no existeix aquesta voluntat.
Nosaltres de d'aquí anunciam ja al Sr. Conseller
que li presentarem una esmena important als pressuposts. Important, i m'atreviria a dir, si m'ho permet, de
150 o 200 milions de pessetes, per veure si voste té la
voluntat política de comen~ar a arreglar aquesta situació. Perque, clar, si n'hem parlat i sabem que efectivament hi ha problemes, s'haura de fer qualque cosa perha. És que si no ho fa el que no té cap interes o que no
el deixin, aquest és un altre tema.
Per tant, comen~a a ser interessant que, independentment del que faci el Govern de Madrid, facem
qualque cosa aquí; perque si sempre ens hem de preocupar del que fan els altres, anam arreglats. Aixi anam,
així anam.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Pons. En el torn de replica té la
paraula el Sr. Rus.

Li volia dir que estic quasi per dir que fins i tot
des de tot el que faci el Govern central no sera més que
per ajudar tot el que voste podria iniciar des d'aquí.
Nosaltres agraim, repetesc, al Sr. pascual del Grup
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MlXT el suport als punts 2 i 3. Ens sap greu que no hagi
entes quina era la intenció de 1'anuHació de] decreto perque
no era llevar-lo pe!" llevar-lo. era per llevar-lo ¡ que després
e n dictas un altre que no tengués aquestes clausules que
nosa ltres entenem que ofeguen determinats tra nsportistes.
part del sector. VoJem agrair a EEM el suporto i dir al grup
popular que amb la intervenció del Sr. Pons ha quedat ciar
que no eJs interessa arreglar el problema, perque en cen a
manera Sr. Pons quan un problema existeix i es criden les
parts perque diguin el que hagin de dir, i es criden totes, és
quan després la solució és benvinguda. Quan es prenen
mesures que són i tenen caire sectari és quan deixen una
part, en aquest cas crec que el sector majorítarí, el sector
debil pero majoritari ha quedat malparat.

Per tant, com que no veim que aquest sector debil el
vulguin arreglar. nosaltres mantenim la moció. Gracies, Sr.
President.

problemes reuneix els sectors , i ha fet en aquest cas, ells
així m'ho han dit, el millor que es podia fer. Per tant,
el suport del PP-UM el tindra aquest conseller. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Conclos el debat, passarem a
les votacions. E ntenc de les intervencions que hauríem
de votar separadament en primer lloc el primer punt, i
lIavors conjunLament el segon i tercer.
Passarem. ido a la votació del primer punt del
text de la moció. Senyores i senyors diputats que voten
a favor, es valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es volen posar drets, per favor? Gracies es poden asseure.

(El Sr. President repren la direcció del debat)

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Rus. En tom de contrareplica el Sr.
Pascual té la paraula.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sí, Sr. President. El Sr. Rus diu que si volen llevar
el decret és per fer-ne un altre. Se suposa que en aguest cas
seria una so lució de posar contingentono de liberalitzar. Pero
resulta que el que diu esta escrit, i no ho diu aixo. L' únic
que diu és que hem de llevar aquest decretoJo compartesc el
que ha dit el Sr. Rus que efectivament és més perjudicial per
als petits, els autonoms, que tenen un 50,1 camió, i. beneficia
més els grossos. Jo en aixo estic d'acord, el que passa és que
és millor aquesta solució que la solució de quedar sense res.
1 com que el text escrit el que diu és que s'ha de llevar. aposta és que tal vegada votarero que no. Si duu una altra proposta, una proposició no de Ilei on ens expliqui que és el
que pretén el Grup Parlamentari SOCIALISTA i ens diu en
quin sentit ha d anar el proper decret, llavors tal vegada ti
podríem donar suport, pero en aquestes condicions no li
podem donar .
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Pascual. Més intervencions? El Sr. Pons
té la paraula.
EL SR. PONS 1 VILLALONGA
Gracies, Sr. Presídent. Nosaltres creim, Sr. Rus, que
el que té el seugrup en aquest parlament és una especie de
gelosia diría jo, perque cregui que he fet contactes personals
amb I'associació de Menorca, que no és tan important coro
la de Mallorca, pero suficient per tenir una opinió, he fat
contactes amb Pime, i quest conselJer que teoim aquí de
Transports. és una persona molt dialogant, que quan hi ha

24 vots a favor, 33 en contra. Queda rebutjat el
punt primer de la moció.
1 passam a la votació deis punts segon i tercer.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gnkies. es poden asseure.

Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions? no n'hi ha.
27 vots a favor, 30 en contra. Queden rebutjats
segaD.. j tercer
de la moció.
els punts
, . ,..
¿
j
!,
. 'n. 2) RGE NÚM. 3700/92, PRESENTADA PEL
GRUP PARLAMENTARl SOCIAUSTA, RELATIVA
A POLÍTICA GENERAL DE JOVENTUT, DERIVADA DE LA INTERPEL·LACIÓ RGE NÚM. 3384/92.

r

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la següent moció, que és la 3700.
presentada pel Grup Parlamentari SOCIAL1STA relativa a política general de joventut. Aquesta moció és
derivada de la lnterpel·lació 3384, no s'hl ha presentat
cap esmena, i en nom del grup proposant té la paraula
el Sr. MolI ¡Marques.
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Al debat de la interpeHació ja varem recordar
que la població jove de les IIles Balears els joves ilIenes,
suposen el 25% de la població de les nostres illes. És un
coHectiu, per tant, quantitativament molt important,
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. lem posar relleu en el fet que la seva importancia no
pero vo 15 qvantitativa, sinó sobretot qualitativa. 1 no perque
~ t~n 5;11I0 r5 o pitjors els joves d 'avui que el duna altra
~lgum n1 que siguin millor so pitjors que els adults, srnó
epoca,. el5 joves són els que configuren la societat del futur,
erque
., d d
..
.P'
ident que una generaclo e esenganats, o pltjor encaI eS e~a generació d'enganals no podda constru ir un futur

ons, ha desaprofitat moItes coses que sí que ens corresponien. NosaItres no voldríem que fos així, i per aixo
demanam que hi hagi una cooperació estreta amb l' Administració central perque arribin als joves de les Illes
tots els recursos possibles, tant deIs fons europeus com
de l'Institut de la Joventut .

positi u .

Pero també, com és natural, és necessari que la
Comunitat Autonoma estableixi aquesta estreta cooperació amb els consells insulars i amb els ajuntaments. i en
aquest sentit és cIar que ham de saber la importancia
que volem donar a cada tema, perque cIar, si la cooperació exigeix més recursos perque resulta que hi ha molts
d'ajuntaments que s'apunten a aquesta operació, és
evident que haurem d'augmentar el pressupost. Jo crec
que ham d'estar disposats a fer-ho, perque la inversió en
la joventut és sempre una inversió de futur. 1 com que
els recursos sempre són escassos, a la pregunta de lI on
han de sortir els recursos 11, és evident que la res posta ha
de ser que els recursos han de sortir d'allo que creim
que no és tan important. En definitiva governar és
prioritzar decisions i executar-les per ordre de la importancia que les donam.

ra.

\JI

Des d 'aquest punt de vista entenem que la nostra
. lció com a polítics que exercim avu i la gestió de la societU I
" es
" eVitar que es prod uelX!
. . aquest desent la 110stra f vnclO
~~y . Hem de demostrar als joves que val la pena el com~roroís amb la configuració de la societat, els ham de donar
oportunitat de desplegar lotes les seves potencialitats en
Ilibertat, amb autonomia, i per la seva propia responsabilitat.
CIar que aquest un coHectiu que és més mal de
manejar que el col-lectiu de la tercera edat. No basta organitzar una excursió o fer un sopar de coca amb verdura, o comprar-los un televisor per al local social. 1 per altra banda els
joves no són molt afectats de mostrar agralment, i en la
meya opinió trop que fan molt bé, perque no és agraiment
el que han de manifestar, sinó cooperació, col-laboració. 1
aixó és precisament el que ells exigeixen: projectes de futur,
concepcions cIares, objectius que considerin ells que val la
pena d'assumir, i sobretot com dic, participació responsable.
1 ho exigeixen a vegades intultivament, perque la veritat no
saben exactament que volen; el que si saben, el que tenen
molt ciar és a110 que no volen.
1 d'aquesta situació, de no saber exactament el que
volen, i saber certament que no volen el que se'ls ofereix,
neix el passotisme. Per aixo és necessari, creim nosaltres,
formular una política integral amb la seva participació, amb
la participació deIs joves, i coneixent la seva situació, les
seves aspiracions, exigencies i necessitats. En aquest sentit va
precisament el punt primer de la nostra moció que demana
que es faci un estudi sociologic que ens permeti coneixer
exactament la situació deIs joves i aplicar les mesures adients.
Pero també som conscients que un estudi és una
.
Illstantania, és una foto momentania, i que I' acció de govera
aspira a canviar la situació, la se va vocació és precisament
mOdificar la situació, i per tant és necessari actualitzar anualment j'estudi en qüestió a fi de poder reaccionar sempre
amb flexibílitat i a temps d'acord amb les necessitats que vagi
plan tejant la situació canviant.
,
E n el punt segon volem posar de reBeu la importancia extraordinaria que donam a la cooperació institucional, en tots els camps i sectors, pero molt especialment a
aguest camp de la política juvenil. Nosaltres en aquesta casa
sempre hem defensat que una de les funcions principals del
GO vern autonom és assegurar que arribin a les IIles tots els
recursos que per lIeí i en justícia ens corresponguin , í la
nostra crítica al Govern generalment s'ha basat en el fet que
el Go vern sempre s'ha passat. Ha plorat, demanant coses que
no ens corresponien i en canvi ha deixat passar moltes ocasi-
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En definitiva, aquí s'ha manifestat que tots
estam d'acord que els problemes de la joventut no vénen pel fet de ser joves, sinó que vénen pel fet de ser
ciutadans joves, i per tant la política juvenil afecta pnlcticament totes les conselleries i el conjunt del Govern.
Aquest és el motiu pel qual demanam que es potencil
la Comissió interdepartamental de la joventut, i que
aquesta comissió estigui coordinada per la Conselleria
adjunta a Presidencia, precisament per posar de relleu
aquesta concepció global, d'una política no adscrita a
un departament concret, que crea inhibició moItes vegades per part de les altres conselleries, com s'ha posat de
manifest tan lamentablement en el cas de la normalització lingüística.
Nosaltres evidentment recomanaríem que la
Comissió interdepartamental funcionas a nivell de consellers, pero no hem proposat a la moció perque no
volíem donar peu a la res posta facil que ja s'ha donat
aquí una serie de vegades, de "no ens diguin com hem
d'organitzar el Govern". Si vostes no ho volen organitzar a nivell de consellers, no li organitzin, s'ho muntin
com vulguin, pero en qualsevol és que la comissió sigui
efica<;. 1 per aquest mateix motiu de no dictar que és
exactament el que s'ha de fer, en el punt 4 no entram en
detall sobre quin ha de ser el contengut del pla integral,
sinó que ens limitam a marcar els seus ambits d'acció.
i si bé aquests tres ambits que cita m són evidents -si un
pla de joventut ha de ser integral necessariament els ha
de contemplar- els hem volgut citar perque l'experiencia
ens ha demostrat moItes vegades que aquest Govern les
evidencies no les té en compte, i en aquest cas tots coincidim que s'ha de superar definitivament la concepció de
la política juvenil com a política de temps lliure, pero
vostes han fet un pla d'actuació de la Direcció General

de Joventut per als anys 1991 a 1995, en el qual diuen efectivament que valen abordar la problematicajuvenil des d'una
visió global, pero llavors les accions concretes que propasen
són només accions relacionades amb l'oei i amb el temps
lliure.
1 per aixo crec que explícitament s'ha de demanar
que aquest pla integral prevegi accions tendents a facilitar
I'emancipació deIs joves, tendents a millorar la qualitat de
vida deis joves, i tendents a fomentar la participació deIs
joves a la vida social i política i a la solució deIs seus problemes. Peró tot aixo ha de ser un pla, no poden ser accions
alllades. Jo comprenc perfectament que vostes vulguin fer
operacions d'imatge per la seva organització juvenil, i que
organitzen reunions amb el conseller Saiz, perque després el
conseller pugui dir que fara habitatges per als joves. Peró el
tema és que no és el conseller Saiz, sinó la Comissió interdepartamental la que en base als seus coneixements de la
demanda real d'habitatges per part deIs joves, ha de decidir
quantes i en quin temps s'han de construir.
Per altra banda l'efica.cia s'ha de fer en la quaJitat,
no en la quantitat, i en el cas del foment de la participació,
I'eficacia no vol dir crear associacions juvenils com qui fer
xurros, sinó que vol dir cuidar que hi hagi les necessaries; i
vol dir sobretot que els que hi hagi funcionin bé; perque si
no pot semblar que s'han fet moltes coses: "abans hi havia
vint associacions, i ara n'hi cent-vint", o les que siguin, peró
en el fons no s'haura fet res més que tudar doblers i dispersar recursos.
1 finalment, és necessari que aquest pla tengui una
avaluació económica perque un pla sense números no passa
de ser, en el millor deIs casos, una declaració d'intencions
que no compromet a res, i en el pitjor deIs casos una presa
de pel. Per tant, és necessari avaluar en cost i en temps, fer
un calendari per poder comprovar llavors els incompliments
del pla integral. 1 en definitiva, i per acabar, el pla integral
ha de venir al Parlament per al seu debat i aprovació, i nosal tres proposam que es faci dins el darrer període de sessions de l'any 1993, a fi d'assegurar que vostes tenguin temps
de redactar aquest pla. Moltes gracies.
(La Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. MolI. Pel Grup Parlamentari
MIXT té la paraula el Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Em plau intervenir, millor dit m'alegra intervenir en aquesta
moció que presenta el Grup Parlamentari SOCIALISTA
sobre una cosa tan important com la política general de
joventut. Podríem fer un poc de broma i dir que ja que ha
intervengut en aquest aspecte de la joventut el Sr. Moll, el

nostre Grup també ha buscat el diputat més jove per
tractar sobre aquesta moció.
Pero, bromes apart, és una realitat important la
que ha fet palesa aquí el Sr. Moll sobre aquesta importancia que té la joventut dins el conjunt de la nostra
comunitat de les Illes Balears: la fotesa del vint-i-cinc
per cent, segons ha dit, de la població de les nostres Illes
pertany a aquest estament, a aquesta joventut. Davant
d'aixó, a l'hora de propasar directrius o iniciatives sobre
política general de joventut, és molt lógic que el Govern tengui les seves i que l'oposició presenti alternatives. Per tant, no ens estranyaria gens que per part del
Govern es digués que moltes d'aquestes coses o es fan
o faran, o faran d 'una altra manera. Aixó és molt lógic,
legítim i comprensible.
Pero nosaltres, des d'una perspectiva neutral,
crec que hem de donar suport tant a les accions que dins
aquest camp tan important pugui presentar el Govern de
la nostra comunitat autónoma, com també a les alternatives que, considerades des de la nostra perspectiva,
siguin constructives i d'alguna manera contribueixin al
que es demana en aquesta moció, i per tant nosaltres
veim molt bé, quant al punt 1, que s'estimuli una partieipació i que es llevi el passotisme que caracteritza quant
sobretot a la vida política ja en general de tot el país
per part de la joventut, i que perque es pugui dur a
terme o facilitar aquesta participació es demani que es
faei un ample estudi sociológic i que es contempli sobretot l'evolució de la problematica juvenil, ja que -com ha
dit molt bé el Sr. Moll- és canviant.
Torn repetir que pot ser que el Govern ens
expliqui a través del grup majoritari que aixo ha tenen.
Si és així, molt millor. Si no és així, nosaltres creim
que és una aportació contructiva a la qual s'ha de donar
suport.
En el punt 2, la cooperació institucional, per
descomptat nosaltres La consideram imprescindible per
elaborar aquest pla integral per a la joventut de les Illes
Balears que se' ns propasa, i per tant també Ji donarem
suport. D'entrada haguéssim pogut dir que donarem
suport a tots els punts, perque ens pareixen tots constructius. Pero continuant amb l'examen un per un,
quant al punt tercer, la implicació deis diferents departaments del Govern amb unes aportacions respectives,
segons hem entes aquesta és la proposta del Grup Parlamentari SOCIALISTA, a fi de no augmentar massa el
pressupost que d'alguna manera dura si es posa en practica aquesta política que es propasa.
Al punt 4 ja se'ns diu i es marquen els aspectes
i els ambits d'actuació per aquest pla integral per a la
joventut. Crec, i torn a repetir i insistesc i potser em
faré pesat, que logicament el Govern pot tenir les seves
iniciatives al respecte, i tal vegada l'oposició no és la
que ha ha de marcar, pero torn a repetir, crec que com
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Finalment ., per acabar, donarem també suport a

. ' Itim p unt, ja que com és lógic, quan abans es faci, millor;
Ll

uest pla integral, din un termini que ens pareix adequat

a~ és que es presenti a debat a aquest parlament dins el se-

~~n període de s~ssions d 'aquest an~ que ve

1993" en~ ?areix
n tenoi ll! tambe adequa t. Per tot aIXO, sense perJudlcl, tom
ti re petij' de nosaltres donar suport també en la mesura que
pugui de coHaboraeió a les iniciatives que pugui tenir el
propi equip de govern de la nostra comunitat, ens pareix
constructiva aquesta moció del Grup Parlamentari SOCIALISTA, i per aixo Ji donarem suport
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari PSM 1
EEM té la paraula el Sr. Gomila i Barber.
EL SR. GOMILA 1 BARBER.
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
El nostre grup no veu enlloc qüestions per les quals aquesta
moció no es pugui aprovar, perque només marca unes actuacions tendents que el Govern realitzi un política integral de
joventut. 1 dic que no veig punt de desacord, perque només
marca les línies per després fer una determinada política,
que suposam que es veura reflectida en el pla integral de
joventut, que sera la plasmació concreta, practica i política
d'aquesta moció,
Al punt primer de la moció, volem dir-li que veim
evident que abans d'encetar i comen~ar una política de
joventut, hem de saber on ens trobam i quines han de ser les
actuacions prioritaries que incideixin realment en les necessitats i preocupacions deIs joves, De tates maneres nosaltres
desconfiam deIs estudis que es puguin fer des del Govern,
perque després no tenguin una plasmació practica damunt
el pla integral de joventut.
Q uant al segon ¡ quart punl, veig que és una reiteració de les resolucions aprovades día 5 de maig per aquest
par1ament, bé que hem de dir que molt més detallades que
I~ que es varen presentar en aquell moment, peró amb una
ftn alitat molt similar . Nosaltres presentavem J'actualització
de~ pla balear jove' vos tes parlen d'ulJ nou pla, amb uns
ObJectius bastant més defilJits, Per altra banda hem de dir
qUe ten e els meus dubtes que aquest Pla estigui elaborat en
q,uatre mesos, j que ímpliqll i totes les conselleries que voste
CIta més endavant, j que a la vegada propiciI la participació
deIs joves, teomt en compte almanco la seva opinió sobre els
temes que els afecten, i evitar plan tejamen ts paternalistes que
s all unyin de la realitat juvenil,
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Asseguram també que la informa ció arribi a tots
els joves, perque moltes vegades només arriba a determinats sectors, i aquests són els que més possibilitats
tenen per accedir a qualsevol qüestió. NosaJtres creim
que amb a~o també s'han d'implicar -com voste molt
bé ha dit- al tres institucions i altres associacions, perque
la informació ha d 'arribar a tots els joves, i sobretot als
sectors més desvalguts de la societat, per tal que pllguin
gaudir de les mateixes possibilitats i facilitats per accedir
a determinades actuacions de l'administració. Pero, com
ja he dit abans, no sé si aquest pla s'arribara a fer. De
tates maneres ja en tornarem xerrar si de cas es feia.
Per altra banda en el punt tercer, aquí sí que
hi voldria dir una expressió que emprava el meu antecessor a l'escó, que a($o sí que és batre ferro fred, Sr.
Moll. Una comissió que fa prop de dos anys que no s'ha
reunít, i segons el decret de crea ció d'aquesta comissió
s'havia de reunir cada tres mesos; una comissió que el
mes de maig el Parlament per unanimítat va aprovar la
seva reactivació, i el Sr. Conseller va manifestar el seu
acord amb aquesta proposta, i va afirmar que el nostre
grup la recoUia de la seva interven ció a la interpe¡'¡ació ;
i a hores d'ara encara esperam que es reuneixi, Per a($o
dubtam que s'arribi realment afer.
De totes maneres votarem afirmativament, perque -com ja hem manifestat i varem manifestar a la
passada interpel-lació- nosaltres creim que aquest Govem té una absencia de política integral i global de la
joventut que involucri de ver les diferents conselleries
amb qüestions que afectin els joves. 1 aquesta moció
aporta una serie de pro postes que si s'aproven o, més
ben dit, si s'acompleixen, poden ser una primera passa
per avant;ar en una política integral. És a dir, que la
política, el bessó de la qüestió el marcara el pla integral
de joventut que s'haura de fer. i amb a($ó no' vull dir
que avui no s'aprovi, sinó que el Govern executi en la
seva integritat, perque altres propostes en aquest mateíx
sentit han estat aprovades i encara no s'han executat.
Moltes gracies,
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari PPUM té la paraula el Sr. Martínez Polentinos.
EL SR. MARTÍNEZ 1 POLENTINOS:
Sr. Presidente, señoras y señores diputados, Sr.
Mol!. En verdad hay que agradecerle que haya presentado una moción como ésta. Tanto es así que aún no sé
si hemos de votarle sí a cada punto a cada punto de la
moción, o votarle que no, ya que de su lectura cabe
pensar que se equivocó de modelo, de programa electoral, o que fue redactado por la Dirección General de
Juventud.
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Lo digo así porque es la sensación que da al querer
comparar sus propuestas con las relaciones que se están
llevando a cabo en esta materia o están en proceso de realización a través del plan cuatrienal de juventud elaborado por
la Dirección General de Juventud. Este es un plan integral
que contempla esa realidad social llamada joven, realidad que
se configura en la sociedad balear con un 25% de su población, y que tienen unos problemas muy distintos según su
status dentro de la misma.
Hemos de pensar, señoras y señores diputados, que
los problemas de un joven son de muy diversa índole, y
dependen de su formación o educación, del tipo de trabajo
que desarrolle, su cultura, su integración en la sociedad, y a
su vez diferentes por otros motivos: si vive con sus padres
son distintos a los del joven emancipado, y muy distinto si
este joven tiene una familia a la que mantener.
La Conselleria adjunta a Presidencia ha pensado en
todos problemas que tiene planteados el joven, y así en 1988
fijó unos objetivos de política integral de juventud, contemplando al joven desde esa perspectiva ya anunciada, y a través del Pla Balear love, plan que por su propio contenido no
se agota en una legislatura concreta, creando para ello una
comisión interdepartamental. Todo proyecto de juventud, si
quiere pasar del campo de la abstracción a producir efectos
concretos, ha de estar continuamente bajo control y con
capacidad de modificación de acuerdo con los resultados
obtenidos mediante las actividades desarrolladas.
Los objetivos que necesita un proyecto para soportar
la prueba de la experiencia se han de concretar y redefinir
paulatinamente, a medida que se lleva a término el proyecto.
Por tanto, es necesario por parte de los políticos un cierto
coraje para emprender una eficaz política juvenil, ya que no
todo está claro y garantizado desde el inicio. Sabemos además cual es el gran reto que tenemos enfrente, y que gracias
a los programas llevados a cabo por la Dirección General de
Juventud se le está dando mayor empuje, y es el referido a
ese sector mayoritario de jóvenes a los que se está llegando,
sector con el que muchas veces no se ha pensado, y es el del
joven no asociado, que representa más del 80% de la población juvenil. Y a buen seguro es el sector que tiene más
cosas que decir. Afortunadamente, esa gran mayoría acude
a los programas que organiza la Dirección cada vez con más
frecuencia.
Es en ese contexto en el que se hace necesario llevar
a cabo un estudio a través del cual se pueda conocer y afrontar con profundidad toda la problemática que afecta de forma general a la juventud: el problema del paro, de la enseñanza, de la formación ocupacional, del consumismo, la
pérdida de valores, la vivienda, el propio hecho insular,
etcétera, o a detenninados grupos de ellas, como es el fracaso escolar, cada vez mayor, y otro gran problema con el que
nos encontramos, la drogo dependencia y la marginación.
Entrando ya en la materia que nos ocupa, que se
dirige a unos aspectos muy determinados sobre lo que sería

una política general de juventud, resumido en sus cinco
puntos de la moción; le quiero precisar en primer lugar,
Sr. Moll, lo siguiente. Hay que hacer una precisión a la
constatación que hace de la necesidad de que se elabore
un plan integral de juventud. Es incorrecto hablar en
términos de futuro, ya que actualmente se trabaja en
este plan, y más correcto sería decir que no es una
tarea de hace poco tiempo, sino que, como recordará, el
año pasado se presentó en este parlamento el Pla quatriennal a través de la Conselleria adjunta a Presidencia,
así como el Pla Balear love, planes que no son sino un
avance del actual plan integral sobre el que se está trabajando.
Respecto al primer punto de la moción, le vamos a decir que no. Sobre esto, he decirle que en el
plazo que nos marca su grupo, de cuatro meses,. para
realizar un amplio estudio sociológico, nos parece bastante amplio, ya que nuestra previsión es la de tenerlo
finalizado en el plazo de dos meses, plazo que se adelanta a su petición. No, porque ya le comenté poco antes
que todo programa ha de tener capacidad de modificación continuada, y de acuerdo con los resultados obtenidos cada día. Tampoco estamos a favor de la necesidad
de actualización anual de éste estudio, porque todo tipo
de estudio sociológico se hace cada cuatro años, por
razón de los censos de población. Por esta razón se ha
esperado a este año para realizar este estudio, coincidiendo con la renovación del censo.
Además hay otros medios para detectar la evolución de la problemática juvenil en nuestra comunidad,
y actuar en consecuencia por medios más directos, como
son las relaciones con el Consell de la loventut de les
Illes Balears, los datos que nos proporciona el Instítut
Balear de Serveis a la loventut, el Instituto Balear de
Estadística, las consultas que realizan las asociaciones a
la Dirección General de Juventud y a las oficinas de
información juvenil, etcétera.
El segundo punto de la moción será votado por
el grupo PP-UM negativamente, porque este plan integral que piden no puede estar cerrado ni condicionado
en sí mismo, ha de ser cambiante según los planteamientos que en cada momento tenga la sociedad juvenil.
También le quiero recordar que la Dirección General de
Juventud ha participado en todas aquellas reuniones a
las que ha sido invitada por el Ministerio de Asuntos
Sociales, al objeto de llevar a cabo todas aquellas actividades que traspasan el ámbito de la comunidad autónoma. Asimismo el Fondo Social Europeo sólo es posible
gestionarlo a través de la ConseIleria de Trabajo, que es
la que en estos momentos tiene la competencia, a través
Jóvenes con Europa, como se canaliza el desarrollo de
actividades con otros organismos y entidades juveniles
europeas. Por supuesto el plan prevé y tiene en consideración tanto a los consells insulares como a los ayuntamientos.
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Respecto al tercer punto de la moción, nuestro voto
. ' contrario, ya que no hace sino sugerir lo que ya se COI1 seJ a la en los artículos 4 y 7 del Decreto 25/88 de 24 de
[eJ~~o por eJ que se modifica el Decreto 40/86 de 30 de
Jlll1.. , ~Ie creación de la Comisión interdepartamentaJ de la
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J ce tiempo, Uevan ose a ca o re uOlones con as Istmt.as
~a nsellerías, al objeto de tener definida una política juvenil
~~dgida a d,esarrollar pla?~S sobre turismo j.u~enil, fomento
le ocupacion y cooperatIVismO , planes de VIVienda, acordes
'00 las necesidades y medios de Los jóvenes. planes de pre~enciÓl1 de drogodependencia entre los jóvenes, etcétera.
Asimismo le quiero indicar que en la comisión Lnterdepartamental, además de las distintas consellerÍas también está el
Consejo de la Juventud de las Islas, y los jóvenes participan
en el diseño de éste proyecto juvenil a través de ellos.
El cuarto punto lo votaremos en contra, porque el
plan cuatrienal elaborado por la Conselleria adjunta a Presidencia, a través de su Dirección General de Juventud no es
un plan cerrado en su concepción, sino que antes al contrario, tiene un espíritu de estar abierto a los problemas reales
de la juventud en cada momento. Por supuesto que contempla todos los puntos que usted cita en los tres apartados. En
estos momentos no hay nada nuevo bajo el sol, y en política
juvenil está wdo inventado. O casi todo, porque usted deja
de lado otros apartados tan importantes como los anteriores,
y me estoy refiriendo a iniciativas diseñadas para avanzar en
la igualdad de oportunidades entre los jóvenes, o también en
las medidas relacionadas con la cooperación internacional,
para dar a conocer al mayor número de jóvenes posible los
programas comunitarios que puedan ofrecerles oportunidades, puntos que, por cierto, recoge el plan de actuación de la
Dirección General de Juventud.
Del quinto punto de la moción les diremos igualmente que no. La idea de llevar a cabo un plan de actuaciones dirigida al joven tiene vocación de realidad y de llevarse
a cabo. No puede quedarse en el mundo de las ideas. Es
difícil, asimismo, evaluar económicamente este plan por los
motivos apuntados a lo largo de toda mi intervención. La
cuantificación resultaría muy genérica. Además la plasmación concreta de cualquier programa de actuación se encuentra contenida en los presupuestos de la Comunidad, a los
Cuales nos remitimos.
Asimismo resulta de todo punto innecesaria la pre~entación a debate en el Parlamento del mencionado plan

Jntegra l de juventud, ya que constituiría una reiteración de
la que ya expuso en su día en este ParlamenL, relativo al
plan cuatrienal y al Pla Balear l o ve. No obstante. será la
Comisión interdepartamental de juventud la que med iante la
elaboración de los planes sectoriales, ahora en fase de elaboración. desarrolle este plan cuatrienal. Se rán en estos planes
sectoriales en que se contempl.ará su cuantificación anual en
la medida de lo posible. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:

=-
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Gracies, Sr. MartÍnez Palentinos. Pel torn de
replica té la paraula el Sr. Moll .
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Moltes gracies, Sr. President. Voldria agrair en
primer lloc el suport que han manifestat que ns donaran
el Grup Parlamentari MIXT i el Grup Parlamentari
PSM 1 EEM, i aprofitar per fer algunes observacions a
les que m'ha fet el Sr. Gomila.
Jo, com és natural, partesc de la base que un
estudi sociologic no l'ha de fer el Govern, sinó que l'ha
de fer un equip professional i independent, i en conseqüencia no em faria por que aquest es tu di no fas tan
objectiu com és necessari que sigui. Per altra banda
nosaltres no hem proposat ni se'ns ha acudit propasar
l'actualització del Pla Balear Jove, entre altres coses
perque era un pla que no era integral ni molt manco,
com tampoc no ha és el famós pla de que ens parlava
ara el Sr. MartÍnez Palentinos, pero ja hi entrarem.
En conseqüencia creim que el que és necessari
és redactar un pla integral, que és una cosa completament diferent al que es va fer amb el Pla Balear Jove,
que encara més redu!t a temes de temps lliure que no
ha és el pla en realitat quinquennal que s'ha fet ara,
perque diu 91 a 95, que són 5 anys.
Respecte a la Comissió interdepartamental, jo la
veritat és que no he volgut parlar del passat, perque
hauria hagut de compartir el seu pessimisme, i el que
proposam a la nostra moció és tronar a eomen~ar de
zero i proposar-nos, o que es proposi el govern, més
ben dit, actuar seriosament i complir tot el que es deia
en aquell de ereació que s'havia de complir i que no s'ha
complert.
Respecte al Sr. MartÍnez Palentinos, jo en el
primer moment he quedat un poc sorpres, perque em
deia que no sabia si ens havien de votar a favor o en
contra. Jo quasi quasi havia comen~at a concebre esperances, pero llavors ha resultat que no, que sistematicament ha dit que ens votara que no. CIar, insistesc, ens
diu que votara que no perque la Direcció general de
Joventut ja ha fet un pla. teoricament. Insistesc que és
un pla quinquennal, del 91 al 95, que preveu alguna
coseta lateral que no sigui estrictament de temps lliure,
pero practicament tot és de política de temps lliure, i
en conseqüencia no es pot parlar que sigui un pla integral, de cap manera. Si mentrestant en redacten un altre,
aixo sera un secret d'estat. Fins ara no ha sabem. El que
jo conec és el pal quinquennal que, com die, no és un
pla integral de cap manera. No parla per res d'iniciació
al món laboral, d'introdueció deIs joves en eH món
laboral, de problemes, per tant, d'accés al primer lloe de
feina. No parla d'habitatge, no parla de cooperació institucional, no parla en realitat de tots els temes que realment afecten la problematica deIs joves.
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LA SRA. VADELL 1 FERRER:

Sr. Martínez Polen tinos, voste sap que el Pla Balear
love era un pla quadriennal i que, a més, moltes coses del
Pla Balear .love 00 es varen com plir en absolut. Crec que el
mi llar seria, efectivament, deixar- Io ja per oblidat i no parlaroe més. Respecte que J'estudi s hagi d'actualitzar cada quatre
anys aixo sera si no es vo l fer cada any. Pero si es vol fer
cada any. s'actualitza cada any i no passa res. Quasi totes les
enquestes normalment es fan anualment, per tenir un seguiment molt puntual de quina és l'evolució de la situació que
es vol estudiar.

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, cada vegada és més freqüent el costum deis ciutadans de les Illes Balears a despla<;:ar-se fora del lloc de
residencia, ja sigui per motius de feina, d 'estudis, o per
simple plaer. el despla<;:ament pel territori de cada illa es
fa normalment en el cotxe particular. No obstant aixo
molts de ciutadans opten pel transport públic per raons
diverses que ara no és del cas analitzar.

Em diu que el Govern ja fa l'estudi sociológic, i que
a més el tendra llest en dos mesas. Si l'han comen~at avui
i el tenen llest en dos mesas, efectivament s'avan~ara al
termini que nosaltres proposam; peró quasi estic per assegurar que no sera. molt exhaustiu ni molt exacte, perque en dos
mesas un estudi realment intens i exhaustiu no es pot fer.

Pel que fa rus desp la~me n ts fora de cadascuna
de les illes, és obvi que és necessari emprar el vaixell o
l'avió. Aixo és el cost de la insu laritat. Pero no és precisament d'aixo que ens queixam , sinó de la humiJiació de
veure 'ns postergats o ignorats lingüísticament a les
respectives estacions i vehicles d 'aquests serveis públics.

1 finalment, em diu que és difícil avaluar el programa. No ha és gens, si posa el que d'acord amb l'estudi que
s'ha fet es considera que sera necessari gastar, i s'és en condicions de gastar en les accions del programa. Així de facil
és d'avaluar un programa; si vostes no ha valen fer, aixo ja
és una altra cosa. Moltes gral;ies.

La condició de ciutadans de les illes no eompta
gaire al' hora de la informació megafonica ni de les
ateneions informatives. Hem de suportar estoicament la
discriminació lingüística i hem de sentir-nos estranys a
ca nostra. Els retols orientatius són en eastella i angles,
o en altres idiomes estrangers, i en mol tes ocasions no
respecten els toponims oficials de les Illes. El mateix
acorre amb la informació que es dóna verbalment als
mostradors d'informació i venda de billetatge, i altre
tant podem dir deIs missatges gravats o en directe que
s'emeten dins les estacions o en els mateixos aparells de
transporto

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. MoIl. Torn de contrareplica. No hi ha
intervencions? passarem. ido, a la votació.
Abans de procedir a la votació, deman si es pot
produir votació conjunta. Votació conjunta de tot el text de
la moció.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor?
Abstencions?
26 vots a favor, 31 en contra, en conseqüencia queda
rebutjat el text de la moció.

m.l) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 3342/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM 1
EEM, RELATNA A DEFENSA DELS DRETS LINGÜÍSTICS DELS VIATGERS.
EL SR. PRESIDENT:
1 passam al tercer punt, corresponent a proposicions
no de lIei. Comen<;am per la 3342, presentada pel Grup
Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a defensa deIs drets lingüístics deIs viatgers
Té la paraula pel grup proposant, la Diputada Sra.
Vadell.

Davant aquesta manca de sensibilitat i de respecte cap a la nostra llengua, molts de ciutadans de les Illes
han adre~at les seves reclamacions a les autoritats competents de les companyies adjudicataries d'aquests serveis públics, i fins i tot a les autoritats governatives. En
moltes ocasions tan soIs no s'ha rebut cap resposta a les
queixes, pero en altre les res postes rebudes han estat
plenes de bona voluntat per solucionar el problema.
Molt amablement, diuen que es posaran els mitjans
necessaris per tal de corregir deficiencies, pero la realitat és que tot es limita abones paraules i promeses de
bona disposició per tenir tothom content, en un futur
que no esdevé mai presento
Passen setmanes, mesas, anys, i la nostra lJengua
segueix arraconada a un 1I0c discret emprada sois amb
molt bona voluntat per qualque empleat, i si el client li
demana. I si és capa~ de parlar-lo. El eataJa no ocupa
el Uoc rellevant que ti pertoca en aquests medis. i la seva
condició de lIengua propia i oficial resta buida de contengut a la Constitució, a l'Estatut d' Autonomia, i a la
propia LIei 3/1986, de normalització lingüística. Aquesta llei, que suposa una passa molt positiva en el procés
de normalització, pero que quan ja va estar aprovada
semblava que ja s'havia complert un tramit, i que ja no
feia falta fer gaire cosa més.
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És ver que s'ha fet campanyes al carrer, convidant als
. adaoS que no ens mosseguem la lIengua. pero la seva
CI~~cació a nive l! oficial i públlc és molt tímida, i es fa a
uP1íllI' xa molt lenta. Els organismes oficials de la Comunitat
,
n I.ItO
l'
d
. h
.
Tloma no son encara norma Itzats e tot, 1 em VIst
A uí al Parlament com es fan preguntes als consellers resaq nsables de diferents arees per la utilització del castell<1. a
~o cum ents , propaganda, comunicats, etcetera. Per altra ban/ conse1ls insulars, ajuntaments de les lJ!es llevat d'una
~~'noria especialment sensibilitzada són enfora encara d'assolir un grau optim de normalització; ja sigui per manca de
rnitjans, ajudes i empenta per part del Govern.
El recobrament de l'ús de la nostra llengua ha de ser
una qüestió prioritaria, perque és el primer senyal d 'identitat del nostre poble. Aquesta carta de presentació, la llengua,
alla on primer es veu en arribar aterra és a les terminals de
passatgers, ja siguin marítimes o aeries, i és alla on precisarnent hi ha una absencia total de catala. Creim que també
s'han de convidar les companyies de transport públic que
compleíxin la Llei de normalització lingüística. L'article 15
de l'esmentada lIei parla expressament del tema que ens
ocupa, i fa referencia a la retolació pública. L'apartat 3 diu
textualment "a tots els serveis de transport públic, els impresos, els avisos i comunicacions al servei públic s'han de fer
en lIengua catalana i llengua castellana". També l'article 37
fa referencia al foment de l'ús del catala a la publicitat i a
tots tipus d'entitat social. també la disposició addicional
primera compromet el Govern balear a promoure la normaIització de l'ús de la llengua catalana a les empreses públiques i semipúbliques, i a qualsevol ambit administratiu no
dependent de la Comunitat Autonoma.
És per tal d'intentar posar remei a tants d'incompliments, i en defensa deis drets lingüístics deIs ciutadans, que
hem presentada aquesta proposició no de llei. Demanam,
millor dit exigirn, que se'ns respecti a ca nostra. Que la nostra lIengua ocupi el lloc que Ii pertoca, de preferencia a tots
els ambits. Que I'ofjcialitat no sigui tan soIs una qüestió
teorica~ sinó que sigui present a tots els ambits socials j públics. Donem lmatge i facem país. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vadel!. Grups que volen intervenir? Pel
Grup Parlamentari MIXT té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors dlputats.
Sra Vadell, vagi per endavant el suport del nostre grup a
aquesta proposició no de JIei que, evidentroent, l'aprovació
~e la qual avui al Parlament suposarla , com a mínim, que
es danés compte d'un sentiment que jo cree que haw'ia de
ser majoritari d'aquesta cambra, en el sentit que es produeix
Un incompüment de les propies Uei aprovades per aquest
mateix Parlament.

-
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És trist i és greu que s'hagi de recordar de manera continuada en el Parlament, que s'hagi de recordar
al govern d'aquesta Comunitat Autonoma que es produeix aquest incompliment continuat de la normativa vigent en materia de normalització lingüística.
Avui parlam aquí de la defensa deIs drets lingüístics deis viatgers, i concretament es fa una proposició on es deixen clars uns punts que com a mínim
s'haurien de terur en compte a l'hora de I'aplicació de
la normativa vigent en materia de normalització; pero
hem tingut altres debats aqw. al Parlament, on s'ha
hagut de recordar que aquestes normatives vigents en
materia de normalització no s'aplicaven amb altres
qüestions relatives fins i tot al propi Govern. Per tant,
creim que es molt assenyat que avuí es presentí aquí
aquesta proposició no de lIei.
No pot ser que la qüestió, ja entrant en les qüestions concretes que aquí es plantegen,. de la utilització
de la nostra llengua als mitjans de transport sigui una
qüestió aleatoria deIs trebalIadors o de les persones que
són al davant d'aquest mitjans de transports en determinats moments. Ens trobem avui que agafam un avió
d'una companyia aeria X, de les que volen habitualment,
normalment de la companyia Aviaco, i segons el pilot o
segons la tripulació, de vegades quan es donen les indicacions a continuació se'ns posa a la mateixa cinta magnetofonica que se sol posar habitualment que sol en
aterrar a l'aeroport de Barcelona, o de Girona o de
Reus, i se'ns posa aquesta cinta de vegades, no sempre.
Qualque vegada se'ns recorda alIo que ens hem de posar
el cinturó i posar drets els respatllers deIs seients.
Jo crec que és necessari que s'insti els organismes que tenen facuItat per fer-ho, que a~o no digui una
cosa aleatoria, sinó obligatoria que es faci als diferents
medís de transports. igual succeeix als vaixells de la
Trasmediterranea. Hi ha vegades que aquests vaixeIls
solen posar alguna cinta també magnetofonica amb
algunes indicacions en la nostra Ilengua i al tres vegades
no es posa. Pero encara en aquests casos la cosa queda
en mans de determinats trebaI1adors o de determinats
responsables d'aquests transports en moments conjunturals.
Pero encara podríem dir que és moIt més greu,
quan es veu de manera constant la qüestió de la retolació. En la qüestió de la retolació d'itineraris i la senyalització exterior podríem dir que avui per avui encara
practicament el 90% d'estacions i d'aeroports o d'estacions marítimes no es contempla la Llei de normalització lingüística respecte de la retolació. I creim que aixo
s'hauria de corregir i s'hauria de resoldre en un termini
tan breu com sigui possible, que fos el termini únicament i excJusivament del temps de fabricació deis retols.
No de pensar a veure qua n ho farem, a~o, no com ho
farem, sinó senzillament encomanar aquests retols i

,
posar-los. No s'ha de donar més temps, sinó el temps més
breu possible.
1 quant a la informació megafónica que es fa a le
estacion i veh ic1es, ben igual. 1 en el. cas deis aeroports,
podríem asseg urar que practicament mal, mai S empra la
nostra llengua -q ue no bi estem en eonu·a- entim com un
mateix rnissa tge es dóna en algunes ocasions en dos en tres,
en quatre i fins en cinc Ilengües dife renls' j en can vi en la
lIengua oficial de la 110stra comunitat no es contempla no es
té en eomp le per part deis responsables c! 'aquestes estacio ns
o deIs aeroports.

Per tant, dit a~o . jo cree que seria incid ir més en la
necessitat que s'aptiqui la Llei de norma lització lingüística,
i cree que s' ' ha fet prou vegades. Crec qu e tots els diputats
d'aquesta cambra ten en perfecte coneixement de quina és la
situació, i en definitiva l' únic que resta és donar el suport i
votar favorab lement aq uesta proposició no de !lei que sigui
un gra d'arena més, un empenyer mé perque es compleixi
la nor mativa que tenim vigent en la materia que avui s'ha
duit aquí. Moltes gnlcies.
(La Vicepresidenta primera substitueix el Sr. president
en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA té la paraula el Sr. Moll.
EL SR. MOLL I MARQUES:
Moltes gracies, Sra. Presidenta. senyores i senyors
djputats. La intervenció del Sr. Peralta m'ha fet pensar,
mentre ell parlava, a veu re a quants de nosaltres se li haura
acudit quan anam en avió -en vol interior, coro és naturalque es consideri absolutament normal que es faci l'avls als
passatgers en castella i en angles. i que a ningú e ti acudeixi
exigir que es fac i en catala, quau és un vol que va a Barcelona, o que ve a Palma, o que va a Menorca, o a Eivissa o a
Valencia . És a dil', I oficialitat oficiosa de I'idioma angles
com a idioma oficial de la navegació aeria internacional es
respecta escrupolosament, i en canvi l'oficialitat del nostre
idioma no es respecta en absolut.
Crec que aquest és un símptoma ben ciar que és
necessari insistir en aquesta tematica, i en aquest sentit crec
que és oportú que el G rup Parlamentari PSM 1 EEM hagi
presentat aquesta proposició no de lIei. De tates maneres
s' ha de dir que la Llei de normalització lingüística obliga,
com és natural, tots els ciutadans i tots els poders públics;
pero des del meu punt de vista és evident, no es pot dubtar,
que obliga sobretot el govern de la Cornunitat Autonoma . 1
I'obliga especialment perque el deure d'un govern no és tan
sois complir, sinó també fer complir les Ueis. 1 en el cas de
segons quina Uei. J'obligació de fer-la complir té una significa ció molt especial. El compromís de fer complir Les lIeis,
que un assumeix quan es fa canee de la responsabilitat de

govern, s'interpreta normalment com obligació de vetlar
d'una manera més aviat passiva pel compliment de les
lleis, en el sentít que donant per suposat que tothom la
respecta o que la compleix, el que governa ha de cridar
I'atenció, ha de sancionar a qui esponldicament o com
a excepció, no la compleixen.
Pero en el cas de la Llei de normalització lingüística, aquesta actitud passiva no basta. A més de vetllar pel seu compliment, el Govern hauria d'impulsar,
hauria de fomentar, hauria de promocionar el procés de
normalització del catala que la llei vol fer realitat. 1 per
tant, el Govern hauria de ser especialment minuciós en
el control del compliment de la llei sobretot i precisament en els ambits públics. Pero desgraciadament aixo
no és així. El nostre Govern no és tan minuciós com
hauria de ser amb aquest tema. Al contrari, ha renunciat
sempre, fins ara, a exercir el seu paper de protagonista
principal en el procés de normalització lingüística dins
la Huita per defensar la nostra llei.
Per aixo es fa necessari que ~l Parlament repetidament tracti qüestions tan puntuals com la que avui
planteja el Grup Parlamentari PSM I EEM, per recordar
al Govern que descuida una vega da més la seva obligació respecte del bé cultural més valuós del nostre poble,
com és la llengua propia. Que la qüestió sigui puntual
no vol dir que no sigui important. En definitiva, les
coses tenen la importancia que les donam. El seu valor
sempre és subjectiu. 1 no es pot dubtar que la utilització
de la nostra llengua en coses tan impersonals com és un
anunci per megafonia la revaloritza, precisament per la
seva generalitat, precisament per la condició d'impersonal d 'aquest ús que dóna, per tant, per suposat que és
logic i que s'ha de fer amb la nostra llengua, perque és
la llengua que tothom hauria d'entendre en aquesta
terra.
Per tant, és necessari que el govern faci les
gestions que suggereix la proposició no de llei que debatemo Pero no sois en defensa deIs drets lingüístics deIs
viatgers, no soIs per premiar la tossuda insistencia del
que han protestat perque sentien violats els seus drets
lingüístics, sinó sobretot i precisament per despertar la
consciencia lingüística deIs ciutadans que no han protestat, deIs que no se n'adonen de la marginació del
catala. deIs que ja no registren el fet que la seva llengua
propia és deixada de banda en el desplegament normal
i rutinari de l'activitat d'uns serveis públics tan importants com són els deis transports de viatgers.
Per tot aixo nosaItres donarem suport a la proposició no de Hei que presenta el PSM 1 EEM, pero així
mateix els amics del grup proposant m'hauran de permetre que faci una observació lingüística amistosa i
cordial. El respecte per la nostra llengua comen<;a per
l'esfor<; de tots nosaltres que som els que hem de donar
més exemple per utilitzar-la amb total correcció i evitant barbarismes innecessaris,. I com que a tots, a tots,
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ra se ns escapa de tant en tant algl1n castellanisme, en-

ene; que hem d'ajudar-nos mútllament a evitar-los, sobretot
(en

TI

el caso del puente aéreo, también cuando despegan o
aterrizan en Madrid Barajas."

l a seva repetició crea el perill que prenguin carta ele

q.\J~adania dins la Dostra llengua. Fa poc utilitzaven vostes la
cn;.aula "aconceixemenc" per "esdeveniment" en els escrits
~~erents a la pro posta de modificació de la Llei d'espais
I atu ral s parlen repetidamenr de planetls en lIoc de planols;
~lavuj volen que instem el Govem a recabar el compljmem
~e la L1ei de normalització lingüística. Sé cert que no tendran inconvenient que propo i la correcció corresponent, a
fi que almanco instem el Govern a recaptar aql1est complimenE. Molle gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Pel Grup PP-UM té la paraula el
Sr. Marí i Tur.

Tots els diputats que tenim la sort de poder
emprar l'avió per venir a aquest Parlament, sabem molt
bé que efectivament el que ens diu oficialment aquest
telefax és cert, si bé ham de reconeixer que ens donen
és una cassette que tenen gravada, i que tant val per un
vol d'aquí a Barcelona com per un vol d'aquÍ a Eivissa.
Hem de suposar que la intenció és bona. Només caldria
que fes un petit esfor<; i que a110 que es diu normalment
i amb tata actualitat, donant el nom del capita o del
comandant de l'avió, així com es fa en castella i en
angles, també es pogués fer en la nostra 11engua. Jo
comparteix amb voste, Sra. Vadell, aixo que diu que és
molt trist que ens haguem de coneixer estrangers a la
nostra propia terra, sobretot el que fa referencia a la
nostra llengua.

EL SR. MARÍ 1 TUR:
Gnlcies, Sr. President. Senyores i senyors diplltats.
No es preocupi, Sra. Vadell, no ven e aquí a donar-li cap
c1asse de com ha de parlar voste. Jo respect molt l'esfor<;
que ja fa malgrat les incorreccions que puga cometre. Les
classes les ham de donar a una altra banda, i no als nostres
companys, perque malauradament la intolerancia és molt
més arrelada entre nosaltres que la generositat.
Feta aquesta breu introducció, em permetra recordar-li un costum popular molt arrelat a la meya terra, a11a on
els clergues, abans deIs seus sermons, feien una cita en llatÍ
que solia ser adient al tema que es disposava a tractar. En
aquest cas la meya cita no sera bíblica, sinó que sera referida al millor escriptor de la nostra literatura del segle d'or,
que ens diu que "viatjar, coneixer i parlar diverses llengües
fa els homes savis i discrets". 1 repeteix el que li he dit fa uns
moments: la intolerancia entre nosaltres és molt més arrelao 1)
da que la generositat.

----
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Dit aixo, voldria recordar també al grup proposant,
que ens parlen e11s d'un "futur que mai esdevé present",
aquelIes lli<;ons que hi ha a la gramatica, on hi ha un temps
verbal, que és un passat recent, i un futur proper. Si en un
passat recent aquesta terra nostra no va poder emprar la nostra llengua amb la llibertat que ho feim ara, no tengui cap
dubte que des del Govern i des deis dos grups que li donen
suport es fa el possible i l'impossible perque aixo de dur la
nostra llengua al nostre poble siga una realitat.
Quant a la seva proposició no de llei, jo he fet unes
investigacions a Madrid demanat al grup Iberia quin era el
tractament que es donava a la nostra llengua, i amb un telefax que ens han enviat, diu que -ho 11egiré en la mateixa
llengua que ens ho han enviat- "Utilización de leos mensajes
catalán en los vuelos del grupo Iberia: Aviaco en todos los
Vuelos con salida o llegada en alguno de los aeropuertos del
archipiélago balear y de Barcelona. En Iberia en todos los
Vuelos cuando salen y llegan al aeropuerto de Barcelona. En

Quant a la Trasmediterrania, vaig telefonar al
delegat a Balears i em va dir textualment que no es fa
absolutament res en catala, que es fa tot en castella, en
angles i en frances. Aixo sí, també em va dir que estaven disposats afer compliment d'allo que nosaltres els
poguéssim demanar. 1 referent a aquest tema, em voldria remetre al Diari de sessions de 3 d'octubre de 1991,
on aquest diputat que els parla, referent a una proposició que hi havia sobre l'ús de la nostra llengua a Correus i Telegrafs, entre altres arguments vaig emprar
aquest següent, i dt textualment: "Ja aniria bé que les
administracions no depenents de la Comunitat Autonoma reconsiderassin el seu paper a les Illes Balears i comprenguessin que tenen el deure de respectar la situació
de doble oficialitat d'aquesta autonomia. Ja aniria bé
que comprenguessin que aquest respecte només s'assolira amb una política clarament imparcial es destinen
partides del pressupost de l'Administració de l'Estat
espanyol a la defensa i a la promoció de l'ús de la nostra
lIengua."
Quant als mitjans de transports d'altra mena, ti
puc dir per al seu coneixement, que el Govern estableix
a través deis ajuntaments una política que es refereix a
l'ús de la nostra llengua als seus mitjans. El Govern té
prevista, seguint un ordre de prioritat, la instal-lació de
marquesines i informació en els punts que considerem
interessants, on tendrem molt present la normativa
lingüística establerta.
Pel que fa als concessionaris, el Govern els dóna
orientacions perque a les seves noves impressions es
tengui en compte aquesta normativa, tant en a110 que es
refereix a fulletons com a retols d 'informació, etiquetatge. Així mateix, en l'estudi de les convalidacions que es
realitzen actualment es té en compte la toponímia
actual de cadascuna de les ciutats, pobles i llogarets de
les Illes. Entenem que el 11enguatge és una de les formes
més importants de comunicació, i que per tant hem
d'aconseguir convencer perque sigui la voluntat deis que
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vivim a la nostra comunitat donar preferencia a les nostres
formes d'expressió, sense oblidar que en aquesta comunitat
hi viu un percentatge molt important de castellano-parlants.
Voste, Sra. Vadell afortunadament és molt jove, ¡tal
vegada no va tenir la sort, com alguns hem tengut, ele poder
gaudir amb una música que se ns posava cap a l'any 60 i que
em permetré canviar-li una mica la Iletra, i dei a tlpassaran
més de mil anys i molts més, jo no sé quin Ilenguatge hi
haunl a l'eternitat, peró aquí i alla tots ellS entendrem, sí
Déu vol , siga la Ilengua que siga. Respectem-nos tots. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. MarÍ. Pel tom de replica té la paraula
la Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL 1 FERRER:
Moltes gracies, Sr. President.
Per sort, som una aficionada a la música, i l'he sentida, i quasi me la sé de memória aquesta can~ó. Gracies per
aixo de jo ve; no tant, pero canee aquesta can~ó i molt bé. El
que no he entes, i perdonin que em remetí al darrer diputat
que ha intervengut, és si el Grup PP-UM -o tal vegada no ho
ha dit- recolzaria o no la nostra proposta. És una incógnita,
de tates maneres sí volia fer menció, després d'agrair el
suport manifest que han fet el Grup SOCIALISTA i el Grup
MIXT a la nostra proposta, que realment aquí s'han fet
accions ai1lades reclamant el compliment de la Llei de normalització lingüística. Aixo demostra que el Govern el que
ha fet ha estat actuacions tímides, molt lentes, que no han
duit a una acció decidida de cara a la societat. Es per aixó
que anam enrera. El Govern nomena i té una gran allau
d'assessors i de carrecs amb responsabilitat, pero el que
notam a faltar -i possiblement aixo haguera estat una de les
solucions perque aquesta Bei es complís i que la societat
l'haguera acceptada amb molt més d'entusiasme- és la creació d 'una direcció general de política lingüística, que hagués pogut coordinar i donar una empenta a tates aquestes
accions aillades que ens veim obligats a haver de fer els
diferents grups sensibles amb aquesta problematica.
Realment és cert que hi ha campanyes, hi ha una
campanya interinstitucional per la normalització lingüística,
que incideix en l'ensenyament i sobre els mitjans de comunicació, peró continuam pensant que el Govem és el que ha
de donar una empenta forta, que aquesta dinamica 1'ha de
dur el Govem .
El Sr. Marí s'ha referit a les companyies aeries -n'hi
ha d'altres que no són Iberia- i s'ha referit als mnissatges
orals. És molt facil posar dins un avió una cinta que digui
Ilsenyors passatgers ... " etcetera; pero nosaltres tenim aquí
caramulls de denúncies fetes per ciutadans, tant de companyies aeries com de la companyia Trasmediterrania. les contestes realment són amb molt bona voluntat. llegiré així com

ve escrit: "Ponemos en su conocimiento que hemos abierto una investigación sobre los hechos qu.e motivaron su
reclamación, cuyo resultado le informaremos públicamente" . Continuen dient que sí, que estan molt sensibles
amb aquests temes, la Sra. Marta Cabanillas també diu
que "para lo cual estan estudiando la posibilidad de la
grabación de voces en catalán, valenciano y mallorquín ". El eivisenco i el menorquín no hi estan, o sia que
demostren una desconeixenc;a total de la realitat.
Vull dir que bona voluntat n'hi ha molta, pero
el que continuam veient quan miram els retols orientatius de les estacions tant marítimes com aeries, el que
veim són missatges en castella o angles. Nosaltres demanam que realment es faci una acció decidida, que
s'insti aquestes companyies, que se'ls demani que respectin els nostres drets lingüístics. i sobrelot també, ja que
som una comunitat que dóna imatge a l'exterior, que no
donen la impressió que quan ens vish en sapiguen rea lment on es t1"oben. Si venen a l'aeroport o !'estació
marítima de Palma, els és igual als viatgers que vénen
trobar-se a Andalusia o a una altra comun itat de parla
castellana, perque realment el model Hngüístic és el
mateix.
Nosaltres volem que se'ns reconegui i volem que
se sapiga tot d'una que arriben a la nostra terra que som
una realitat diferent. És per aixo que nosaltres insistim
en aquesta necessitat que el Govem doni una empenta
forta i que faci possible el compliment de la Llei de
normalització lingüística.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vadel!. En tom de contrareplica
el Sr. Moll té la paraula.
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Gracies, Sr. President. jo només volia dir al Sr.
Marí que no he intentat donar lli~ons a ningú, sinó -ho
he dit em pareix molt clarament, amablement i cordialment- he intentat a ajudar perque entre tots parlem
millor la nostra Ilengua. Com és natural, després d'aquest inici que voste ha fet, jo he escoltat molt de temps
la seva intervenció ....
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Moll, estam en un tom de contrareplica a la
replica de la Sra. Vadell, no a la intervenció del Sr.
Marí.
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Només faig una observacions sobre el que he
dit. He estat escoltant molt atentament i, en definitiva,
voste parla molt bé la nostra llengua, i a pesar d'aixó ha
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"depenents" en lloc de "dependents". Vull dir que tots
. d ar. G"
hem d' aJu
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EL SR. PRESIDENT:
El Sr. Marí i Tur té la paraula.
EL SR. MARÍ 1 TUR:
Gracies, Sr. President. Sra Vadell, a vegades, molt
sovínt, no es necessiten retols per demostrar la ídentitat d'un
poble, A vegades el silenci ha diu tot í no cal emprar cap
lleng ua .
Dit aixo, jo volia deixar fins al final, pero estava
segur que la seva intel'ligencia hauria endevinat, pel tractament que hem donat al tema, que el nostre Grup, per a la
seva satisfacció, dinl que sí a tot el que voste ha proposat.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Marí i Tur.
Entenc, ido, de les intervencions que pot quedar
aprovada per assentiment aquesta proposició no de llei?
Queda, ido, aprovada per unanimitat.
11.2) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE NÚM. 3496/92 , PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI PSM I
EEM, RELATIVA A PROJECTE DE LLEI REGULADOR
DE LA PUBLICITAT PROVINENT DEL SECTOR PÚBLIC.
1 passam a la següent proposició no de llei que és la
número 3496, presentada pel Grup Parlamentari PSM 1
EEM, relativa a projecte de llei regulador de la publicitat
provinent del sector público Té la paraula pel grup proposant
el Diputat Sr. Orfila:
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan fa un
any el Grup Parlamentari del PSM I EEM presentava la
Proposició de llei de creació del Consen assessor de les comunicacions institucionals de les Illes Balears, elllavors Diputat Sr. López Casasnovas iniciava la seva intervenció expliCant que algú li havia comentat, en coneixer el contingut de
la llei, que cada for<;:a política tendeix a malfiar-se de les
Publicitats institucional s de les institucions en que no participa del Govern. 1 realment, si recordam el debat posterior
veurem que va ser així: un intens bombardeig d'acusacions algunes de les quals eren fora de context, dirigid es a institucio ns de fora de la nostra comunitat, i per tant fora de l'ambit d'aquesta cambra.
Avui, encara no prou escalivats, tornam a insistir en
la qüestió, conven<;:uts com estam que es ben necessaria la
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regulació d'aquesta publicitat institucional que arriba a
tenir un pes tan sustancial als mitjans de comunicació,
fins al punt de poder fins i tot la se va propia existencia.
Llegia precisament fa tres dies que els editors de diaris
s'enfronten a una caiguda historica de la publicitat, que
ha caigut en més d'un 20% en els darrers dos anys,
sense cap indici que permeti pensar que s'ha de recuperar. Així, a la reunió que se celebrava a Tenerife aquesta setmana passada, l'Associació d'editors de diaris espanyols, Aede, que agrupa la majoria deIs 118 rotatius que
s'editen a l'Estat espanyol, es reconeixia que la publicitat
suposa practicament les tres quartes parts deIs ingressos
d'un diari, si agafam la mitjana europea.
No hi ha dubtes, d'altra banda, que el pes de la
publicitat institucional dins el conjunt d'aquella suposa
també un percentatge prou considerable, fins al punt de
ser considerada per alguns com a -i citaré textualment"font basica de finam;ació deIs mitjans de comunicació".
De la utilització que es faci, per tant, d'aquest importantíssim instrument depenen moltes coses. i és que parlam
d'un element clau a l'hora de propagar idees, de comunicar missatges que -és evident- poden anar més enlla
de la simple emissió d 'informació, tan necessaria, per
convertir-se en elements partidistes de propaganda.
Ja hem tingut ocasió de parlar aquí, per exempIe, del missatge subliminal que contenen determinad es
publicitats institucionals, i com aquestes es disparen,
s'incrementen precisament en epoques preelectorals.
Recordarem tots la campanya institucional del Govern
de les Illes Balears, tractant d'explicar les exceHencies
de les realitzacions duites a terme per en, i que va tenir
plasmació en aquell ocorrent eslogan "entre tots feim
camí" que encap<;:alava totes les informacions, tota la
publicitat institucional de l 'etapa preelectoral. 30 milions
de pessetes de la nostra comunitat destinats a enllosar
aquest camí que entre tots feim, per descobrir al cap de
poc temps que aquest, el camí fet entre tots, era finalment perfectament confundible amb el Jlcamí de progrés" que es convertiria al cap de pocs dies després en
l'eslogan electoral del PP-UM.
Aquestes actuacions i altres, com són el cúmul
de missatges preelectorals que omplien les planes deIs
diaris illencs o els espais radiofonics dins el primer semestre de l'any 1991, i que ens devien costar alguns
centenars de milions de pessetes, demostren de forma
suficient, entenem, la necessitat de comptar amb una llei
que reguli, que limiti la discrecionalitat de que gaudeix
l' Administració -en aquest cas l 'autonomica- a l'hora
d'adjudicar la publicitat institucional, a la vegada que es
limita també en determinats moments i especialment en
els processos electorals.
Aquest és el contingut de la proposició no de
llei que debatem avui: instar el Govern que abans del
proper període de sessions presentí a aquesta cambra un
projecte de llei regulador de la publicitat provinent del
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sector públicoUna llei que hauria de contemplar l'obligatorietat de modular la participació deIs diferents mitjans de
comunicació a l'hora d 'adjudicar la publicitat institucional,
de tal manera que s'acabés amb la discrecionalitat que es té
ara, i que pot dur, obviament, a l'aplicació de criteris arbitraris a l'hora de fer aquestes adjudicacions, premiant o castigant les actituds benevolents o amigues, i les crítiques respectivament deis diferents mitjans.
1 que ningú es doni per aludit, a no ser que tengui la
coa de palla. Succeeix a la nostra comunitat aquesta discriminatoria adjudicació? Ni ho afirm, ni ho negaré. El cert és
que la inexistencia d 'una llei que reguli la participació deis
diferents mitjans deixa oberta la porta perque es donin casos
de flagrant discriminació que afavoreixin uns, sense cap
motiu que no sigui l'afinitat, o castiguin altres amb l'única
justificació que "com que ho puc fer, i així ho he decidit, ho
faigll.
La llibertat de mercat, consagrada per la Constitució
i basada en el principi de lliure concurrencia i d 'igualtat
d'oportunitats no pot permetre actuar discrecionalment en
una qüestió com aquesta que afecta o pot afectar la lliure
competencia entre alguns mitjans, atesa la importancia i el
pes que té aquesta publicitat que l'any 1991 pujava a dotzenes de milions de pessetes.
Es tracta, senyores i senyors diputats, de crear mecanismes jurídicament aptes per evitar que es faci un ús pemiciós de la publicitat, de tal manera que aquesta -la publicitat
provinent deIs doblers públics- acabi atemptant contra la
llibertat, que troba en el pluralísme deIs mitjans de comunicació social, la se va millor expressió i garantia. Una llei que
ha d'establir els criteris objectius que assegurin que en el
decurs de processos electorals no es pugui influir de manera
partidista la ciutadania emprant els doblers públics, a través
de l'emissió de certs missatges amb un clar contingut propagandístic. Una llei que, és evident, haura de distingir entre
el que és la publicitat obligada, i ens referim als anuncis
oficials, de la que es dirigeix als ciutadans per contar, relatar,
descriure, lloar al cap i a la fi, la feina que gestió que fa
l' Administració, en aquest cas el Govem.
Els he de confessar que ens hauria agradat també
incloure també un tercer punt que hagués d 'incloure la llei,
punt que feia referencia a la creació d 'un consell assessor,
pero atesa la rebuda que va tenir la pro posta que varem
defensar el nostre grup ara fa tretze mesos, entenem que no
hem de facilitar, no hem d'aportar més motius perque ens
rebutgin la proposició no de llei d'avui, que d'altra banda i
tenint en compte actuacions al respecte tingudes a altres
cambres legislatives per part deis grups majoritaris, i especialment del grup popular, esperam sincerament veure aprovada per unanimitat. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Orfila. pal Grup Parlamentari MIXT té
la paraula el Sr. Vida!.

EL SR. VIDAL] JUAN:
Gracies, Sr. President. Seoyores i senyors dipu_
ta15. E l Grup Parlamentari PSM-EEM s'acostuma molt
a guanyador que su rtin aprovades moltes proposkions
no de Hei que presenta aquí i altres iniciatives, i aixó
ens alegra, ho he de dir d entrada. Pero jo Ii recomana_
ria al Sr. Orfila que davant aquesta 00 sigui tan optim i _
ta, i no per part nostra. Que no sigui tan optimista perque el que té el poder, un de is mecanismes per mantendre ' l - j aixó no em refereix precisament a la 110stra
comunitat autonoma en particular, podr'íem generali tza r i també pa rticularitzar, per que no?- és aquest de
la publicitat institucional.
Aquí s'haurien de fer dos distincions, pel que
toca als mitjans de comunicació, o millor dit a les empreses que els ed iten ' i per altra banda el que és la publicitat de cara als processo electorals. E ntenent que hi
ha mo lts de senyors goveroants que diue n qu e sempre
eslam en període electoral, és logic que es fac i sempre
una publicitat de cara a aixó.
Jo , per aixo, li vull dir que no sigui massa optimista, quan ha dit que creia que tothom ha aprovaria,
pero testimonialment nosaltres li volem donar suport i
el té tot.
Vos tes amb la proposició no de lIei distingeixen
sobre aixo que he dit jo, i ens pareix molt bé que el
Govem de la Comunitat Autónoma a instancies d 'aquest
Parlament presenti un projecte de llei regulador de la
publicitat provinent del sector público 1 ara aquí venen
les dues vessants que vostes distingeixen. una, per modular mitjan¡;ant norma reglamentaria la participació deis
diferents mitjans a l'adjudicació de la publicitat, i aixo
em pareix que ningú s'hi pot oposar, perque fins i tot
pot ser beneficiós per qui té el poder, i obtenir un equilibri en aquest suport que naturalment necessita qui
governa per part deIs mitjans de comunicació, per molt
objectius que sigui n en les seves apreciacions.
Ara bé. estam completament d'acord i li dooarem suport en tots els extrems i per tant també al punt
b) sobre aquest "establiment de criteris objectius que
assegurin la necessaria limitació de la publicitat institucional en el decurs deis processos electorals", tenen tom a repetir- el nostre suport, peró ja veuran com no
el tenen . P~ro jo aquí voldria fer una observació. Jo em
conformaria que en aquest establiment de criteris objectius no fos per limitar la publicitat institucional, sinó
que fos per d 'alguna manera evitar el ridícul que algunes d'aquestes publicacions institucionals de cara a proceSSQS electorals han comes. no vull dir precisament
govems -i en aquest cas l'únic govem autonomic és el
que tenim- sinó inclús ajuntaments, municipis de tota
mena.
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pe¡- tant, nom és per evitar, com va passar a l'iJla
. issa en el cas d'algulls ajuntaments, que tO l un poble fe
li'~~~ícul, o s'aternpcls contra la dignitat amb \.Ins eslógans
el I/rn ent impresentables i -com diuen els castellans- esperfe~ deOs fess in fer el rirucul a tot el conjunt del municipi, a
pe/~ aquella poblac ió que no en tenia cap culpa de tenir uns
IOl:eroants -a nivell municipal, tom a repetir- que s identifigOven i no és per donar pistes, amb els animals i tot, pero
c~s mateixos. l. per tant, jo Dornés per aixo voldria que se Ii
~ nas un supon unanime a aquest punt b) d'establir tillS
~leris objeetius, jo diria fins i tol etics o decorosos, O com
~;s 'Iulguin dir amb aquesta publicitat.
Dit aixo, els tom a repetir que tendran el nostre
suport, i per descomptat creim que es faria una passa endavant, positiva, i q ue no perjudicaria gens, ni tan soIs als que
cenen per una majoría legítima el poder en aquest moment,
que vagi enclavant o no aquesta proposieió no de !lel. Moltes
grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari SOCIALlST A té la paraula el Sr. Triay i Llopis.
EL SR. TRIAY I LLOPIS:
Sr. President. Senyores i senyors diputats. La proposició no de llei de Grup Parlamentari PSM I EEM relativa a
un projecte de llei regulador de la publicitat provinent del
sector públic, creim que mereix ser aprovada, perque és cert
que la publicitat que fa el Govem de les Illes Balears, que
fan els organismes autonoms, les empreses públiques, o sigui,
conseUeries, Ibasan, Ibatur, Junta d'aigües, Ifebal, etcetera,
a través deIs mitjans de comunieació, té un pes reUevant en
el conjunt de la publicitat que es fa a les Illes Balears.
És cert que la publicitat és font basiea de finan¡;ament deIs mitjans de comunicació social. És cert que la distribució de la publicitat afecta o pot afectar la subsistencia
deis mitjans, i pot distorsionar efectivament la lliure competencia entre ells mateixos. Per tant, pot crear competencia
deslleial i incidir negativament en el pluralisme informatiu.
Són conceptes i són expressions que, venguin d'alla on venguin, hem de coincidir que són una diagnosi certera d'un
problema real a les Illes Balears. I die que venguin d'on vengUin, perque aquestes afirmacions que constitueixen l'exposició de motius de la proposició no de Uei del Grup Parlament~ri PSM I EEM són literalmcnt del preambul d'una proposlció de llei del Grup Popular al Congrés deIs Diputats:
"proposición de ley reguladora de la publicidad del sector
pÚblico", proposieió de llei que no va prosperar degut a defectes tecnies en el seu articulat que varen ser qualificats de
greus per la majoria, pero que traspuava una filosofia que
sUPOsa un coneixement molt profund de la realitat balear, i
qUe evidencia que existeix un molt bon assessorament i una
ll10lt agil comunicació entre el Grup Popular del Congrés
deIs Diputats i el Consolat de la Mar.
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Perque, senyores i senyors diputat, és cIar que
patim periodícament, amb la periodicitat que marca el
calendarí electoral, campanyes pagades per pressuposts
públics cIarament tendencioses que pretenen la identificació del lector amb les sigles, els símbols o els eslogans
del partit conservador govemant a les Illes Balears. És
ciar que patim permanentment pagines publicitaries
molt cares de contingut superflu, de missatge absolutament inútil, innecessari i inefica<,;, pero que no són més
que l'emblanquinat d'una contraprestació informativa
favorable, per al qual el president de la comunitat autonoma i al tres membres del govern són quasi intocables
per determinades empreses de comunicació, perque
mouen xifres de publicitat institucional molt elevades.
Són els anuncis que podríem dir "comodí", o sigui la
carta que sempre serveix per cobrir el nombre de pagines compromeses amb independencia absoluta del seu
contingut, perque del que es tracta és de facturar periodicament la quantitat previament fixada .
S'anuncien pebres i tomatigues insulars. S'anuncien virtuts i valors de la ra¡;a i de la terra. S'anuncien
qualitats turístiques per als consumidors de mitjans de
comunieació locals. Es publiquen ealendaris exhaustius
d'activitat heterogenies, a vegades a celebrar a una altra
illa, o a vegades ja succeides, anuncis utopics i ucronics.
Existeixen imatges polítiques protegides, blindades,
qualsevol que sigui la malifeta, afavorides i amplificades
per minúscula que sigui l'actuació realitzada, i que no
tenen altre secret que el maneig constant de quantiosos
recursos publicitaris a carree del pressuposts.
Per tant, no tan soIs s'ha d'aprovar la proposició
no de Uei del Grup Parlamentari PSM I EEM, sinó que
a més els vull felicitar com a grup proposant per haver
tingut l'habilitat de deixar palesa l'autoria popular de
l'exposició de motius, pel que sera difícil que el grup
majoritari d'aquesta cambra no doni assentiment, tant
pels seus plantejaments generals com pel seu ajust a les
realitats illenques, i haver sabut juntar aquesta exposició
de motius amb una proposta oberta, una convidada al
Govern perque desenvolupi aquesta filosofia amb els
seus propis criteris, regulant per llei els límits i les
condieions per tal que els abusos permanents en materia
de publicitat institucional desapareixin. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Triay. pe) Grup Parlamentari
PP-UM té la paraula la Sra. Cava de Llano.
LA SRA. CAV A DE LLANO I CARRIÓ:
Sr. presidente, señoras y señores diputados. El
Grupo Parlamentario nos presenta hoy una proposición
no de ley mediante la que solicita a esta cámara que
inste al Govern de la Comunidad Autónoma a presentar
en un breve plazo un proyecto de ley regulador de la
publicidad proveniente del sector público. Ya con ante-
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rioridad el mismo grupo parlamentario había presentado
ante este parlamento, como nos ha recordado el Sr. Orfila,
una proposición de ley de creación del consejo asesor de las
comunicaciones institucionales de las Islas Baleares que no
fue tomada en consideración, en la sesión celebrada el 23 de
octubre -ojo al detalle de las fechas- del 1991, porque nuestro
grupo votó en contra, manifestando nuestro portavoz en este
tema, el Sr. MartÍnez de Dios que cuando en Madrid se
presentara un proyecto semejante lo aprobaríamos.
Quiero en este punto la intervención del diputado
que en aquella sesión hacía de portavoz del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, quien después de ensalzar las maravillas de la ley que proponía el Grupo Parlamentario PSM
1 EEM, le decía al Sr. MartÍnez de Dios según consta en el
diario de sesiones que les vaya leer, lo siguiente "ahora
resulta que el Partido Popular no tiene grupo parlamentario
en el congreso y nosotros les hemos de hacer el trabajo" -se
refería a la intervención del Sr. MartÍnez de Dios diciendo
que cuando esto se hiciera en Madrid lo aprobaríamos.
¿No tienen ustedes grupo parlamentario en el Congreso? Si no tienen grupo parlamentario en el Congreso,
aquí hay un senador, el Sr. Vida!' yo propongo al Sr. Vidal
que presente en el Senado esta proposición de ley y les diga:"Miren, el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, del Partido Socialista de las Islas Baleares, estaba de acuerdo con esta
proposición de ley. Tienen un senador, localícenlo, está en
su grupo parlamentario, ustedes tienen gente en el Congreso
de los Diputados, tienen gente en el Senado. En fin, esto es
lo que habrían de haber.
Pues bien, le digo al Sr. Portavoz en aquel momento
del grupo Parlamentario SOCIALISTA, que al parecer nuestro senador, el Sr. Vidal, manifestó a nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados que el Grupo
SOCIALISTA de este parlament estaba por la labor, y que
miraba con buenos ojos el tema, y que había la práctica
seguridad de que iba a ser apoyada por su grupo, y entonces
el 27 de enero, repito: su proposición no de ley había sido
el 23 de octubre, nuestro grupo el 27 de enero del 92 entra
en el Congreso de los Diputados varias proposiciones de ley,
una de ellas reguladora de la publicidad procedente del sector público, cuya toma en consideración se debatió en la
sesión celebrada el 22 de setiembre de 1992, es decir, hace
dos meses, no llega. ¿Y saben ustedes lo que pasó, señoras y
señores diputados? ¿Lo saben? Pues el Grupo Socialista votó
en contra. Y no por defectos técnicos, Sr. Triay, que no
había ninguno, y tengo aquí el diario de sesiones, sino porque el Sr. Perales, del Grupo Socialista, que era quien defendía el tema, pues no le pareció que fuera oportuna esta
ley, no por defectos técnicos.
Ya sé que hoy puede que ustedes me digan que no
es exactamente lo mismo, porque lo que presentó en su día
el PSM era la creación de un consejo asesor de las comunicaciones institucionales de la Islas Baleares, y lo que nuestro
grupo presentó en Madrid era una ley reguladora de la publicidad procedente del sector público, pero convendrán, y
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sobre todo lIsted Sr. Va lenciano, que me hace tantos
gestos, que la fi nalidad era la misma. Es decir, contrOlar
la publicidad eman ada de las admi nistraciones pública
y de las em presas controladas por el sector pú blico para
que no pudiera ser usada discriminatoriamente para
donar fondos a los med ios afines al poder y negarlos a
lo medios que sean co nt rarios. En la disposición final
primera de la ley que nuestro partido, nuestro grupo
mejor dich o presentó en el Co ngreso de los D iputados
se pretendía que e l contenido de esa ley se considerara
co mo legislación básica so bre contratos de las adm inistraciones públicas a l amparo del artículo 149.1.18 de la
Con titución , y que fuera en consecuencia aplicable a
todas las administraciones públicas. Pero, como he dicho e l grupo mayoritario no est uvo de acuerdo y tal
proposición de ley no fue ni siquiera tomada en consideración.
¿Qué es lo que intentaba nuestro grupo con esa
proposición de ley? Intentaba dos cosas funda mentales.
prime ro que a l difusió11 de la publicidad in stitucional
estuviera regulada por una norma de carácter básico, y
segundo crear mecanismos jurídicos aptos para evitar el
uso pernicioso de la publicidad en contra de la libertad
que encuentra en el pluralismo de los medios de com unicación social su expresión y garantía.
D e la alocución que ha hecho .muy moderadamente el Sr. OrfUa, y la que no tan moderadamente ha
utilizado el Sr. Triay, parece como si se estuviera acusando al Gobierno de la Comunidad Autónom a de haber
conculcado algún derecho constituciona l que tratan
sobre este tema. Yo lo que recomiendo al Sr. OrfBa yal
Sr. Triay cuando hagan este tipo de acusaciones es que
no miren a este lado del hemiciclo y mÍJ'en ustedes si
acaso, al otro. Porque que yo sepa no ha habido jamás
ninguna denuncia ni ninguna demanda presentada por
ningún medio de comunicación contra el Gobierno de
la Comunidad Autónoma por un uso indiscriminado de
la publicidad.
Y sin embargo ya que se ríen tanto los señores
socialistas, les vaya refresca r la memoria porque hay
una sentencia, que no si a ustedes les suena, a mí mucho del Supremo, de la Sala 5a de 10 Contencioso-Administrativo, de fecha 8 de julio del 87, fallada contra la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla por
negarse a dar publicidad al diario Abe, dada la linea
crítica de ese periódico respecto a ambas administraciones. Pues bien, a pesar de que en esa sentencia se decía
que se conculcaban derechos constitucionales, e incluso
se obligó a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de
Sevilla a que dieran -era una publicidad en concreto
sobre el metro- difusión también a través del Abc, hicieron falta dos sentencias más -no del Supremo se
contentaron, no apelaron- de] Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía contra las mismas instituciones.
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y si quieren también puedo recordarles el caso de la
'denta de Renfe, que negó publicidad al diario El Mu nesf
pr el casO de la Min istra de Asuntos Sociales, que ctiscrimid~. ydeterm inados medi os y benefi ció a otros sin causa objenO
a
l
l
..
. .,
. ninguna, aunque uego a nlll'lJ stra en una C01TIISIO I1 que
t!v~jZO en el Congreso de 10$ Dipu tados dijo que la culpable
se era ella. sino lo' profesiona les de las agencias de publici-

nO

dad.
Por eso le insisto, Sr. Orfila, y por eso le insisto, Sr.
Triay, que cuando hagan este tipo de acusaciones no miren
hacia este lado del hemiciclo, sino que miren hacia el otro ,
arque mire, a nosotros este pecado o este mal no se nos
~uede achacar. Ahora bien, si ustedes me preguntan: 11 ¿estarían ustedes de acuerdo en que se promulgara una ley reguladora de la publicidad procedente del sector público? ", yo
les contestaría sin lugar a dudas que sí. Nosotros estaríamos
de acuerdo en que se definiera qué ha de entenderse por
publicidad, que tendría que ser de forma coherente, lógicamente, con lo que se establece en la Ley general de publicidad, de 11 de noviembre del 88. Nosotros estaríamos de
acuerdo en que se fijaran los criterios con que los contratos
de publicidad han de ser adjudicados, estableciendo la necesidad de que se objetiven, y de que se garantice la concurrencia, evitando desigualdades, discriminaciones y arbitrariedades. Nosotros estaríamos de acuerdo en que se concretara el
principio de no discriminación respecto a los contratos de
difusión publicitaria, todo ello en base a criterios objetivos de
difusión territorial y personal, precisándose que tales datos
deberían ser los que resultaran de la valoración hecha por
las entidades a que se refieren las entidades a que se refiere
el artículo 12 de la Ley general de publicidad, es decir, organizaciones sin fines lucrativos, constituidas legalmente de
forma tripartita por anunciantes, agentes de publicidad, y
medios de difusión. Estaríamos de acuerdo en que la violación de estas normas a las que me acabo de referir se consideraran como prácticas restrictivas de la competencia. Y
estaríamos de acuerdo también en que se hiciera frente al
posible uso durante campañas electorales de la publicidad del
sector público como medio indirecto de captación de votos
a favor de los que estén gobernando en este momento.
Si todo esto se cumpliera, señoras y señores diputados, los artículos 14, 20, 103 etcétera, de la Constitución, no
serían letra muerta, porque cuando se reparten campañas de
PUblicidad despreciando factores objetivos, no sólo se incumpIe la letra y el espíritu de la Constitución, sino que se atenta Contra el pluralismo informativo en un intento lógico de
silenciar a las voces críticas al poder y de magnificar a las
voces que lo adulan.
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estudiar la existencia o no de una ley como la que se
propone, en el seno del resto de las comunidades autónomas, y el resultado ha sido el siguiente: Castilla y
León, no hay nada; Gobierno Vasco , no hay nada; Generalidad Valenciana, no hay nada; Asamblea de Extremadura, no hay nada, Junta de Galicia y Parlamento
gallego, no hay nada; Generalidad de Cataluña, no hay,
existe una Dirección General de asuntos que pertenece
a la Presidencia, cuya labor es la coordinación técnica a
nivel de imagen corporativa; y luego en la Junta tampo co hay, lo único que hay es un decreto y unas normas
provisionales, pero claro, quizá la Junta de Andalucía
se vio obligada a hacer algo dadas las sentencias que el
Tribunal Supremo falló en su contra.
Es decir, el resto de las comunidades autónomas
opinan lo mismo que opinamos nosotros, de que el tema
debe regularse con un criterio único, con un criterio
homogéneo, no heterogéneo, mediante una ley básica
que sea de aplicación a todas las administraciones públicas. y finalizo diciendo que si es cierto lo que decía el
representante socialista en el Congreso de los Diputados,
de que esta leyera innecesaria -nada de fallos técnicos,
decía que era innecesaria- porque esta materia estaba
garantizada en los artículos 13, 36 Y 87 de la Ley de
contratos del Estado, y añadía que también se contemplaba en el artículo 9 del Anteproyecto de la ley de
contratación de administraciones públicas. Pues si esto
es cierto, y este proyecto se convierte en ley, el tema
quedará absolutamente regulado, como dice el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso, entonces no
sería necesario regularlo otra vez.
y si eso que dice es falso o resulta que no llega
a ser realidad, pues porque ese anteproyecto de ley no
se convierte en ley, entonces deberá promulgarse, como
ha pedido nuestro grupo en Madrid, una ley que sea
básica y de aplicación en todo el territorio nacional, sin
que creamos procedente -como he dicho- que cada comunidad autónoma promulgue su propia ley.

Por todo ello, señoras y señores diputados, nuestro grupo no va a dar soporte a esta proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario PSM 1 EEM.
Muchas gracias por su atención.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Cava de Llano.
Sr. Valenciano, per que em demana la paraula?

Ahora bien, lo que no vamos a hacer es una ley que
regule la publicidad procedente del sector público para esta
Comunidad autónoma. ¿Por qué? porque nuestra intención
es que se promulgue una ley con carácter básico, como les
he dicho con anterioridad, y que es lo que hizo nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y ése,
señoras y señores diputados, debe ser el pensamiento del
resto de las comunidades autónomas. Me ha preocupado de

--

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sí, Sr. President, per aHusions clarÍssimes.
EL SR. PRESIDENT:
No hi ha lloc a cap a!-1usió, Sr. Valenciano.
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EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Em sembla que he estat al'ludit perfectament.
EL SR.. PRE$IDENT:
Voste mate ix intenta for~ar una interpretació per
part d'aquesta presidencia en aquest sentit. Entenc que no hi
ha lloc en absolut a aHusions.

presidencia gastés 26.554.395 pessetes el primer semestre -preelectoral- i sois 2.900.000, una decima part, al
segon? Quatre milions i mig cada més, un cada setmana,
150.000 pessetes diaries. Que havia d'anunciar tan important, just en aquells moments? 1 la d'agricultura?
22.897.777 pessetes als primers sis mesos, i només 3.419.000 al segon? 1 Comer~ i Indústria? 21.000.000 i
4.800.000 respectivament. 19 milions de Sanitat el primer trimestre, 48 de Cultura, en un semestre. Quin
desastre!

Té la paraula el Sr. Orfila en tom de replica.
(Rialles)

EL SR. ORFILA 1 PONS :
Grades sr. President. Senyores i senyors diputats.
Vull agrair al Sr. Vidal el seu suport, encara que sigui testimonial. Sr. Triay, mereix ser aprovada la proposició no de
llei; exactament, Sr. Triay, és copia literal del que va pro posa
el Grup Popular al Congrés deIs Diputats, i a~o hauria d'haver suposat l'aprovació del grup que dóna suport al Govern.
El problema, Sr. Triay, i d'a~o en sabem tots molt,
és que els que donen suport als govems -qualsevol governno solen voler mai les mateixes coses que pretenem aquells
que certament no els suportam, no els podem suportar de
cap manera.
EIs he de confessar que després del debat sostingut
la setmana passada amb el Sr. MartÍnez de Dios, tremolava
pensant en una nova illtervenció d aquest bon ametrallador,
tal com ell mateix es va autodefinir. Després quan he comprovat que seria la Sra. Cava de Llano l'encarregada de repli car-me, m' he disposat a resistir els embats, no ja d ' un ametrallador, sinó d'un vertader atac amb morters o dispars de
bazooka.
Quin és el fons, quin és bessó de la qüestió que
plantejam avui? existe ix o no discredonalitat a l'hora d'establir criteris per atorgar la publicitat que ve del sector públic? 1 nosaltres entenem que sÍ. i si no, quin sentit té, per
exempIe, que s'adjudiquin publidtats per valor de 500.000
pessetes soIs al primer semestre del 91, i provinents d'una
única conselleria a una revista -tots sabem el nom- fomentadora d'activitats xenOfobes i quasi radstes editada aquí, a
Mallorca? Quins interessos tenia la Conselleria de Comer¡;
i Indústria en anunciar no sabem que a l'esmentada revista
que justifiqui la despesa de 500.000 pessetes en sis mesos,
justament els d'abans de les eleccions? Quin sentít té que
l'any 1991 es va gastar en publicitat més de 200 milions,
sense comptar la provinent d'lbatur, deIs quals més del 80%
es va gastar precisament al primer semestre, és a dir, el previ
a les eleccions? Quin interes en anunciar no sabem quines
coses just abans de la campanya electoral? Interes en gastar
les partides d'inversions immaterials -i tant immaterials- no
fos que perdessin les eleccions i comandés un altre? ¿O
simplement interes en fer coneixer justament llavors les
moltes coses que havia fet el Govern dins aquell camí que
feim tots, que va resultar ser el camÍ de progrés -que no de
progres-? Com és possible que la Conselleria adjunta a la

Esta ben clar que la discrecionalitat existeix, i ha
existit. 1 es tracta precisament d'aturar-Ia, de sentar
criterís. 1 no creguin que aquestes xifres que donam són
inventades. Són fruit de la feína de seguiment que el
nostre grup ha fet de les respostes que el mate ix Govern
ha donat a les nostres preguntes, és a dir fruit de la
sistematització de la documentació que obra en el nostre
poder i que poden veure vostes en qualsevol momentoÉs
cert, com deia la Sra. Cava de Llano, no hi ha -trop que
hi ha interferencies, Sra. Cava de Llano- denúncies
contra la política publicitaria del Govern, pero hem
d'evitar que es puguin produir, i acabar amb aquest
laissez faire del Govern aplicat, pero, a eH mateix.
Mirin, senyores i senyors diputats del Grup
popular. Vostes, o els seu s correligionaris del Congrés
deIs Diputats, com deia el Sr. Triay fa un moment, de~
tapant la nostra jugada, va presentar una proposició de
Ilei en aquests mateixos termes, quasi líterals, i els recomanaria llegir atentament al diari de sessions la intervenció del Sr. Ramallo, que jo no m'atrevesc a reproduir
i a adaptar a les nostres ílles, de tan gruixades que resultes les paraules amb que arriba a qualificar la mateixa
discrecionalitat que empra el Govern que vostes suporten.
Senyores i senyors diputals. L'alt import de la
despesa pública destinada a publicitat, l'experiencia de
coro s'utilitzen aquests recursos en epoca electoral i el
pes que té la publicitat institucional des deis mitjans de
cornunicacjó, adjudicada amb criteris absolutament discrecionals, fan necessaria una regulació. Aguest és el
contingut de la nostra proposta, i lamentam que finalment no sigui aprovada, a tenor de les intervencions de
la representant del Grup popular, i malgrat l'actitud
mantinguda pels seus correligionaris en el Congrés deis
Diputats ¡que, certament , no va aprovar el PSOE.
El que és ben cert és que sigui com sigui, comandar fa canviar, i segons el sant I'encens, i encara que
el Grup popular manifesti estar d 'acord amb fer un lIei
reguladora de la publicitat provinent del sector públic,
amb el contingut que molt correctament -I'bem d aplaudir- ha explicat la Sra. Cava de Llano, segons la seua
posició o es fa per tots o 00 es fa per niogú. Peró mentre, la djscrecionalitat continua.
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Senyores i senyors diputats, algú ha de comen¡;ar a
. litz ar . 1 no s'espantin de la paraula. El propi Sr. Rama1
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llQu
fan, el maldecap és seu, i possiblement també la seua
!la ho
."
"
consciencIa.
a1

rtl

"

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. En tron de contrareplica, el Sr.
Vida! té la paraula.
EL SR. VID AL 1 JUAN:
Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, molt breument per dir-li al Sr. Orfila consumatum
es!. la li deia, i ja sap allo també que més sap el diable per
vell que per diable, i no és que vulgui protagonitzar ninguna
d'aixo de Dante Alighieri ni cosa pareguda, sinó senzillament
que és així.
Mentre ens hagem de remetre a Madrid, indubtablement aquestes coses no poden anar endavant. 1 ho die per
uns i pels altres. ja li he dit que en general passava el mateix.
1 alla a Madrid es va veure, passa el mateix que aquí. Per
tant, esperi, tengui paciencia, i quan vostes siguin oposició
majoritaria i nos al tres -i perdó pel IInosaltres 11 majestatic,
perque no tene tan soIs els companys de grup al costatnosaltres siguem Govern, tal vega da els acceptarem algunes
costes d'aixó, no tates. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
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sí, no es presenta simplement: lino, és que hem vist al
diari de sessions una cosa que ens podria anar bé ll , es
presenta, entenem nosaltres o almanco en aquest sentit
li donam suport, perque hi ha una problematica real a
la qual es vol donar so lució amb una llei necessaria que
ho reguli, perque és cert que han existit abusos realment. Basta que vostes observin o analitzin la corba de
publicitat institucional de les publicacions escrites i la
comparin amb el calendari, la corba temporal, el calendari electoral. 1 veuran de quina manera es multiplica la
publicitat institucional, encara que sigui absolutament
buida de contengut, peró que val, i que es paga puntualment; i es compari amb els mesos que s'atraquen i que
són aprop de les diverses confrontacions electorals.
Voste mateix ha fet menció, per segona vegada,
perque ja va sortir al debat anterior a la campanya IItots
junts feim camÍ" ... IIcamÍ de progrés". Aguest camí és
coincidencia entre dos eslógans, un institucional, un de
partit; un pagat amb doblers públics, una altre publicitat
purament electoral.
La contractació d'anuncis que podríem dir
blancs, innocus, és una practica freqüent que ha estat
objecte de discussió a al tres institucions que també la
practiquen, a l'illa de Mallorca, perque realment són
anuncis que ningú els troba altre objecte que pagar la
factura que motiven. 1 per que es paguen aquestes factures? es paguen perque hi ha compromisos de mantenir
una determinada presencia d'aquesta institució, una
determinada aportació económica que té un determinat
tractament posteriorment a les pagines de fotografies, de
titulars, etcetera.

Gracies, Sr. Vidal. Sr. Triay, té la paraula en contrareplica.
EL SR. TRIAY 1 LLOPIS:
Gnkies Sr. President. Sr. Orfila, exactament no és
la mateixa proposició, potser s'hagi creat alguna confusió
entre les persones que ha hagin sentit, siguin diputats o no,
que aquí debatem el mateix que el Congrés deis Diputats.
Aixó és una proposició no de llei perque el Govern faci una
llei; alió era un text articulat. El que passa és que els preambUls, o exposicions de motius, de les dues propostes, diguem
que la del PSM és directament, textuaIment, inspirada en la
del Partit Popular. Si vostes haguessin presentat aquí el
mateix text articulat, adaptat a l'autonomia, peró amb els
mateixos conceptes jurídics que va presentar el Grup popular a Madrid, no li haguéssim pogut acceptar perque, insistese, l'opinió del nostre grup Socialista al Congrés deIs Diputats -en detalls del qual jo no hi entraré ni ho conec prouera que els defectes jurídics de 1'articulat eren greus i difícilment subsanables.
A la seva segona intervenció crec que ha afegit un
element important, que tal vegada a la primer, cercant la
benevolencia del Grup popular, encara no havia introdult.
Aquesta no és un proposició neutra, no es presenta perque
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Per tant els abusos són notoris, i nos al tres
creim que efectivament amb aquesta proposició no de
llei aprovada, amb un projecte que el propi Govern amb
els seus criteris i amb la filosofia que també ha defensat
el Grup PSM,. perque és la seva -a no ser que la que
defensava en el Congrés de Diputats no fos certa- cree
que amb aquesta filosofia i els seus propis criteris es
podria fer una regulació legal que subsanas i que eliminas radicalment aquests abusos de la nostra practica
política.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay. La Sra Cava de Llano en tron
de contrareplica té la paraula.
LA SRA. CA VA DE LLANO:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Orfila, insisto en que
compartimos sus inquietudes, y que esto fue motivo de
que nosotros presentáramos en Madrid esta proposición
de ley. O sea, estamos de acuerdo en el fondo, en lo que
no estamos de acuerdo es en las formas. Nosotros creemos que la vía idónea es que sea mediante una ley

básica que sea aplicable a todas las administraciones públicas,
con una vigencia territorial de toda España.
Usted quiere que esto se baga aquí, en Baleares.
Nosotros consideramos que no sería bueno, porque hay que
panir de un criterio homogéneo y único. Nuestra vo luntad
de que esto e regu le está expre acta ta l y como le he manifestado, en la sesión celebrada hace un mes y medio en el
Congreso de los Diputados.
Respecto a que cuando he salido yo a defender el
tema, usted se ha parapetado entre morteros y bazookas, por
miedo al mortero y al bazooka, yo le diré que no tenga uste I
miedo. Usted sabe que usted es uno de mis diputados preferidos, y que si alguna vez le tuviera que apun tar no le apuntaría con balas reales, sino con bengalas de fogueo para no
hacerle daño. Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT.
Gracies, Sra. Cava de Llano. Conelós el debat, passarem a la votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gnkies, es poden asseure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Abstencions?
28 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. En
conseqüencia queda rebutjada la proposició no de llei número 3496 del Grup Parlamentari PSM 1 EEM.
lV.- PROPOSTA DE CREACIÓ D'UNA COM1SSIÓ
D'INVESTIGACIÓ PER TALD' INVESTIGAR L'AcruACIÓ DEL GOVERNDE LACA EN RELACIÓ AMB L AMPLlACIÓ DE CAPITAL DE LA SOCIETAT BALEAR D E
CAPITAL RISC SA, 1 L'ADQUISICIÓ PER AQUESTA
D'ACCIONS DE LA SOCIETAT BON SOSSEC SA, AIXÍ
COMLA REALITAT DE LES APORTACIONS 1 LA VIABILITAT DE L'EMPRESA.
EL SR. PRESIDENT:
1 passam al darrer punt de I'ordre del dia, el punt
nl¡merO 4, que és la proposta de creació duna comissió
d 'investigació per tal d'investigar I'actuació del Govern de la
Comunitat Autónoma en relació amb I'ampliació de capital
de la Societat Balear de Capital Risc SA, ] l'adquísició pe!'
aquesta d'accions de ta societat Bon Sossec sa, així com la
realitat de les aportacions i la viabilitat de l'empresa. Té la
paraula en nom del grup proposant el Diputat Sr. Alfonso.

StoP

EL SR. ALFONSO 1 VILLLANUEV A:

Sr. President, senyores i senyors diputats. En el mes
de juliol d'aquest any, el Govern de la Comunitat Autónoma

a través d' una societat creada per eU mateix, la Societal
BaJear de Capital Risc, aprova la concessió de 425 milions de pessetes a la societat promotora el un cementeri ,
a la societat que es di u Bon Sossec SA.
L'insolil d'aq uesta dec isió. a la qual no es dona
la més mínima publicitat, la més mínima informació
pública; la rapidesa am b que s'execula ens demostra que
l'Admin istració autonomica tan sois els lenta per als
ciutadans Dormals, i en canvi en casos especials -aquesl
ho era- és d una rapidesa realmenl per donar-Ji ['eohorabona.
Vist el cas j atesa la importancia economlca
d'aquesta operació, 425 mi lions, els record el Grup
SOCIALISTA va demanar la compa reixen~a del conseller d'Economía i Hisenda per ta l que expliqués on ¡
per que es lHuren 425 milions de pessetes deis ciutadans,
dob lers púbLics, a una aCli vitat pl·ivada. La compareixell~ es va pl'ocluir, no va aclarir en absolut tots els
interrogants que plantejava aquesta estranya operació, i
com a conseqüencia el Grup Par lamentari SOCIALISTA
va sol'licitar, obviament, una comissió d'investigació.
Per que una comissió d investigació? Hi ha una
pregunta fonamental: Per que el Govem Cañellas lItilitza 425 miljons de pessetes -comptin: més del 10% de
tota la inversió en carrete res- amb un projecte d'un
cementeri privat? És un sector estrategic per a l'economia de les IIIes? Ens pareix que no. És un projecte te cnologicament avan~at que incorpora tecnologies noves
i interessants a I'economia de les IUes? Creim que tampoco Existia un problema social greu que obligava a
aquesta intervenció, com pres.sumptament va ocórrer a
la Cooperativa Poblera també amb 400 i busques de
milioos. o Agama amb 300 i busques de milions? TampocoNi la plantilla directa, ni la indirecta configuren un
problema coHectiu important. Hi pot haver casos individuals. pero coHectivament no és un problema important.
Per alta part, és practica habitual d'aquest govern -que per cert, defensa teories no intervencionistes
en l'economia- plantejar aquests tipus d'operacions de
salvament? No ho sabíem, pero si és així, per que no
ha acudit en ajuda de tot el conjunt d'empreses promotores o constructores -avui als dlaris en tenim un casque esta amb necessitat de liquiditat? O en ajuda d'empreses industrials, hoteJers, comercials que han tancat?
Per que unes sí i altres no? No deu ser aixo. Alesbores,
com s'explica aquesta operació? Que hi ha darrera tot
aquest muntatge?
Evidentment abans d 'entrar en aixó hi ha moltes
més preguntes que justifiquen la comissió d'investigació.
Més concretes, pero moltes més preguntes. Quan es
planteja el govem del Sr. Cañellas l'operació de concedir
el credit? Qui la planteja: la societat, els dos bancs interessats, algun creditor financer? Per que no acudeixen

--

D1AR10E SESS1UNS / Núm.51/ 17 de novembre del lyn

, J'llpliació de capi tal la resta de socis de la Societat Balear

ti

1 ~apital Risc? Pe¡- que tan, sois tenen ill teres en I'amplia-

d.e, els doS banes credi tors? Es lagic, ates el voJu m de cred it
CIO tenen. pero, per que rus <lltres no? Es produeix la renúnq.oedeis aJtres soc is? Com, de paraula per escrit ? Per que?
cla són els docu ments? G uau es produeix la segona, la terceo la quarta, que no ha sabem, a mpli ació de la socie ta t
:~!l Sossec, que dóna pas a la in te rvenció de la Societat de
capital Risc, que dóna pas a I'entrada de doblers públics?
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Contestar aquestes preguntes, i com~~ixer el que ha
es tat• i dan·ere que hi ha dios Bon Sossec sera el que ens
ennelra a la com issió d 'inve-.stigació cODt.~ixer pe r que s'utif¡tz:en doblers públics, 425 müions de pessetes a u na activitat
que nO té el més mini m interes social o econ am ic. Que és
Bon Sossec? Ha pod ríem defin ir com un negoci immobiliari
i especulatiu basat en una necessitat fonamenta l del ciutada
que és 1'enterrament, i que 1'administració municipal ha
d'assumir i que tan soIs pot ser negoci si no existe ix oferta,
si no existeix competencia per a aqueix negoci privat. Obviament, aquí no hi ha res de nou ni res innovador. 1 qui hi ha
darrere Bon Sossec? Ho explicarem, i no s'espantin. Totes les
dades que utilitzam aquí són dades públiques. No hi ha res
secret, tot és públic i és al Registre.
El promotor de l'operació és el Sr. Jaume Gibert,
amic personal del President de la Comunitat Autonoma, Sr.
Cañellas, de reconegut recolzament polític tradicional i
constant al Partít Popular. Hi ha una serie de prestadors, la
Banca March, que és el principal, 850 milions de pessetes
d'inici amb un credit hipotecari; Sa Nostra, 850 milions de
pessetes amb un altre credit hipotecario EL Sr. Fageda i el
Sr. Reinés, amb un préstec personal molt important: 240
milions de pessetes, curiosament sense formalitzar, és a dir,
sense documents acreditatius, encara que segons l'auditoria
són comptabilitzats als comptes de Bon Sossec. Domus SA,
empresa constructora, propietat del Sr. Fageda, 234 milions
de pessetes en préstec, en doblers, també sense documentar.
Per altra part hi ha el Sr. Gibert, 125 milions de pessetes en
préstecs sense documentar; Probavinsa, del Sr. Gibert, 323
milions de pessetes sense documentar; i Intervinsa 394 milions de pessetes en un préstec sense documentar. les dues
empreses són propietat del Sr. Gibert. A part d'aixo, hi ha
uns interessos reconeguts i no pagats de 363 milions de pessetes, creditors diversos importants, 831 milions de pessetes,
efectes a pagar 174 mllions, í després lID descompte de lIetres a dia 31 de maig -estam parlant d'abans de I'operacióde 983 milions. En definitiva, hi ha 5 creditors, 3 deIs quals
tenen més de 1.000 milions de pessetes, un 782 milions i
Una aItra empresa, que es diu .... 237 milions. En definitiva,
per tant, 5.000 mílions de pessetes, 5 creditors. Creím que
~ueda definit perfectament a qui interessa aquesta operació
I qui és Bon Sossec.
Es ver que I auditoria que diu aixo és la ... & Young,
tenim certs dubtes que ha hagués pogut veure tot
aquesta societat. Comen'itam, per tant, a veure ciar de qui és,
~ qui interes a aquesta operació. 1 eos demanam, senyor del
overo, vostes que hi han posat 425 milions de pessetes,

vostes creuen que empreses de petites dimensions com
les que hem citat, Domus, Intervinsa, Probavinsa, persones privades com el Sr. Gibert, o el Sr. Fageda, disposen
de tots aquests cents de milions de pessetes líquides .
Nosaltres creim que no; i ells ho han dit, a més, alguns
d'ells. Aleshores com s'ha aportat tot aquell capital.
Vostes, quan utilitzen 425 milions de pessetes de doblers
públics , i a més assumeixen el risc com accionistes, de
ser garants de tota l'operació, que per aixo els varen
cridar, per estar en aquest embolic de Bon Sossec, per
dir-ho de qualque manera, i que possiblement hagin de
posar més doblers públics, tenen el deure de coneixer
perfectament com s'han aportats, si s'han aportats aquests doblers, i l'obligació d 'explicar-ho. Estic seguríssim que si fossín doblers privats no haguessin estat tan
alegres en l'aportació. Estic seguríssim que amb doblers
privats de qualsevol de voste, s'hi hagués mirat molt
més quan aportava aquest doblers.
Hem de demanar, són legals aquestes aportacions? Són doblers blancs aquestes aportacions? D'on han
sortit, de préstecs? de quins bancs? amb quins avals?
Són els mateixos bancs que han estat dins tota l'operació
de Bon Sossec? Tenguin en compte que si es comprovés
que hi ha doblers negres -nosaltres no ho deim ni ho
sabem- si es comprovés, vostes, senyors del Govern, cap
podria estar assegut aquí. Ha saben. Per tant haurien
d'haver comprovat si n'hi ha o no. Com explica el Govern, que ho ha de saber tot, que existeixin partides per
valor de 172 milions de pessetes sen se cap documentació? S'han pagat sense cap documentació? A on han
anat a parar, aquests doblers? Qui ha rebut aquests
doblers? Ho sap voste? si ha sap, ho digui, perque convé. 1 si han estat préstecs bancaris, m'espanta, és a dir
trop increíble que el Govern de la Comunitat Autonoma ajudi dos bancs. Ho trap absolutament increible i
vos tes també.
Pero anem més. Vostes ja coneixen com s'ha fet
l'operació. 850 milions de pessetes, 212 de la Banca
march, 212 de Sa Nostra, 425 de la Comunitat Autonoma. Pero saben com s'ha gastat? la els ho die: 225 milions de pessetes ha cobrat Sa Nostra. 550 milions ha
cobrat la Banca March, i els creditors que han d'ana!" a
cobrar, per que? No ha importat. Aixo és realment amb els 425 milions de doblers públics s'ha pagat a
aquests dos bancs-, és realment un escando!. 1 que sabia
el Govern de Bon Sossec? Sabia com es feien, i com ha
estat denunciat avui, els contractes de venda? Sabien que
s'haunl. de constituir una tercera hipoteca per fer efectius aquests contractes? Sabia que els 6 o 7 milions que
valla darrera lletra d'unes sepultures d'aquestes roda i
fa bolles de pilota? Ho sabien, tot aixo? Ho havien d'haver sabut abans de posar els doblers públics.

.

L nosaltres
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EL SR PRESIDENT:
Li prec que acabi, Sr. Alfonso.
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EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A:
Acab, Sr. President.
Saben quina és la situació actual? E n deutes bancaris, 4.275 mi li ons de pessetes de risc , lot i co mplet, que té un
banc , la banca ma rch; 1.500 milions de pessetes que té Sa
Nostra. Aixó és la situae ió de risc bancad q ue hi ha en aquests moments. És ciar que el Govern aClldeix. P eró aq uesta
operació és el pr incipi o és el fi nal? Aixo és la pregunta
clau. De veTes pensa qua lcú que només amb 425 mi lions de
pessetes acud its pel Govern d'aq uí, es treu aquest embull , se
salva aquesta operació? Qu ines intencions tenia i té el Govern en aquest tema? Li vuLl recordar que l'estudi de vlabi litat que el Sr. Forcades ens va fu q ue havien util itzat, recomana va corn a impresci ndible 7.000 m ilions ele pessetes de
creclits, no 425, 7.000 miliOlls de pessetes. D'on sw11ran els
2, 3, o 4.000 roilioos de pessetes que falten? Qui els aportara? Els bancs, amb la garantía del Govera? El Govern de la
Com unitat Autó noma? Qualque inversion ista deseollegut?
Quede n jnfinites preguntes més a fer. Per exemple
una llomés de legaljtat. En quin Consell de Govern es va
procedir a modificar el credit de residus solids a la partida
que va anar a I'ampliaeió de capital?
EL SR. PRESIDENT:
Li prec que acabi, Sr. Alfonso.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Acab en un segon, Sr. President, i mol tes gnkies.
E l Grup SOCIALISTA esta totalment conven~llt del
que hem manifestat i bem demostrat avui i en els darrers
dies. És per tot aixo imprescindible que vostes, senyors del
Govern, demostrin que estam en UI1 error. Si poden. 1 demostrin que cap deis seus membres o del seu partit té interessos directes o indirectes en I'escandol de Bon Sossec.
L' única manera de restaurar I'bonorabilitat d'aquesta Cambra, j la del Govern, com és logic, és aquesta . Vostes, senyors diputats, si DO tenien coneixement ara el tenen . No
podran negar que e ls han explicat com esta la si tuació. Vostes tenen la parallla.

dividit les seves intervencions, ates que hi ha diferents
postures dins el grup , ¡una d'elles és la que tenc jo
concretament.
Se'ns ha d it aquí que es traetava d'un negoci
re lacionat am b cementiris amb un cementiri. Jo diría
que a~o és u na qüestió q ue és així, e l que avui s ha
portat aquí, peró q ue evidentment un cementeri no
deixa de ser una anecdota. És una aneedota la qüestió
del cementiri.
Jo he de manifestar aquí, en aquesta cambra,
que en moltes de les actuacions de la Societat Balear de
Capital Risc SA i en la seva forma de procedir, he de dir
que no hi he estat d'acord, i en alguns casos concrets
així ho he manifestat al propi conseller d 'Hisenda per
tramitacions concretes que s'han duit en alguns casos a
l'illa de Menorca. Pero el fet que no estigui d'acord com
funciona aquesta societat, amb la forma i amb la celeritat amb que alguns casos s'han concedit alguns credits,
com ha estat aquest, i amb altres casos no hi ha hagut
aquesta celerita t; a~o n o vol dir que estigui totalment
d'acord amb la proposta que avui es presenta aquí. Cree
que és critiqui eles del punt de vista polític, cree que
polítieament és criticable que una societat com és aquesta no funcioni com hauria de funcionar, igual per
tots els ciutadans, per tots els industrials o comerciants
que en un moment determinat necessiten d'aquesta
Societat de Capital Risc, jo crec que a~o pot tenir una
crítica política, i a~o és una qüestió, i una altre és que
a l'hora de concedir aquests credits es guardin o es
respectin totes les condicions que en cada cas es demanen. I aquí sí que se'm planteja, no un dubte, tinc una
seguretat perque vaig assistir a la compareixen~a del
conseller que va fer en comissió, i la veritat és que molts
deIs dubtes que es plantejaven varen quedar aclarits amb
la seva intervenció.
Intervencions del Govern en societats o en empreses que han tengut problemes, n'hi han hagut, no a
través de la Societat Balear de Capital Risc, hi ha hagut
altres intervencions, com va ser amb la Cooperativa
Agrícola Poblera, com va ser Agama. En fí, hi ha hagut
actuacions que ens o poden haver agradat més o manco,
i que poden tenir una crítica política en determinats
punts d·aquestes intervencions que s'han produ'it.

EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Alfonso. Passam al torn de fixació de
posicions pels altres grups parlamentaris, i en primer 1I0c el
Grup Parlamentari MlXT ha comunicat la inteneió de divi dir-se el temps entre dos deIs diputats. En conseqüencia té
la para ula en primer lIoc el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. President. Senyo res i senyors diplltats.
Davant d'aquesta sol· licitud que avui presenta aquí el Grup
Parlamentari SOCIALISTA, el Grup Parlamentari MIXT ha

I entraré, ja dit a~o, en la qüestió concreta de
les comissions d'investigació . Comen~aré per una recent
experiencia que ham tingut en el Consell Insular de
Menorca, encara que no ve al cas, ho posaré namés com
exemple. Va ser el cas de l'empresa Empsa, empresa de
piscifactoria mixta de la qual formava part el Consell
Insular de Menorca, i la veritat és que precisament el
grup majoritari que governa en aquests moments el
Cansell Insular de Menorca, així com altres grups polítics del Cansell Insular de Menorca, i el que els parla,
que en principi havíem demanat una comissió d'investigació, varem considerar que era millor que fas una

,.
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¡llíssió ordinaria del propi consell insular que estudiés

O

c tJ est tema, Va estudiar el tema, va arribar a les seves con-

~~sians i el temapnkticament podríem dir que és quasi
tanca!.

Recentment també al Parlament de Catalunya hi ha
Sr. President- experiencie que s'ha
dernanat comissió d'investigació, i jo ere e que els catalaDS,
que tenen alió que es diu moIt de seny, no varen aprovar
aquestes comissions d'investigació. Per una altra banda, hem
Lil'l gut experiencies del Parlament d'Andalusia ¡del pro pi
parlament ele l'Estat, del propi Congrés deis Diputats, que
han tingut comissions d' investigació. i tots sabem quins han
estat els resultats. E ls resultats no han estat gens satisfactoris
perque aquestes comissions d'investigació no han arribat al
fans de les qüestions que es tractaven i per les quals s'havien
canstitult.
h9gul -acab tot d'una ,

Per tot a($o la meva postura en aquests moments és
totalment contraria a la constitució de comissions d'investigació. Jo que crec que el portaveu del grup proposant d'aquesta petició ens ha dit que tot és público Practicament ha
fet una explicació de com funciona l'empresa Bon Sossec ...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Acab tot d'una, ja estic, Sr. President, gnlcies.
Ha fet una explicació fins al fons de com funciona
Bon Sossec. i jo em deman: si se sap tot a($o i s'ha recorregut
a la justícia, segons he llegit a la premsa, per que s'ha de
crear una comissió el'investigació? El que s'ha de fer en tot
cas, com sembla que s'ha fet a la Justícia, cosa amb la que
els senyors socialistes tenen molta experiencia, i que tirin
endavant. Moltes gnlcies.
EL SR PRESIDENT:
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En segon l!oc voldria dir que el tema aquest és
molt espinós. Jo pens que no s'ha de parlar massa, aposta la me va interven ció sera curta, perque el que s'ha de
fer és aclarir, pero aclarir -i valgui la redundanciasossegadament per arribar al fons de la qüestió. No amb
unes interveneions lIargues davant el públic, que poden
perjudicar el futur eeonomic de l'empresa Bon Sossec en
aquest cas, al qual jo he desitjar la millor de les sorts.
Pero, dit tot aixo, també he de dir que el proposant, el Sr. Alfonso, ha parlat i ha donat crec que proves
més que suficients per afirmar que existeix un dubte
important sobre si els criteris que s'han seguit per part
de la Societat de Capital Risc per acudir a determinades
empreses, i en el cas concret en el cas de Bon Sossec, ha
estat segons un criteri de caracter objectius, o ha estat
per amiguisme, senzillament perque interessa a la coalició o al partit que és en el poder.
1 aixo cree que ha quedat prou en entredit, i per
aixo és difícil oposar-se que hi hagi una eomissió d'investigació. Efectivament sabem que en els parlaments
quan hi ha una majoria, aquesta majoria pot votar en
contra de la veritat d'aquest fons, del fons del que sur ti.
Pero a mi em preocupa manco aixo, que no el fet de
poder investigar en el! mateix. Que es perdin les votacions és una cosa, pero que s'arribi al fons de la qüestió
cree que és més important que no el propi resultat de
~
les votacions. C,,'"

>lr,)(J

Jo entenc que en aquests moments el batle de
Palma és en entredit, no pel que hem dit nosaltres, sinó
per part del qui pro posen la investigació, perque hi ha
la sospita si un vot en contra de l'ampliació del cementeri municipal de Palma va ser provocat per després fer
un cementeri privat. 1 aquest dubte existeix avui, i s'ha
d 'aclarir, per donar la raó al Grup Popular de I'Ajuntament de Palma i al Partit Popular si la té; o per dir que
han fet molt mal fet si fos en eas contrari, cosa que no
esper que sigui. També és en entredit el Batle de Palma
perque és un creditor importantíssim, i també perque
la seva senyora ha estat accionista.

Gracies, Sr. Peralta. El Sr. Pascual té la paraula.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
intervenció meya la faig en aquest cas en nom del Sr. Vidal
i meya, o sia de Federació Independent d'Eivissa i Formentera i d'Unió Independent de Mallorca.
Jo voldria comen($ar dient que ens pareix que constituir una societat de capital risc per a les Illes Balears per
pan d'aquest govern és una bona iniciativa. Quan hi ha
projectes que tenen un risc elevat, pero que poden ser intereSants per al sector en el qual es mouen, que siguin interesS3nts per la nostra comunitat, es bo que s'hi afiquin alguns
dOblers perque, encara que alguns casos s'hagi de perdre,
sernpre que estigui justificat socialment.

b

Per tant, per totes aquestes coses i per moltes
més que no diré, jo pens que en aquests moments votar
que no seria deixar un dubte a l'aire que seria molt
perjudicial per la imatge que ha de donar el Govern
d'honestedat del que governa, davant els nostres ciutadans. Per tant, com que aquest dubte no pot existir, s'ha
d'aclarir. Per tot aixo votarem que sí a la creació de la
creació de la comissió d'investigació.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari
PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
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Gracies, Sr. President. No ens agrada haver d'intervenir en aquest tema, avui. Ho confessam. És un tema desagradable, i encara que els nostres arguments d'aquí creim
que de poc serviran per decidir la intenció de vot deIs diputats. Creim que els arguments reals es donen entre bastidors.
De totes maneres fixarem posició i plantejarem els nostres
interrogants, perque no hi ha dubte que ens trobam amb una
operació financera que com a mínim presenta dubtes importants. UDS interrogants que encara no s'han desvetllat ni amb
les comissions parlamentaries que han debatut el tema, ni
amb les infonnacions donaeles als mitjans ele comunicació.
En aquest sentit hem plantejat bastants preguntes que, al
nostre entendre, no s'han respost.
Com es decideixen les subscripcions de capital de la
Societat Balear de Capital Risc? Com se seleccionen les empreses o societats en les quals intervé? A petició de qui?, de
les empreses?, del Govern? Com arriba la informació a la
Societat de Capital Risc de les empreses que necessiten o
estan en condicions de propiciar-oe una intervenció? Per que
s'actua en unes empreses que tenen dificultat de finan'1amem
i no en altres? Poden totes les empreses sol·licitar la in tervenció de la Societat de Capital Risc? Tendran les mateixes
igualtats d'oportunitats? Per que aquesta actuació amb Bon
Sossec mereix uns recursos tan excepcionals -425 milioos,
quan fins ara les subscripcions de capital eren infinitament
me ' s modestes.
Aquestes i moltíssimes altres preguntes s'haurien de
respondre des del moment que hi ha recursos públics en joco
1 per nosaltres aquesta operació ha estat una operació massa
privada. EIs recursos públlcs, encara que es gestionin a través
d'empreses públiques o organismes autónoms, s'han de gestionar amb més transparencia i publlcitat. Les intervencions
polítiques o fjoanceres fetes amb diners de la col·lectivitat
sobretot han de respectar el principi fonamentaJ de la igualtal d'oportunitats, no deixant cap ombra que enfosqueixi la
gestió pública. Els doblers públlcs són doblers de tots els
ciutadans, i s ban d'emprar escrupolosament.
Al. marge d 'aixó, de consideracions etiques, és possible que aquesta operació [inancera ca m pleixi la legalitat,
pero una vegada que el Govern, mitjanc;ant la Societat de
Capital Risc, és dins la societat Bon Sossec, encara que sigui
indirectament, coro deia, les operacions d'aquesta hauran de
ser escrupolosament legals. Per aixo ens preocupen els dubtes que hí ha sobre I'ampliació de capital. Es possible que no
s hagués desemborsat una part del capital per part deIs altres
accionistes, o que aquesta fos en doblers negres; i a la vegada,
avui ha arribat una denúncia preocupant, que han rebut tots
els grups parlamentaris, una denúncia terrible d'un sindical.
Supos que tots la tenen. És vera que dins aquesta empresa es
produeixen irreguJaritats en la contractació de personal? É.¡
vera que s'han alterat els comptes de resultats perque els
bancs poguessen subscriure capital per cridar la inversió deIs
banes? 1 enca ra més concretament, una pregunta encara més
concreta: Des que dins Bon Sossec hl ha doblers públics, és
possibJe que es paguln factures negres? Pot el Govern participar econornlcament en una empresa que evadeix les seves

obligacions fiscals?, perque si fos així, quines garanties
tendria el Govern de recuperar la inversió? qUlnes
garanties tendda el Govern que no se I'engana quan e
pres.enta el compte de resultats? Com es controlaran els
interessos públics si I'empresa du una doble comptabili.
tat?
En qualsevol cas, aquesta operació no és suficientment clara, i per bé del que 'anomena, del que ja
mal s'anomena la classe política, i per bé de la mateixa
empresa és necessaria una c\arificació. en un momenl
de degradac"ió generaLitzada de la vida política quan
uns i altres es relreuen trafic d'influencies comissions,
finan'13ments irregulars· quau pareix que la corrupció és
present
tots els actes polítics; quan els ciutadans
creuen que tot és poddt. Des de I'autoritat moral que
ens dóna als membres del Grup PSM 1 EEM de no
haver estar involucrats en cap d 'aquests fets durant els
desset anys de la nostra historia ens permetem donarlos un consell. Senyors del Govern senyors del Grup
Parlamentad PP~UM, eos permetem donar-Jos un consell: acceptin la creació de la comissió d'investigació,
facin un gest que retorni la confian'1a als ciutadans.
Iniciln una altra manera de fer les coses, que no pareixl
que només denuncien, i que només valen investigar alla
on són a I'oposició, sinó que accepten abrir les portes
quan vostes són els acusats. quan vos tes governen.

en

Amb aquest criteri el nostre grup votara a favor
de la comissió d'investigació. Pero no d'una comissió
que s'alIargui en el temps, sinó d'una comissió que
trebaUi, que en quinze dies elabori un dictamen rigorós.
després d'una investigació exhaustiva. D'altra manera,
si no ho fan així, cauran en els errors que denuncien a
alo·es institucions. Perque en pollticano basta complir
la legaütat, sinó que s'ha d'actuar eticament i democraticament. Per aixo per etica pe!" transparencia democnltica, cal clarificar aquesta actuació. Si és al contrario
no es queixin si ¡'opioló pública té el concepte que avui
en dia ja té de1s po líti cs. Moltes de gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup PP-UM té la
paraula el Sr. Martínez de Dios.
EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS:
Sr. Presidente, en primer lugar solicitaría que
se diese lectura para que quedase constancia fehaciente
de la Propuesta de resolución de la constitución de una
comisión, de la parte que dice "El Grupo Parlamentario
SOCIALIST A" hasta el final.
EL SR. PRESIDENT:
Vol fer lectura, Sr. Moll, per favor? comen~ant
per aHa on diu l/El Grup Parlamentari SOCIALISTA 1/

J
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EL SR. SECRETARI SEGON:
Sí, Sr. President.
"El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb
I que preveu l'artkle 50 del Reglarnent de la Cambra, so l'-

~ ita la creació d'una comissió d 'una com issió d 'investigació
tal d'investigar 1 actuació del Govern de la Co mu nitat en
,e1sció a J'ampliació ele capi[al ele la Societat Balear de Capi.el Risc SA i I 'adquisició per aquesta el 'accions de la societat
Sossec SA, així com la realitat de les aportacions i la
liabil itat de l'em presa . Aquesta comissió tendnl la mateixa
:omposició politica que les comissions permanents legislatiles actuara de manera continuada dins i fora del període
)rdinari de sessions, i s'extingira en concloure la tasca que
motiva la seva creació ."

1\
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EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. És en ús de la paraula el Sr. Mar:ínez de Dios.
EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS:
Sr. Presidente, señoras y señores diputados. He pedijo que se d~ese lectura a la propuesta de resolución, en la
parte concreta en la que se solicita la creación de una comi¡ión de investigación, porque ya aquí tenemos el primer
~rror de la noche. Ustedes invocan para la creación de la
:omisión de investigación el artículo 50 del reglamento de
~sta cámara, que se refiere exclusivamente a las comisiones
no permanentes, y se olvidan del 51, que regula específicamente la creación de las comisiones de investigación. Por
lhí empezamos, Sr. Alfonso, por ahí empezamos, Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario SOCIALISTA. El primer
error de esta noche, el primer error, unido a una sucesión usted ríase, que se va reír mucho esta noche, se lo garantizo
yo- si parte ya de la sencilla referencia al artículo que les
permite a ustedes crear una comisión de investigación, y se
equivocan; ¿qué no será los errores que han cometido al
enfocar esta cuestión? Múltiples, monumentales, Sr. Alfonso,
llÍ todas sus intervenciones en las comisiones; y todos los
jatos que dio aquí se los aportó el Gobierno, uno tras otro.
y usted es un excelente veterano, es un excelente actor, es un
excelente cómico, pero ya conocemos sus mañas, ya conocemos sus maneras y no tragamos pelo, como dice Don José
María González Ortea cuando habla en plan coloquial.
I vamos al fondo de la cuestión. Sr. Alfonso, usted
sabe que la empresa Capital Riesgo es una sociedad puramente privada, privada! y lo chillaré allí donde queda. Y el
mayor alarde de ignorancia culpable se ha puesto de manifiesto aquí esta noche. Y usted, que dice ser economista,
COmete el primer error de la noche no distinguiendo lo que
sOn empresas públicas de empresas privadas. Léase usted el
artículo 6 de la Ley general presupuestaria, que le define lo
qUe es una empresa pública, aquella en que la aportación de
capital del Estado, de sus entes autónomos o de las administraciones periféricas, excede del 50% del capital social, o
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aquellas entidades que con personalidad jurídica propia,
tienen que regirse por normas de derecho privado, como
si fuese una empresa mercantil. Así que vuelvo a insistir
en lo de la ignorancia, pero no ignorancia disculpable,
sino ignorancia culpable, porque ustedes desconocen lo
que por razón de oficio debían de conocer.
Lo que pasa, y aquí está su digno representante,
el 8 de octubre del 92, cuando se inició el fenómeno, la
movida del Bon Sossec, manifiesta el Sr. March: Iles el
mayor escándalo político-financiero de la Comunidad
Autónoma ll . Luego fue plegando velas, porque claro,
esas referencias al alcalde Fageda, pues se debieron de
dar cuenta de que eran improcedentes, de que ustedes
mismos, que desconocen su propia legislación, por Ley
de 22 de marzo de 1991, cuando regularon las incompatibilidades' que las vienen irregulando-regulando sucesivamente desde el año 82, dispusieron que se podía por
parte de los miembros de un gobierno, de aquellos que
se figuran como altos cargos en esta disposición que les
cito, entre ellos su mujer y sus hijos no emancipados -y
escuche usted esto muy bien y acuérdese de sus referencias en comisión- pueden tener hasta el 10% de las
acciones de la empresas con la contrata del Estado, y
usted hizo unas referencias muy desafortunadas en comisión imputando responsabilidades, presumiendo la
existencia de turbios contubernios en un funcionario de
la Administración porque es socio de una entidad de
ésas que recibieron una participación de capital social.
No se haga usted de nuevas, que yo le conozco
muy bien, va a entrar por el redil una y otra vez. Y
además hizo otras muchas referencias: al Sr. Fonollar
porque había sido, es, empleado de la Comunidad Autónoma. Todo eso lo hizo y esta noche aquí esas cosas
han quedado patentes. Pues bien, voy a volver en donde
me he quedado anteriormente. La Ley general presupuestaria en su artículo define eso, y señala que estas
empresas, de carácter público porque tienen mayoría de
capital público, pues se rigen por las normas de derecho
privado, mercantil o laboral que le sean aplicables. Y
solamente en aquellas circunstancias y aspectos que la
ley determina estan sometidas a las normas de derecho
público. ¿Y cuales son éstas? Pues la obligación de ser
controlado su gasto por la Intervención general de la
Administración del Estado, y rendir cuenta, pero no en
la cuenta general del Estado, sino en una particularizada.
Pero también le voy a decir una cosa, para que
la tengan ustedes en cuenta, porque esta noche se va a
abrir aquí la posibilidad de que podamos actuar a pecho
descubierto, porque ni siquiera al artículo 51 lo han
leído con detenimiento. me refiero al del reglamento de
esta cámara. Hay un artículo, el 132.2 de la propia Ley
general presupuestaria, que establece que todas las personas físicas, que todas aquellas entidades, sociedades
o corporaciones que reciban dinero en subvención, tienen obligación de justificar su inversión. Miren ustedes

2048

DIARI DE SESSIONS / Núm.51 / 17 de novembre del 1992

por donde podemos iniciar aquí muchas, pero muchísimas,
comisiones de investigación. Y ya veríamos quien saldría
mal parado.
Sr. Alfonso, desconocen las normas de derecho que
rigen las sociedades públicas. Las desconocen, lo afirmo y lo
ratifico. Y usted puede mover la cabeza, para arriba y para
abajo, para la derecha y para la izquierda, poniéndose en
cuclillas o haciendo el pino, pero la verdad absoluta no la
moverá usted. Porque usted viene aquí a hacer cierto ese
gran dicho que dice que la peor de las mentiras es una verdad a medias.Y usted sabe positivamente que el Gobierno no
toma decisiones en materia de adjudicación o de adquisición
del capital de las empresas que están en riesgo. Y usted esta
noche aquí ha omitido completamente la filosofía de esa
entidad que es Capital Riesgo. Usted lo decía muy bien en
comisión. ¡Cómo le tiraba la lengua al presidente de la sociedad, al Sr. Reus! ¿Y que le dijo el Sr. Reus? "Vengo aquí
porque tenemos por costumbre dar la cara, pero no tenemos
ninguna obligación legal", y usted lo sabe, usted sabe que
esta comisión no puede llamar a nadie a que venga a declarar, porque no tiene fuerza legal. Ustedes, el poder que les
da la ley lo expansionan. Cuando les dan un dedo se toman
el brazo, y están utilizando esto con pura demagogia, y vuelvo también a la referencia que hice antes a las declaraciones
de Don Juan March el día 8 de octubre del año 92.
Ustedes, que han recibido instrucciones de su partido
en Madrid, han puesto en marcha el ventilador. Claro, y ya
los genios de la intriga; y además el representante de su
grupo parlamentario, el portavoz, ése que perdió las elecciones, ése que dice que no gobierna pero que manda y actúa
como si mandase todos los días con intrigas, y más bien que
hacer tertulias debía pasar por la biblioteca para instruirse,
con lo cual el Sr. Damián Pons estaría muy satisfecho de
que se culturizasen y supiesen más de lo que llevan entre
manos. Pues muy bien, esto es lo que han puesto en marcha
para tirar por elevación contra el Gobierno de esta Comunidad. Pero usted sabe que ni Capital Riesgo ni ninguna de las
empresas cuya documentación la tienen toda usted -se la han
entregado: el balance, la relación, hasta la han publicado los
periódicos y no hay nada que investigar, lo sabe usted todo.
Pero, ¿sabe usted lo que pretende usted con este
procedimiento?, ¿sabe usted lo que pretende con esta comisión? Una cosa muy sencilla, no investigar, usted está enjuiciando y condenando. Aquí no se investiga porque 10 saben
todo, y hay mala fe. hay mala fe en la actuación de aquellos
que pretenden a través de esta disculpa decir y llevar a la
impresión de la opinión pública que el que tiene que resolver
las adjudicaciones de las participaciones es el Gobierno.Y
ésta es una empresa privada sometida -me refiero a Capital
Riesgo- sometida al derecho privado, al derecho mercantil,
que funciona como una sociedad anónima, y la responsabilidad de sus acciones se la pedirán sus accionistas en la junta
general, de la que formará parte el Gobierno de la Comunidad, que no tiene un porcentaje que exceda el 50%. Las
decisiones las toman los órganos rectores de esta sociedad, no
el Gobierno. Pero la demagogia es la bandera que están

ustedes enarbolando para poner en evidencia a un gobierno que actúa correctamente.
y voy a terminar con una simple referencia.
Usted sabe perfectamente que Capital Riesgo es una
empresa cuya única finalidad es la de promover actuaciones actuaciones encaminadas a asumir riesgos en
empresas que se encuentren en esta situación para reflotarlas y luego enajenarlas, yeso lo sabe usted perfectamente y lo está ocultando. No ponga cara de ignorante,
porque lo sabe perfectamente. Están las cintas ahí, es
una prueba evidente de lo que se dijo.

Sr. Alfonso, no vamos a dar apoyo a esta comisión por razones obvias. Porque la quieren utilizar ustedes como arma política, ésta no es una cuestión de
investigación, es simplemente una plataforma para hacer
demagogia política, para tirar por elevación contra el
Gobierno y, como han dicho, mantener durante seis
meses sesiones en donde cobrar buenas dietas. Es decir,
el problema de la pela. Gracias, Sr. Presidente.

(Aldarull a la sala)
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Martínez de Dios. Per contradiccions té la paraula el Sr. Alfonso per un temps maxim
de cinc minuts.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sí, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Abans d'entrar en les contradiccions, gracies Sr. Pascual
pel seu suport, gracies Sr. Sampol pel seu suporto
No entraré en contradiccions amb un diputat
que ha parlat aquí el primer de tots. No hi vull entrar.
Es un diputat que en la meva opinió hauria d'haver
cedit el seu lloc, per tant no entr en contradiccions amb
ell.
Sr. Martínez de Dios: sé perfectament, perfectament, que la modificació de la Llei d'empreses que es
va fer fa poc temps en aquesta comunitat autonoma, va
posar el 50% com a límit per dir o no empresa pública.
No hi tenc cap inconvenient. Sé que hi ha una altra
figura que es diuen empreses vinculades. Voste que ha
llegit totes les Beis -jo crec que no les ha assimilades,
pero aixo és apart- també ho hauria d'haver sabut.
El problema no és que sigui empresa pública o
deixi de ser empresa pública. El problema és que 425
milions de pessetes deis doblers deIs ciutadans d'aquesta
comunitat autonoma, el govern va decidir, sabent que ho
feia per aixo, perque així ens ha va dir el conseller i jo
crec que aixo l'honra, va decidir acudir, promoure una
ampliació de capital risc per anar a una ampliació de
Eon Sossec. En definitiva, el Govern -aixo ho va reco-
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"xer el Sr. Forcades- va decidir invertir 425 mi lions de

rl~setes en compra d accions a través el una societat interpoPda, que no és pública -li manca el 5%- pero que és vincu-

-no li falta res- amb el 45%, o 44% i busques, sumal
~ba i la Comunltat Autonoma. va decidir invertir 425 milio JlS de pessetes.

SlIda

Aixo és el problema de al qüestió. Vostes no valen
la cornissió d'Ll1vestigació. Molt senzill, i per que I'han de
voler? No valen la comissió d'investigació perque saben que
nosaltres sabem tOl el que és públic, pero a qui han anar el
172 milions de pessetes deIs quals no hi ha factures i s'han
pagat? No ha sabem. Bé, vostes sí que ho saben. Per que
s'acudeix a aquesta empresa j no a una altra? No ho sabem.
Quin futur tendran els 425 mUions o més, quines garanties
han donal vostes a aquesta operació? Quin futur tendran
aquest 425 milions de pessetes? No ha sabem. Es perdran,
qU8si segur? No ha sabem. Se n'hauran de posar més? No ho
sabem. Qu in entramat hi ha dan era to ta aquesta o peració?
Cinc creditors els he dit, ningú m 'ha desmentit res. Cinc
creditors abans de l'operació tenien credits amb la societat
per valor 5.000 mílions de pessetes: dos bancs molt importants, un destacadíssim militant del Partit Popular, un altre
militant del Partit Popular amic personal del president.
Aixó li pareix que no ha han d'aclarir? Si aixo no
s'ha d'aclarir, dins aquest país i dins aquesta comunitat
autonoma no s'ha d'aclarir res.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso. Sí, Sr. MartÍnez de Dios, té
cinc minuts per tancar ja el torn de contrareplica d'aquest
debat.
EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS:
Mire, Sr. Alfonso. Yo veo que sigue usted por la
misma línea. No hace ni precisa absolutamente nada. Sigue
Vertiendo dudas. Y además le vaya decir una cosa. La empresa la que usted se refiere no es vinculada. Yo no sé si
digeriré las numerosas disposiciones que ustedes van dictando día a día desde el Gobierno central, y de las que no
Cumplen ninguna. Y le reto a una cosa, le reto cuando salgamos de aquí, que expongamos a los medios públicos toda
la documentación que tenemos con claridad, y que se la
expliquemos con objetividad, con rectitud, y no tirando por
elevación para hacer de esto un arma política.
y por otra parte le digo lo siguiente. Estoy dispuesto
a hacer todas las insinuaciones del mundo. Y no precisamente insinuaciones, sino basarlas en papeles y tratar de ver por
qué determinadas entidades pueden gastarse ciento y pico de
Illillones en comprar una nueva sede social ¿De dónde ha
salido ese dinero? Y aquellas entidades con las que conciertan
UStedes programas de educación en ayuntamientos, etcétera.
tn ese terreno le advierto que puedo ser mucho más duro y
Illucho más exhaustivo que usted.
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(Renou a La sala)

Está claro. Aquí no se admite la comisión de
investigación ya desde un punto de vista formal, porque
ustedes cometieron al principio el tropiezo imperdonable de equivocarse hasta en la referencia legislativa.
Pero, ¿qué clase de grupo parlamentario son ustedes? Si
no saben ni siquiera donde centrar sus reclamaciones. Si
dicen el artículo 50 cuando es el 51, ¿o es que se trata
de una comisión cualquiera? Se trata de una comisión
de investigación que tiene una regulación específica.
Cuiden ustedes un poco más las cosas, y no se
rasguen las vestiduras cuando otros grupos cometen un
pequeño error material y hay escritos de reconversión,
campañas y tosa esa parafernalia en la que son tan duchos. Pero señores, la referencia que tenían ustedes
desde su ideología, los setenta años de marxismo se
acabaron. Le quedan las formas ....
(Renou a la sala)

No se rían ustedes, porque tengo referencia
concreta de que hace tres años en una ... , porque habla
mucho, y a todas las cosas, dijo aquello de "yo soy marxista, heterodoxo, pero soy marxista, y tengo tal ambición que sería presidente de gobierno si pudiese, e
incluso hasta sería papa 11 .
Señores del Partido Socialista, ustedes me dicen
las propuestas de resolución que traen a la aprobación
de este pleno, no lo utilicen para esas campañas de
difamación, que dentro de unos meses serán prohibitivas
para ustedes cuando, tratando de cortar la libertad de
expresión, aprueben el delito de difamación si Dios no
lo remedia.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat.
Conclos el debat, pass are m a la votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gnkies, es poden asseure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es valen posar drets, per favor? Gracies, es poden asseure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
27 vots a favor, 32 en contra. En conseqüencia,
queda rebutjada la proposta de creació de la comissió
d 'investigació.
1 esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió.

