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EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tots . Comen<;a la 
-':1 sessió plenaria d'avui. Abans de comen<;ar pel primer punt 

corresponent a l'Ordre del Dia, vull fer I'observació al pie 
que, per part del Grup Parlamentari PP-UM, s'ha remes a 
aquesta presidencia un escrit mitjan<;ant el qual es comunica 
la retirada de la Proposició no de Llei 1175, de modificació 
de la L1ei 53/82, d'infraccions i sancions en materia de pesca 
i marisqueig; per la qual cosa en el punt tercer, corresponent 
a proposicions no de lIei, es yema únicament una proposició 
no de lIei. 

f"' I.1).- Pregunta RGE núm. 1529/93, presentada pel Dipu-
tat Sr. Josep Alfonso i VillanueYa. del Grup Parlamentari 
SOCIALIST A. 

EL SR. PRESlDENT: 

Comen<;am pel punt primer, que correspoll a preguntes, 
i comen<;arem per la 1529, .que formula el diputat Sr. ]osep 
Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a quantitat cobrada en concepte d'impostos directes 
per patrimoni. Té la paraula el Sr. Alfonso . 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. La pregunta aquesta és el comen<;ament 
d'un conjunt de tretze preguntes, deu en aquest pie i segu 
rament tres en el próxim ,-per aelarir el tema cle les quantitats 
cobrades del que estava previst en el pressupost de 1992, deis 
ingressos de la Comunitat Autónoma. És obvi que voldríem 
la contestació Olés exacta possible. com és lógic, i no depen
dent de fluctuacions possibles de liquidacions futures del 
pressupost. Si les respostes són com esperam que siguin, com 
és lógic que haurien de ser, les preguntes seran molt rapides, 
si no, tornarem a intervenir. En aquest moment demanam, 
en aquesta primera pregunta, quina ha estat la recaptació per 
impost de patrimoni del que esl'lva previst en el pressupost 
de 1992. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Té la paráula el conseller Sr. For
cacles. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xancl re F orcades i ] uan): 

Per una qüestió cI'ordre, si me la permet. Jo no puc 
admetre les explicacions que ha clonat el Sr. Alfonso quant 
que puguin condicionar la meya contestació, jo contestaré 
exactament... 

EL SR. PRESlDENT: 

En el seu defecte , s'ha de circulllscriure únicament a la 
;... pregunta, que havia d'haver estat formulada eI'una manera 

t 

escarida, si aquesta no ha estat així voste I'entengui com 
a formulada eI'una manera escarida. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

El mate ix escrit que esta aquí , d 'acord . 

EL SR. PRESlDENT: 

Faci la contestació en relació amb la pregunta esca
rida, tal com esta plantejaela en I 'escrito 

EL SR. CONSELLE R D'ECO NOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Ju an): 

La quantitat cobrada, quant que no recaptael a, per 
patrimoni, ha estat 2.152.568.806 pessetes. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Vol fer LIS de la paraula el Sr. 
Alfonso? No . 

1.2).- Pregunta RGE núm. 1530/93, presentada pel 
Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la 1530, del 
mateix diputat, relativa a quantitat cobrada en concepte 
el 'i mposts directes per successions. Té la parau la el Sr. 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO] VILLANUEV A: 

Sr. President, com que el mateix president.ia formula 
la pregunta, si Ii pareix ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, el president esta aplicant el Reglament, 
el Reglament diu que s'ha ele formular la pregunta eI'una 
manera escariela, el president del Parlament no esta fent 
cap pregunta, sinó que Ji dóna la paraula, a voste. per 
formular la pregunta eI'una manera escaricla. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, quina ha estat 
la quantitat cobrada, del pressupost ele la Comunitat 
Autónoma de 1992, en concepte cJ'imposts directes per 

. ? successlons. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Sr. Forcaeles, té la paraula . 
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

Mil sis-cents setanta-un mil rnilions sis-centes trenta-vuit 
mi I d ues-centes setze pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Forcades. Vol tornar a intervenir el Sr. Al
fonso') 

EL SR. ALFONSO l VILLANUEV A: 

No sé, Sr. President, si ha he entes bé, ha dit 
1.671.000.000 milions? 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Forcades, pot aclarir aquest concepte, per favor? 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA l HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

1.671 milions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Vol tornar a intervenir el Sr. Al
fonso? No. 

1.3).- Pregunta RGE núm. 1531/93, presentada pel Dipu
tat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari 
SOCIALIST A. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 1531, del mateix 
diputat, relativa a quantitat cobrada en concepte d'imposts 
indirectes per canon de I'aigua. Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO l VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. La previsió de credit definitiu de canon 
d 'aigua era, I 'any 199'. de 5.439 milions. Ens agradaria saber 
que és el que s'ha Cü,'rat d'aquesta quantitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Sr. Forcades, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

1.948.262.635 pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Vol tornar a intervenir el Sr. Al
fonso? Té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Ens sap molt de greu que, I 'estat 
d'execució d 'aquesta partida, sigui menys del 30%, do
nats els greus problemes que en aquest moment té I'em
¡'resa que gestiona la depuració d'aigües d'aquesta co
munitat; per tant, ens agradaria que el Govern autonom 
posas bastant més interes en la recaptació efectiva, ja 
que I'impost esta creat d'aquest impost. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol tornar a fer liS de la parau
la? 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexanelre Forcacles i Juan): 

L'estat d'execució no es mesura en virtut de la pre
gunta formulada pel Sr. Alfonso. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

1.4).- Pregunta RGE núm. 1532/93, presentada pel 
Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta, que és la 1532, que 
formula el diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quantitat 
cobrada en concepte d'imposts indirectes per bingo i joco 
Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO l VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Quan es va crear aquest impost 
pareixia que era una gran solució per a les finances de 
la Comunitat Autonoma i ja I'any 1992 ens varem ado
nar que la previsió d'aquest impost era de 1.500 milions. 
Bé, voldríem saber, també en la mateixa línia, quina ha 
estat la quantitat cobrada I'any 1992 e1'aquesta previsió. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el Sr. Forcades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

La quantitat cobrada, entre cometes, és 1.248.662.514 
pessetes. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sí, Sr. President. No sabem que vol dir "entre cometes ll
, 

ens agradaria que ens ho aclarís, perque no sabíem que les 
quantitats cobrades estiguessin entre cometes, si ens ho volen 
explicar, estarem contents. De tates maneres, també, és un 
estat d'execució molt baix. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Sr. Forcades. té la paraula. 

EL SR. CONSELLER O'ECONOMIA 1 HISENOA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

No accept els judicis de valor del Sr. Alfonso, jo die als 
Srs. Oiputats que aquest conseller contesta a la carta i es posa 
a I'altura de qui clemana i contest el que em clemana. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Forcacles. 

1.5).- Pregunta RGE núm, 1533/93, presentada pel Dipu
tat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari 
SOCIALIST A. 

EL SR. PRESIOENT: 

Cinquena pregunta, 1553, del "lateix diputat, relativa a 
quantitat cobrada en concepte d'in .loSts indirectes per actes 
jurídics. Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Aquest impost també estava previst, 
entre cometes, en 5.900 milions de pessetes i la previsió del 
contret eren quantitats molt inferiors a aquesta. Voldríem 
saber realment que és el cobrat per'''aquesta quantitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Sr. Forcades, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER O'ECONOMIA 1 HISENOA (Ale
xandre ForCi11es i Juan) : 

..... No em clemana el contret, alerta! , em demana el cobrat, 
4.896.123.795. 

EL SR. PRESIDENT: 

- Gracies , Sr. Forcades. Vol tornar afer ús ele la paraula? 

&s 

E L SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Ens agradaria saber que ens garantís que aquesta 
quantitat, així. exactament, és la que correspon als 
pressuposts de rany 1992. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Sr. Forcades, té la paraula. 

E L SR. CONSELLER O' ECONOMIA 1 HISENOA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

No sé que vol dir "que correspon ", perque no sé si 
és cobrat o contret. 

EL SR. PRESID E NT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

1.6).- Pregunta RGE núm. 1534/93, presentada pel 
Diputat Sr. Josep Alfonso j VilIanueva, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sisena pregunta, 1534, del mate ix diputat, relativa a 
quantitat cobrada en concepte c!'imposts indirectes per 
transmissions. Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Hem demanat en totes les pregun
tes, en aquesta també i en I'anterior també, quantitat 
cobrada, per tant no hem parlat de contret. Quan faig 
una explicació de la pregunta, puc elir el que em pareix 
bé, sempre que estigui c1ins la línia, pero la pregunta 
s'ha de contestar tal com esta formulada, que és pagada; 
per tant, no han de sortir amb excuses. Volem que ens 
garanteixin les xifres que es donen, després, nosaltres ja 
en farem les nostres valoracions i feim la mateixa pre
gunta: quina ha estat la quantitat cobrada per aquest 
impost I'any 1992, ele les previstes en el pressupost?, 
perque així esta formulada la pregunta i ens agraclaria 
que sigui aixÍ com se 'ns contesti. 

EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament, Sr. Alfonso, est<1 en el seu dret, en 
aquest sentit. Sr . Forcades, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER O' ECONOMIA J HISENOA 
(Alexanclre Forcacles i .Juan) : 

6.406.6] 8.551 pessetes. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Alfonso? No . 

1.7).- Pregunta RGE núm. 1535/93, presentada pel Dipu
tat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta, que és la 1535, del mateix 
diputat, relativa a quantitat cobrada en cOllcepte d'imposts 
directes per medi ambient. Té la paraula el Sr. Alfonso . 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

L'impost de medi ambient és un impost molt important, 
3.000 milions de previsió . Record que el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA s'hi va oposar, com un impost que creiem que 
era injust. VoldrÍem saber també que s'ha cobrat d'aguest 
impost. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Sr. Forcades, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

No se n 'ha cobrat res. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Alfonso? No. 

1.8).- Pregunta RGE núm. 1536/93, presentada pel Dipu
tat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vuitena pregunta, 1536, del mateix diputat, relativa a 
quantitat cobrada en concepte eI'actius financers. Té la pa
raula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO l VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. La previsió ele I'any 92 eren 4.229 mili
ons de pessetes. Ens agraclaria saber quina és la realitat e1'a
questa previsió quant a allo que s'ha cobrat ele I'any. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Alfonso. Sr. Forcades, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xancl re F orcades i Juan): 

Sr. President, a la vista deIs continus aclariments 
previs, jo he de dir que les dades facilitades a totes les 
contestacions de cobrats, ho són amb caracter provisio
nal fins que s'hagi fet la liquidació del pressupost. Per 
tant, si voste vol fer ús no demagógic d 'aquestes xifres, 
jo li prec que citi aquesta referencia: 84.325.684 pesse
tes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Alfonso? Té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Aquest di putat , igual que el nostre 
grup, fara ús com trobi d 'aquestes xifres, com és lógic, 
pero jo no tenc cap problema per dir que aquestes són 
dades provisional clonades clia 28 cI 'abril de 1993, és a 
dir, quatre mesos després el'haver tancat els pressuposts; 
no tenc cap inconvenient, si faig ús el 'aquestes elades, a 
dir que són provisionals en aquesta dada, cap problema 
ni un. Res més, si el conseller vol que digui "provisio
nals ", no se 'n preocupi, direm 11 provisionals en data de 
28 el'abril. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Sr. Forcades, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan) : 

De totes maneres li vull dir que aquesta forma de 
manar aixó no permet establir cap tipus de conclusió, 
perque reall11ent la paraula que voste hauria d'haver 
emprat és "colllraido líquido ". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

1.9).- Pregunta RGE núm. 1537/93, presentada pel 
Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 1537, del 
l11ateix diputat, relativa a quantitat cobrada en concepte 
de passius financers. Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, exactament igual, els credit, que no és deute, 
perque en aquesta cOl11unitat aixó de deute públic es va 
fer una vegada i es va considerar que no se n 'havia de 
fer més, era ele 5.359 milions. És eviclent que jo deman 
la quantitat cobrada, no el contret líquid, sinó la quanti-
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tat cobrada, si m 'ha contestat els contrets líquids, és una 
altra cosa, jo no els havia demanat. 

'<;.1 EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Alfonso. Sr. Forcades, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

De cobrades, li'n puc donar dues: 5.000 milions més 
2.602 milions de pessetes. 

~ EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Forcades. Vol tornar a intervenir, Sr. Alfon
so? Té la paraula. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí. Voldríem saber, perque pareix que és mal de fer 
cobrar més que el contret definitiu, excepte que hi hagi 
expedients especials, si amb aquests 6.000 milions i amb els 
200 milions més, hi ha 700, 800, 900, milions de credit de 
tresoreria, perque la veritat és que en el pressupost n 'hi 
havia 5.359, s'ha cobrat més per credits que el pressupostat, 
per que? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Alfonso. Vol tornar a intervenir, Sr. Forca
des? 

t 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

Amb molt de gust. N'hi ha 5.000 que corresponen a con
trets i cobrats i n 'hi ha, no 200, 2.602 que corresponen a 
contrets que no s'havien cobrat abans i s'han cobrat ara, 
l'any 1992. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

1.10).- Pregunta RGE núm. 1538/93, presentada peI Di
putat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la desena pregunta, que és la 1538, del mateix 
diputat, relativa a quantitat cobrada en concepte de taxes i 
altres ingressos. Sr. Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. M'interessen saber les taxes i al tres 
ingressos, pero m 'agradaria que em contestassin exactament 

el que he demanat, Sr. President; pel que he vist ara, no 
se m 'ha contestat a allo que he demanat, ho hem dema
nat del pressupost de J 992 , no que s'hi puguin incorpo
rar, no, del pressupost de 1992, allo que se n 'ha cobrat; 
és la pregunta i estan formulades exactament igual totes, 
si no se m 'ha contestat, bé, perque s'ha contestat, com 
hem vist aquí, passius financers, pareix que s'hi han 
incorporat coses de I'any anterior, ens agradaria que ens 
ho diguessin i que cns contestassin el que demanam, no 
una altra cosa. En aquest moment, taxes ; altres ingres
sos del pressupost de 1992, ho repetirem, voste ho ha 
dit quasi cada vegada, no una altra cosa, aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Sr. Forcades, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA J HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Sí, Sr. President. Si el Sr. Alfonso es limitas, en la 
primera etapa, a formular, exactament la pregunta, jo 
tenia sempre el cobrat, exactament, pero com que voste 
fa uns acIariments, jo crec que si hagués fet aquests 
aclariments en la darrera pregunta, hauria quedat més 
cIar. Cobrat, pressupost de 1992, taxes i altres ingressos: 
1.807.759.157 pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. Sr. Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Jo no sé si els consellers qualque vegada haurien de 
llegir el Reglament i saber quins són els drets deis dipu
tats i les obligacions deis consellers, no ha sé, aixo hau
ria de ser així. La pregunta esta formulada per escrit, 
esta en l'Ordre del Dia, d'una forma a la millar cIara o 
no, en aquest cas han estat clares, la setmana passada 
varem tenir un exemple eI'un pregunta no formulada 
amb suficient cIaredat i va ser contestada d'una forma 
no clara, aquesta vegada I'hem contestada clarament, per 
tant, que es Iimitin a la pregunta, els aclariments -o les 
ampliacions- els fa el diputat perque hi té dret, sempre 
que no se surti del tema, té dos minuts i mig, no en té 
molt més, pero els fa; per tant, que se'm contesti el con
tret, no el que vol el conseller, sinó la pregunta, aixo em 
pareix molt bé i només volia dir aixo, que s'hagin re
captat, de taxes, 1.807 milions, quasi quasi la meitat del 
previst. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol tornar a intervenir, Sr. 
Forcades? 
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Ale
xanclre Forcades i Juan): 

Sí, senyor. Les preguntes de la setmana passada varen ser 
formulades incorrectament i contestades correctament, amb 
tota claredat. Ara mateix voste ha confús pagat amb cobrat 
i ara parla de recaptat, aleshores, jo con test sempre el cobrat, 
excepte que voste m 'obligui afer ac1ariments. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Forcades. 

11.1).- InterpeHació RGE núm. 1088/93, presentada pel 
Grup Parlamentari PSM j EEM, relativa a criteris lingüís
ties de selecció de personal i ús de la llengua catalana en 
l' Administració autonomica. 

EL SR. PRESIDENT: 

Després de donar les gracies als dos intervinents per la 
se va celeritat, passam al según punt de 1 'Ordre del Dia, que 
correspon a la Interpel'lació número 1088, del Grup Parla
mentari PSM i EEM, relativa a criteris Iingüísties de selecció 
de personal i ús de la lIengua catalana en I'Administració 
autonomica. Té la paraula, pel grup interpeHant, el diputat 
Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El BUlllelí 
Oficial de la ComunÍlal AUlolloma de les /lles Balears núme
ro 58, de dia 31 de desembre, publicava la Resolució número 
25.170, del eonseller de la Funció Pública de la Comunitat 
Autonoma, sobre convocatoria de proves selectives per co
brir les places vacants de l'Administració de la Comunitat 
Autonoma. Contra aquesta resolució, el PSM-Nacionalistes 
de Mallorca, a través del seu secretari general, interposa un 
recurs de reposició en data 27 de gener del 93. Tenim conei
xement d 'altres particulars que també, per diversos motius, 
han recorregut aquesta resolució, aixÍ com d'un escrit de la 
Comissió Tecnica de la Campanya de Normalització Lin
güística de les IlIes Balears, escrit datat el 5 de febrer del 93, 
i que va entrar en el Govern el mateix dia. 

Que nosaltres sapiguem, que ens consti, no s'ha contestat 
cap el 'aquests recursos escrits o peticions que contradiuen un 
principi d 'eficacia de les administracions que les obliga a res
pondre als peticionaris. Tant en el nostre escrit com en el de 
la Comissió Tecnica de la Campanya de Normalització Lin
güística es denunciaven distintes irregularitats o incompli
ments. 

Comen¡;ant per les bases de la convocatoria de dia 31 de 
desembre del 92, veiem una contradicció entre la base la ., 
que fixa una pla¡;a e1el Cos facultatiu superior amb l'especia
litat ele llicenciat en filologia catalana, i la base 3a.e, 5e, que 
demana estar en possessió del títol corresponent a l 'especia
litat que es tracti excepte en les especialitats d'informatica i 

filologia catalana, a les quals podra optar qualsevol 
Ilicenciat, enginyer superior o arquitecte superior. Al 
nostre entendre aixo su posa una discriminació en mate
ria de titulació exigida als aspirants, s'infravola la llicen
ciatura en filologia catalana en relació amb les altres i 
s'incompleix la L1ei de normalització lingüística i la 
normativa vigent quan es fa possible que una pla¡;a que 
requereix coneixements ele filo logia catalana sigui ocupa
da per un funcionari que en desconeix la materia. 

En segon 1I0c s'ha incomplit el Decret 100/90, que 
regula I 'ús de les lIengües oficials de l' Administració de 
la Comunitat Autonoma. En el seu article 24.1 diu tex
tualment: "El Govern, a proposta de la conselleria com
petent en materia de personal, fixara els criteris de c1as
sificació de lIocs de treball del personal al servei de 
l'Administració de la Comunitat Autonoma, d'acord 
amb els nivells de coneixement de catala per ocupar-
10s.1I 1 en el punt dos diu: "Una vegada fixats aquests 
criteris, la conselleria competent en materia de personal 
dura a terme la c1assificació de 1I0cs de treball del per
sonal de I'Administració de la Comunitat Autonoma." 
Aquest decret és de 29 de novembre de I 'any 1990 i en 
la seva disposició transitoria primera es fixava un termi
ni de sis mesos perque el Govern estableixi els criteris 
de c1assificació i la conselleria competent en materia de 
funció pública c1assifiqui els 1I0cs de treball. És a dir, 
que, I'any 1990, en un decret del Govern es fixava en sis 
mesos el temps per establir els criteris de c1assificació en 
funció deis coneixements del catala. 

L'incompliment d'aquest decret suposa a la vegada 
un incompliment de I 'artic1e 45 de la Llei de funció 
pública, segons la qual I 'administració determinara la 
ponderació del nivell de coneixement de les dues Ilen
gües oficials, que ha de ser avaluat en el curs de les 
proves d'accés a la funció pública. 

Les bases que regeixen la convocatoria, ens referim 
a la Resolució de 5 d'abril de 1992, establien que els 
exercicis constaran de tres proves obligatories i elimina
tories i una quarta prova voluntaria, que aquesta prova 
voluntaria consistid a traduir del castella al catala un 
text administratiu, prova valorada de O a 2 punts, les 
altres esta ven valorades de O a 10 punts. 

És cert que la Llei de funció pública -la L1ei 2/89- no 
exigeix taxativament el coneixement oral i escrit del 
catala, si bé estableix que els aspirants que superin les 
proves d'accés i no acreditin el coneixement oral i escrit 
del catala hauran de seguir cursos organitzats per la 
Comunitat Autonoma i presentar-ne posteriorment els 
certificats d'aprofitament. Pero, d'en¡;a la promulgació 
de la Llei de la funció pública, s'ha doblat el termini de 
tres anys que la Llei de normalització lingüística ator
gaya al Govern per adequar el servei de la Comunitat 
Autonoma a la lIei. Aquest termini de tres anys el dispo
saya la disposició transitoria primera. 
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També, des d 'aleshores, hauríem de tenir en compte que 
el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional han dictat 
sentencies favorables sobre I 'exigencia de coneixements de 
catala per a accés a la funció pública catalana. 

Aquestes j altres consideracions les feiem en el nostre 
recurs i les feia la Comissió Tecnica ele la Campanya de 
Normalització Lingüística en sol'licitar que les bases ele la 
convocatoria incloguessin una prova obligatoria de catala i 
establissin, per als aspirants que no la superassin, uns cursos 
de catala de nivell adient i que acreelitassin I 'aprofitament en 
un termini. Pero pare ix que el Govern considera suficient la 
prova voluntaria de traducció del cata la al castella, cosa que 
no té res a veure amb la valoració ele coneixements de cata
la, ja que no acredita ni coneixements orals ni escrits, que 
prescriu I' :-- rticle 45 de la Llei ele funció pública . 

Tot aixo, Sres. i Srs. Diputats. comporta una greu discri
minació de la llengua catalana, molt lllés quan tant els te
maris com la documentació impresa ele sol'licituel d'inscrip
ció estan redactats en lIengua castellana . Evidentment hi 
havia impresos en catala pero, segons les nostres informaci
ons, fins i tot s'havia ele canviar el'eelifici per accedir-hi. 

Tot aixo fa pensar que la \lengua normal ¿s el castella i 
'la prova voluntaria és una prova ele catala. i molt més que 
aquesta prova de catala, que simplement és ele traducció, 
eximiria de qualsevol altre requisit als aspirants que la supe
rassin. 

Tot aixo set anys elesprés que la Llei ele normalització 
lingüística va establir fer efectiu rús progressiu i normal ele 
la llengua catalana a I'ambit oficial i aelministratius, tot i que 
s'hi aS5enyalava explícitament un períoele maxim de tres 
anys per a I'adaptació deIs serveis i organismes pel que fa a 
I'ús ele la llengua catalana. Es manté, per tant, una situació 
ele regressió, en I'ús practic ele la lIengua catalana entre gran 
part del funcionariat, i s'esta obstaculitzant i impedint que 
els poelers públics aeloptin les mesures necessaries per fer-hi 
efectius la promoció, el coneixement i I 'ús normal ele la 
llengua catalana, paraules ele 13 Llei 3/86, ele normalització 
lingüística. Tot junt elemostra un incompliment ele les lIeis 
i normes emanades eI'aquest Parlament i elel propi Govern, 
pero també demostra la voluntat elsl Govern, elel Partit Po
pular i Unió Mallorquina ele construir una aelministració 
castellana, de funcionaris que ni saben llegir ni escriure ni 
entenen la n05tra Jlengua, és la elemostració ele menyspreu 
eI'aquest Govern per la Ilengua eI'aquesta terra. Gracies. 

(L 'Hble. Sr. Vicepresidelll segoll Subslitueix el Moll Hble . 
Sr. Presideltl en la direcció del debaIJ . 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Per part elel Govern, té la 
paraula el conseller ele Funció Pública. 

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

Buenas tardes, Sr. Presielente. Sras. y Sres. Diputados. 
Sin duda iba a empezar de una forma y tengo que empe
zar de otra. porque, claro, lo que se decía en la interpe
lación a lo que nos ha dicho en la tribuna es completa
mente distinto y me lo desmonta, pero me lo pone toda
vía más fácil porque tengo que decirle a usted que 
están completamente equivocados y sus informaciones, 
se las han dado completamente inexactas. De todas for
mas, voy a intentar aclarárselo y sin duda ustecl podrá 
comprobar que es cierto lo que le eligo . 

La respuesta -como digo- tiene que estar determinada 
en primer lugar por lo que viene escrito y luego haré el 
anexo a lo que usted ha apuntado en esta tribuna, por
que, sin duda, hay que conjugar todo ello. Precisamente 
por mis especiales características de castellano parlante, 
que no por eso dejo de ser mallorquín, el hecho de que 
no me exprese en mallorquín no significa que no me lo 
sienta tanto como usted, me hace ser mucho más sen
sible que otras personas, y precisamente esa sensibilidael 
me ha obligado. en este proceso de selección de funcio
narios, a ser especialmente cauto. Por tanto -digo- esa 
sensibilidad me ha obligado a velar para el cumplimiento 
de toda la legislación que hay vigente y aplicable, no 
solamente la Ley de la función pública, sino toda la 
normativa complementaria que está en vigor, e<;:t situa
ción me ha hecho ser -como digo- muy sensihl y velar 
por el cumplimiento de la norma y se ha velaelo plena
mente. 

Por lo que hemos visto, el recurso interpuesto, que 
conocemos por supuesto, del Partit Socialista de Mallor
ca y lo que hemos visto igualmente de las denuncias a 
través de los medios de comunicación, veíamos que 
ustedes tenían información incompleta porque todo el 
material gráfico aplicado a I¡¡s oposiciones era bilingüe, 
bilingüe en el sentido que había dos montones en donde 
el ciudadano recogía la documentación en la lengua que 
prefería y, por lo tanto, la Administración para nada ha 
influido en ese tema y ha sido plenamente respetuosa. Y 
desde luego nosotros hemos tenido una especial cautela 
en no cometer errores en esta materia, porque sabía
mos, primero, por la condición individual que uno tiene 
y, segundo, porque sabemos cómo está el Parlamento en 
este tema, para ser especial mente meticulosos. Hemos 
cumplido plenamente con la legislación vigente, no voy 
a entrar en referencias constitucionales ni del Estatuto 
de Autonomía, pero sí que vaya h¡¡cer una pincelad¡¡ 
a la Ley ele normalización lingüística y ¡¡ la Ley ele la 
función pública, posterior, por cierto, y que contiene 
además los mismos preceptos en materia funcionarial. 
en cuanto que dice que se fomentará el conocimiento ele 
la lengua catalana, propia de las Islas Baleares. y hemos 
sido plenamente sensibles, hemos sido sensibles aplican
do un cuarto ejercicio de carácter voluntario, porque la 
Administración lo que pretende es tener buenos funcio-
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narios, que si además de ser buenos funcionarios conocen la 
lengua propia de las Islas, mucho mejor, pero el criterio 
selectivo ha sido, dentro del respeto a la norma: respeto a la 
Constitución, Estatuto de Autonomía, Ley de normalización 
lingüística, Ley de la función pública, el Decreto 100, inclu
so la Ley de libertad sindical; estas normas desde luego han 
sido plenamente respetadas y le puedo garantizar que al 
amparo de esa normativa hemos hecho todo un proceso de 
selección, que está en trámite actualmente, y que desde 
luego se ha respetado en su plenitud. Incluso la sentencia del 
Tribunal Constitucional -que ha para todos los gustos- y las 
genéricas, porque usted ha hecho una referencia a una sen
tencia del Tribunal Constitucional para Cataiuña, yo le pue
do decir que la sentencia del Tribunal Constitucional ha 
hecho hincapié en que era la Administración la que había 
de poner los medios necesarios para que se fomentara el 
conocimiento del catalán entre el cuerpo funcionarial, pero 
no obligabél individualmente a éstos, le puedo dar la cita, y 
sí que garantizaba con esta sentencia el derecho del ciudada
no a expresarse en catalán, y se está produciendo, en ese 
respeto a la lengua catalana, el caso -incluso podría llegar a 
ser paradójico en mi caso- de escribir i contestar en catalán, 
lo digo para que vea usted la sensibilidad que tenemos en 
esta materia. 

Decimos que, en aplicación a todo estt: proceSo interno, 
se ha puesto un cuarto ejercicio de conocimiento, es verdad 
que tiene carácter voluntario, es verdad que puntúa de otra 
forma distinta, en menor volumen, digamos, pero también es 
cierto que lo que se va buscando es el pleno conocimiento de 
la materia administrativa, y lo que tengo que decirle es que 
todo se ha publicado bilingüe, todo se ha publicado; usted 
habrá leído la columna izquierda del boletín que está en 
castellano, pero la columna derecha está en catalán, usted 
habrá cogido -o alguien- la versión castellana de las instan
cias, pero estaba la otra versión, y también tengo que decirle 
que los temarios de oposiciones, cuando el opositor ha ido a 
examinarse ha encontrado los dos ejercicios perfectamente y 
lo puedo demostrar físicamente y por la propia factura de 
las imprentas que han hecho el doble trabajo. Pero quiero 
decir que todo el material nuestro es completamente bilin
güe, con respeto a toda la normativa vigente. 

La situación actual es ésa. Opcional el ejercicio de catalán 
y es cierto también que se está fomentando, elesde el Institu
to Balear de Administraciones Públicas, el conocimiento del 
catalán, y ustedes saben perfectamente que eso esa cierto 
porque hay convenios suscritos con la Obra Cultural Balear 
-ustedes tienen conocimiento ele ello-, hay convenios suscri
tos con la Universidad y se están dando cursos por las tardes 
de hasta 70 horas en los distintos ciclos, ustedes saben tam
bién que la Junta Evaluadora de Catalán participa de la 
corrección de ios exámenes cuanelo llegue esa cuarta fase, 
que toelavía no ha llegado, y, en definitiva , se está en una 
situación de absoluto respeto a la normativa vigente. 

Pero además digo otra cosa, usteel ha apuntado que efec
tivamentE. hay una norma, hay un decreto, que dice que en 
el plazo de seis meses, eso es cierto, pero también es cierto 

-y ustedes lo saben- que la Mesa General de Negociación 
está trabajando en ese tema, en una revisión del catálo
go, en estos momentos es cierto también que está, de 
alguna forma, un poco ralentizado como consecuencia 
elel proceso ele oposiciones y que hay creada una comi
sión paritaria Gobierno, Administración y sindicatos 
para actualizar todas estas materias; lo que no se puede 
hacer es todo en un día y lo que nosotros estamos ha
ciendo es avanzar. Ustedes tienen contactos en la esfera 
sindical y estarán perfectamente informados de todas 
estas características que estamos negociando, la mesa de 
negociación, la comisión paritaria, están trabajando en 
este tema, están trabajando en una revisión del catálogo, 
lo que pasa es que todo tiene un tiempo y hay que darle 
un fruto. usted me va a decir que hay una ley de tal año, 
bueno, ele acuerdo, se está trabajando, quizá se esté 
empleando más tiempo del necesario, pero éste no es un 
tema de velocidad, es un tema de calidad en el trabajo, 
nosotros preferimos ir despacio pero más seguros. No 
podemos discriminar al opositor como consecuencia del 
lenguaje, le vamos a respetar y que sea un factor ele 
mejora de nota pero nunca un factor definidor. 

Yo lo que quiero decir es que preferimos un cuerpo 
funcionarial preparado y si además conoce la lengua 
propia, mucho mejor. 

Por último, decirle que, claro, usted ha entrado en 
unos detalles muy concretos ele la plaza ele filólogo, eso 
no estaba en la interpelación y, claro, se me hace muy 
difícil precisarle en este momento, pero sí que puedo 
decirle que se está respetando toda la normativa vigente 
y estamos cumpliendo a rajatabla toda la legislación. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el diputat Sr. Vielal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Estam 
davant eI'una interpeHació elel Grup Parlamentari PSM 
i EEM, on s'interpel·la -valgui la redundancia- al Go
vern sobre els criteris Iingüístics ele selecció de personal 
i ús de la lIengua catalana al' Administració autonomica. 

Entenem perfectament la preocupació del grup in
terpel'lant, entenem que en alguns casos no compartim 
pero, en general, entenem que davant de la forma de 
comportament e1el Govern respecte de la \lengua catala
na, presentin recursos de reposició, parlin d'infravalora
ció ele la filologia catalana a e1eterminats concursos per 
a provisió de personal, que no exigeixin a I'hora ele 
c1assificació, pel que fa al nivell de coneixement de la 
Ilengua catalana, uns determinats nivells -valgui també 
la redundancia-, pero també pensam que el Govern, 
com ha explicat el Sr. Berastain, conseller de la Funció 
Publica, també té part de raó qua n diu que no es pot 
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fer discriminació en els concursos per motius de lIengua, que 
la nostra comunitat és, com reconeix el propi Estatut, bilin
güe; aixo no lleva que el Govern no hagi de tenir un interes 
marcat per la lIengua mare com és el catala a la nostra co
munitat autonoma. 

Nosaltres desconeixem, perque estam segurs que a aquesta 
interpel ' lació seguid\ una Oloció, els termes en que sera 
redactada aquesta moció i sobretot les conclusions que pro
posara , aixo fa difícil prenelre posició per endavant, adoptar 
una postura, del que sera el parer elel Grup Parlamentari 
MIXT davant c!'aqeuesta previsible, futura, moció. 

No obstant aixo, a nivell ja quasi Olés aviat personal, 
perque en aquest moment -COIll elic- el grup no el pot haver 
estudiat perque elesconeix les pro postes que fara a la Illoció, 
pero a nivell personal, jo diria que en aquest cas tan impor
tant, indubtablement important, com és aquesta preocupació 
clavant d'un presumpte escas interes del Govern per fer 
progressiu I'ús del catala a I'ambit oficial aelministratiu de la 
nostra comunitat, crec que la postura, tant en aquest com en 
altres aspectes o actituels, i sobretot amb tota mena ele pro
postes que es puguin presentar, ha de ser una postura eclt~c
tica. Die aixo perque crec que són les més positives quan es 
tracta d 'aconseguir efica<;Olent un progressiu interes de 
I'Administració i deIs administrats ele cara a I'ús elel catala 
en aquesta comunitat autonoma, i ho elic fins i tot per expe
riencia meva, propia, personal; la forll1ació cultural. no vull 
elir que sigui molt amplia, pero sí suficient, almanco pel que 
faig, és en castella, ho he de reconeixer, tal vegaela per uns 
motius -diguem-ne- generacionals, en I'aspecte elel temps que 
hem van tocar viure quan havia d 'aconseguir aquesta forma
ció, i la meya vocació, que no professió, que és escriure en 
els mitjans ele comunicació, sempre ho vaig fer en castella, 
aixo va fer que qua n vaig venir aquí, en aquest Parlament, 
fins i tot cree que 11: havia un eligne, en aquell temps, mem
bre elel Grup Parlamentari SOCIALISTA, que ara no esta ni 
en el Partit Socialista, pero que era aquí, eivissenc, que a mi 
hem deia "la capolaelora 11 quan parlava en catala, perque la 
veritat és que capo lava la Ilengua catalana, ara continuu fent
ho malament, pero jo he tengut interes a nonnalitzar-me en 
aquest aspecte i faig els esfor<;os possibles per parlar el mi
llor possible la nostra lIengua i amb aixo no em sent ofes, jo 
mateix, sinó tot el contrari, perque hec que, ja que estam en 
aquest Parlament ele les IlIes Balears, hem de fer el possible 
també per normalitzar-nos i perque hi ha una L1ei ele nor
malització lingüística, etc. 

Aixo enfocat així, la moció, si és que hi ve, alXI, quant 
a aquesta postura moeleraela eclectica -ho torn a repetir i 
acab, de seguida, Sr. Presiclent-, crec que és més positiu 
perque és més efica~, i amb aquest aspecte crec jo que el 
nostre grup estara sempre a favor el'aquestes propostes. 
Quant a altres aspectes el'imposició ele raelicalismes, almanco 
jo, personalment, no hi estic mai el'acorcl perque sé que és 
la pitjor manera d'aconseguir coses positives en qualsevol 
causa o aspecte on es persegueixi obtenir bons resultats. Aixo 
és tot, moltes gra.cies, Sres. i Sres. Diputats, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el eliputat Sr. Moll. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Berastain, em 
pareix que no tenc més remei que comen~ar per felici
tar-lo, perque com a mÍnim ha aconseguit convencer el 
Sr. Cosme Vielal, pel que sembla; pero immeeliatament 
he el'afegir que a mi no m'ha conven<;lJt en :-tbsolut i 
supos que al Sr. Sampol tampoco 

Comen~a per dir que han volgut ser especialment 
sensibles i meticulosos, jo li he ele dir clarÍssimament 
que, des del nostre punt de vista, no han aconseguit en 
absolut ser sensibles ni meticulosos, i no em eligui que 
no es pot fer tot en un elia, ja ho sabem, que no es pot 
fer tot en un dia, i hi estam el'acord, que no s'ha el ' in
tentar fer tot en un elia, no sé si és en aquest sentit que 
el Sr. Cosme Vielal parlava ele raelicalismes, aquest racli
calisme seria, efectivament, Ilociu, pero que elesprés de 
set anys -un dia d'aquests se'n compleixen els set anys
ele I'entrada en vigor ele la Llei de normalització lin
güística encara ens cligui que no es pot fer tot en un 
elia, quan la realitat ben certa és que a penes han co
men<;at afer normalització lingi.iÍstica, quasi quasi és 
una presa ele pel, Sr. Berastain, em cregui. fa set anys 
que la Ilei esta en vigor i la llei donava tres anys, que 
era certament un espai pruelent, eclectic i tot el que es 
vull dir ele positiu respecte el'aquest objectiu i el'aquest 
espai ele temps, tres anys, n'han passat set i no S 'ha 
aconseguit l'objectiu que fixava la lIei, que obligava, 
logicament, el Govern, el Govern ha ele complir les lIeis; 
aguest telT.a ja l'hem tractat tan tes vegades que. quan 
l'hem de tornar a tractar, un ja no sap que és el que ha 
el'admirar més, si la tenacitat de I'oposició a plantejar 
els temes o la contumacia del Govern a no complir-Ios. 

En elefinitiva, en un estat de dret, la funció del Go
vern és complir i fer cOlllplir les lIeis i ha ele posar més 
emfasi en complir-Ies que en fer-Ies complir, perque si 
no les compleix, si no en elóna exemple, ciifÍcilment 
tendra l'autoritat moral per exigir elels ciutaelans que les 
compleixin ells, i el resultat el'una actitud així és una 
relaxació, no vull dir clels cOStulllS, perque no estam 
parlant ni de Sodoma ni Gomorra, pero, sense arribar ni 
a Sodoma ni a Gomorra, hem ele tenir en compte que 
I'etica i la moral de molles altres referencies, no nOlllés 
les ele la moral, en el sentit aques!. ni no sois els ele 
l'etica en el sentit de la corrupció, sinó que I'etica afec
ta moltíssims altres aspectes de la nostra vid<l en comu
nitat, i en el cas ele I'ús i la normalització de l<l nostra 
lIengua, jo he ele elir que I'incompliment ele la Ilei, per 
part del Govern, i fins i tol ele I'Estatut. és fbgrant i 
sagnant, i aquesta és una actituel que, COIll és logic, es 
trasllada a la societat i es trasllada també -jo diria més 
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aviat que esta residenciada- a l grup parlamentari que dóna 
suport al Govern. 

Ara mateix, després de deu anys, el Grup Parlamentari 
PP-UM, s'ha adonat que també pot presentar proposicions 
no de lIei en aquest Parlament, no n 'hi havia presentades mai 
o ara els diputats s'han posat a formular preguntes al Go
vern, és una cosa molt logica que el grup que dóna suport al 
Govern li formuli preguntes perque el Govern es pugui lIuir; 
supos que ara, amb la febre preelectoral, en el carrer Genova 
de Madrid s'ha posat en marxa el fax i els ha arribat I'ordre 
de fer aquestes coses; em sembla molt bé que les facin, pero 
sis diputats del PP-UM han presentat preguntes, que, per 
cen, hauran c1'aprendre a presentar-les ... 

(El Mo[¡ Hble. Sr. Presidclll reprell la direcóó del deba/). 

EL SR. PRESIDENT: 

Se cenyeixi a la qüestió, Sr. Moll, per favor. 

EL SR. MOLL MARQUES: 

Estic parlant que aquestes preguntes estan escrites en 
castella, jo estic dins la güestió, des del meu punt de vista. 

EL SR. PRESIDENT: 

Entenc que no hi esta, Sr. MolI, el punt de vista que 
interessa és el meu, no el seu. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Estic d'acord que voste és qui ho ha d'interpretar. 

De totes maneres, si els diputats presenten les preguntes 
en casteJla, aixo vol dir que la sensibilitat pel tema de la 
normalització de la nostra Jlengua, realment no és massa 
fort. 

En el nostre Parlament hi ha companys, diputats, de parla 
castellana, que demostren la seva bona voluntat, jo aixo no 
ho vull negar i, de fet, una de les causes per les quals em sap 
molt ele greu que la Sra. Cava de Llano, que ara, desgraciada
ment, no és aquí, se'n vagi a Madrid és que ja no haura de 
complir la promesa que va fer des d'aquesta tribuna, en la 
seva primera intervenció, quan va dir que abans d'acabar la 
legislatura faria una intervenció, un discurs, en la nostra 
Jlengua. 

Voste, Sr. Berastain, quan va ser designat conseller, va fer 
unes manifestacions i va dir que 'voste pugui ser conseller 
demostra que en aquestes illes no hi ha discriminació per raó 
de la lIengua. Després de la convocatoria, que ha estat motiu 
d'aquesta interpel ' lació, jo li he de dir que la nostra impres
sió és que, per als casteJlanoparlams, no n 'hi ha, de discrimi
nació. pero per als qui parlen i coneixen bé, en ús oral i 
escrit, la Jlengua propia d'aquestes illes, crec que sí, que 
encara n'hi ha. El Sr. Sampol ja ha parlat e1el tema ele la 

necessitat que el títol per optar a la pla¡;a de filologia 
catalana no sigui necessariament el de llicenciat en filo
logia catalana, pot ser de geografia o d 'historia. Jo li he 
ele recordar que la convocatoria explicita que els apro
vats, que només seran tants com places convocades, 
seran ordenats per orelre de puntuació obtinguda i que 
després d'aprovats, els qui hagin aprovat, els qui hagin 
entrat, podran fer la prova voluntaria de catala, aixo, a 
la millor voste diu que és un compliment estricte de la 
normativa vigent, pero haura de reconeixer que és una 
interpretació que facilita les coses als qui no saben el 
catala, perque, és ciar, si un senyor, el darrer que ha 
entrat, ha tret una puntuació ies i no sap catala, i el que 
Ji seguia ha tret una decima de punt manco i sap perfec
tament el eatala, resulta que ja no podra fer aquesta 
prova voluntaria de catala, que li serviria per pujar a 
dins els deu, quinze o vint que hi hagin d 'entrar, en con
seqüencia, evidentment, estara diseriminat. Per altra 
banda, el fet que hi hagi entrat un senyor que no sap 
cata1<1 suposara un cost addieional a la Comunitat, que 
haura de fer cursos per a aquest senyor, que no serien 
necessaris per a un que ja sap la nostra lIengua. 

Vostes no han fet cas de la petició de la Comissió 
tecnica, que el que demanava era que s'avaluassin ja dins 
els exercicis obligatoris i eliminatoris la qualitat de I'ex
pressió escrita deis candidats en les dues lIengües oficials 
de la nostra comunitat autonoma. 

Jo m'imagin que si un mallorquí, que n'hi ha algun 
que no sap prou bé el castella, es presenta a aquestes 
oposicions, és seguríssim que no les aprovara, segu
ríssim, supos que m'h admetran tots, aixo; un castella 
que no sapiga catala sí que les pot aprovar i, arnés, 
sense necessitat d'aprendre'n, perque, és ciar, llavors diu 
que estan compromesos, els qui aproven, segons l'article 
4S de la L1ei de funció pública, afer uns cursos, pero la 
reaJitat és que molts de funcionaris continuen avui en 
dia sense saber la nostra lIengua, i fa anys que són fun
cionaris, i n'hi ha algun que és membre d'aquesta cam
bra. 

De manera que així ens va amb la normalització de 
la nostra llengua, molt malament. Moltes gra.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grélcies, Sr. Moll. Pel Grup PP-UM, Sr. Marí i Tur, 
té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. Al Grup 
Parlamentari PSM i EEM, que ha estat el grup que ha 
presentat aquesta interpel ·lació, jo els recordaria, avui 
especialment, una frase d 'un poeta eivissenc, Premi 
el 'Honor de les Lletres Catalanes, un deIs poemes elel 
qual eomen¡;a: "Buscar I'impossible, ens caL" Pero 
aquest impossible , que l'hem de fer possible, I'hem ele 
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fer entre tots. Perque jo aquí també aquí voldria recordar, 
referent a aquesta interpel'lació, una discussió amistosa, 
epistola r, que vaig mantenir amb un destacadíssim polític 
eivissenc, al final d'aquesta discussió li vaig dir que ell s'esti
maya tant i tant Eivissa que només la volia tota per a el!. A 
vegades, hom té la sensació que alguns deis que estam aquí 
presents s'estimen tant el catala que sembla que només el 
volen tot i exclusivament per a ells i que els que treballam en 
altres partits sembla que ens hi oposam, quan molts deis que 
estam aquí -i el diputat que els parla-, tota la modesta pro
ducció que han fet I' han feta justament en aquesta llengua 
catalana, la nostra, amb una especial predilecció i decisió de 
defendre la nostra peculiaritat idiomatica, que és una relí
quia i un testimoni que no hem de perdre, malgrat un s'hagi 
de sotmetre al Sr. Pompeu Fabra quan hom ho estimi conve
nient, que no és obligació. 

Tenint en compte que encara fa poc temps que estic en 
aquest Parlament, m'he agafat amb molt de gust no la mo
lestia sinó I'obligarió de contestar aquesta interpel'lació de 
vostes i he buscat tot el que fa referencia a I ' ús del catala 
dins el Gov~rn d'aquesta comunitat autónoma. La veritat és 
que ens podem anar fins al 13 d'abril de 1989 -per no anar 
més endarrera- o també podem arribar al 16 d'octubre de 
1991, aBa on un membre del Partit S.),jalista felicitava molt 
efusivament -ara mateix ho faig jo talHl1é- la nostra vicepre
sidenta, Sra. Cava de Llano, per I 'esfor<; que feia aleshores 
i que ha demostrat els seus progressos molt efica<;os en l'ús 
del catala, aBa on es deia que , quan es presentava una in
terpeHació, sempre ho havia ele ser amb un esperit construc
tiu. El nostre grup esta segur que quan es demana aquí 
quelcom que fa referencia al catala sempre es fa amb esperit 
constructiu, peró no oblidem ningú que no aconseguirem 
que el catala entri en la nostra societat per lisa cabota" -així 
ho cÍcim en eivissenc-, sera per I'esfor<; conjunt de tots, no 
pel protagonisme de ningú, és una tasca a la qual tots, el 
Govern i els partits, ens hem de dedicar, peró també quel
com fa el Govern per poder contestar una intervenció que hi 
va haver dia 12 de novembre e1el 91 referent a I'ús e1el catala ; 
un deis membres aquí presents exigia elel Govern que ela
borés un mapa sociolingüístic ele les IIles Balears; al diputat 
que parlava eI'aquest tema, jo li voldria recordar que aquest 
mapa, al menys pel que fa a una de les illes de Balears -o 
Pitiüses-, ja esta fet, la qual cosa demostra que caminam i 
que no caminam tots sois. 

També voldria dir, donant suport al Sr. Conseller, que un 
membre del Partit Socialista, referent a I'ús del catala, que 
parlava en aquesta cambra dia 12 de novembre del 91, deia : 
"Com tots sabcm una interpel ' lació no necessariament ha de 
donar lloc a una moció; si , quan es presenta una inter
pel ' lació, les explicacions que dóna , • Govern són satisfactó
ries, es pot considerar acabat el deb~ll ~ense necessitat ele pre
sentar una moció." Ja sé que demanar que les explicacions 
que ha donat el Sr. Conseller de la Funció Pública no són 
satisfactóries, perque mai no ho seran, sobretot quan s'esta 
en I 'oposició, que -ho hem de reconeixer- desgasta molt més 
que el poder. 

Jo només voldria donar suport al nostre conseller, al 
conseller de tots, referent al tema del grup parlamentari 
dient que aquelles persones que per bé, per voluntat o 
per obligació, han vengut a aquesta terra nostra, segu
rament igual que tants de balears que se'n varen anal' 
fora d 'aquesta terra, no hi vare\,\ anar perque volien, 
sinó perque no tenien més remei, jo som el primer que 
vull defensar aquí els seus drets i que són espanyols 
com nosaltres i amb molt de gust, que també esta molt 
ben previst que els qui superin les proves selectives i no 
hagin acreditat els coneixements necessaris del C:Hala, 
queden obligats a realitzar els cursos que amb " 'luesta 
finalitat es duguin a tenne, segons I'article 2,5 i a pre
sentar el corresponent certificat el 'aprofitament. 

Facem entre tots un esfor<; per dur endavant el cata
la, peró no oblidem que buscar I'impossible, ens cal, i 
que entre tots l'hem ele fer possible. Només així el 
cata la sera una llengua respectada, estimada i estudiada 
amb interes, amb vinagre no s'agafen mosques. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. En torn ele replica, el Sr. 
Sampol té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. Senyors 
del PP-UM i del Govern, els recoman que no siguin tan 
radicals, que llevin vinagre a les seves actuacions i dero
guin la llei de funció pública, la Llei ele normalització 
lingüística, el Decret d'ús del catala a l'Administració, 
perque estrictament ens hem cenyit a aquestes normes 
per fer la nostra interpeHació. De manera que si nosal
tres som avinagrats , de manera que si nosaltres som 
radicals, els radicals són els qui han dictat aquestes nor
mes a les quals nosaltres apel'lam perque ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Sampol, el torn de replica 6S a la intervenció e1el 
conseller, no a les intervencions deis altres grups. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. 

Sr. Conseller, si és tan sensible, si tant li preocupava, 
en la seva primera actuació com a conseller, que no li 
poguessin retreure cap actuació negativa, per que no ha 
contestat cap deis recursos?, ni el nostre recurs, ni el 
d'algun particular, ni I'escrit de la Comissió Tecnica de 
la Campanya ele Normalització Lingüística. Voste, no 
ja com a conseller, que el seu carrec li obliga a tenir ur 
aelministració efica<; -eficacia, que estava en la se .. " 
campanya electoral-, estava obligat a contestar, no ja 
només per aixó , sinó fins i tot personalment, voste que 
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té fama de persona correcta i educada, és de poca sensibilitat 
no contestar I'escrit d'uns ciutadans, d'un grup polític o 
el 'una campanya preocupada per un suposat incompliment de 
la Llei ele la normativa vigent quant a I'ús del catala. 

Les nostres informacions no són erronies, són les publica
cions en el BllIlIetí Oficial de la COl7llmÍlal Autonoma de les 
llles Balears, i el Sr. MolI li ho ha dit i jo mateix Ji ho havia 
dit. vostes convoquen una determinada pla¡;a de filologia 
catalana i no s'hi exigeix aquesta titulació, un enginyer o un 
arquitecte, en electronica o en el que sigui, pot cobrir una 
pla¡;a ele lIicenciat en filologia catalana, no ho entenc, tal 
vegada ho pugui explicar en la segona intervenció. 

El quart exercici, vo~re en diu exercici voluntari, Ii faig 
una pregunta en concret perque esta m en fase d'inter
pel'lació i si no em contesten lIavors ja farem una moció. 
L 'exercici voluntari, per a voste -una pregunta molt conCl-e
ta-, suposa acreditació oral i escrita e1el catala. com preve u 
la LI€" de la funció pública, sí o no?, una pregunta, aixo em 
elonar~1 Iloc a moció o no. 

El Tribunal Constitucional ha aelmes que s'exigeixi el 
coneixement oral i escrit de les lIengües oficials de les comu
nitats autonomes, Sentencia 46/1991, de 28 de febrer, que ha 
sancionat, ratificat, altres sentencies anteriors del Tribunal 
Supremo 

Bé, ens demana paciencia, que anem a poc a poc, jo hi 
estic molt d'acord, pero han passat tres anys; és a dir, vos tes 
fan un decret i fixen en sis mesos el temps per adequar, per 
establir, els criteris que determinaran els 1I0cs de feina en 
funció del coneixement del catala, i vostes el fixen en sis 
mesos. Si aixo és d'impossible incompliment, elictin un altre 
decret i fixin per a aixo tres anys més, pero no compleixin 
les lIeis, perque lIavors no tenen autoritat moral per exigir 
res deis ciutadans, vostes incompleixen un decret que varen 
dictar vostes mateixos. 

La Junta Avaluadora del Cata la ha establert unes proves 
ele nivell i uns certificats que garanteixen una acreditació 
fiable del coneixement del catala, segons la Llei 10/91, de 
creació de l'Institut Balear de l'Administració Pública. 
Aquestes acreditacions són les que hauran de presentar els 
funcionaris que no puguin acreditar el coneixement del cata
la en el moment de I'examen; una altra pregunta en concret, 
deis funcionaris que han aprovat els examens, quants n 'hi ha 
que encara no han acreditat el coneixement de catala?, 
quants n'hi ha que encara no tenen I'acreditació de la Junta 
Avaluaelora de Catala?, tal vegada no les pugui contestar 
avui pero tenim coneixement que moltíssims de funcionaris. 
evidentment amb la nonnativa actual, han accedit a la funció 
pública amb el compromís legal que exigeix que hauran de 
fer uns cursos i que hauran d'acreditar el coneixement del 
catala, c\'acord amb la Junta Avaluadora, i que encara no els 
han fet; és més, se'ns ha denunciat que han disminu'it els 
cursos de catala per a funcionaris, que, en 1I0c de fer-Ios ja 
en hores de feina, els fan els horabaixes. per tant, disminueix 

la participació deIs funcionaris, i que els cursos han 
passat de 70 hores a 50 hores, aixo també se'ns ha dit. 

Bé, arribam al famós tema de la discriminació, sem
pre surt el tema de la discriminació. Vostes no volen 
discriminar, no discriminen els aspirants que només 
coneixen un deis dos idiomes oficials de la Comunitat 
Autonoma, no discriminen els aspirants que només 
coneixen el castella, pero discriminen els aspirants que 
s'han preocupat d'estudiar els dos idiomes oficials d'a
questa comunitat autonoma, els que coneixen les dues 
lIengües oficials. 

És més, discriminen els ciutadans que es dirigeixen él 

l'Administració, on troben un funcionari que els diu que 
no els entén. que aixo encara passa, jo mateix vaig tenir 
ocasió no fa molt eI'accedir a un judici aJla on hi havia 
hagut un enfrontament entre una ciutadana i un funcio
nari -no era de la Comunitat Autonoma-, el funcionari 
va denunciar la ciutadana per insults, després ele retenir
la dues hores, i la ciutadana ha estat condemnada a 
25.000 pessetes de multa; un conflicte provocat perque 
un funcionari es va negar a admetre una de les dues 
lIengües oficials ele la Comunitat Autonoma, qui esta 
discriminat en aquest cas? Jo cree que radicalisme no és 
exigir als funcionaris que coneguin els dos idiomes d'una 
comunitat autonoma, radicalisme és admetre funcionaris 
analfabets, perque és analfabet aquell que no sap ni 
lIegir, ni escriure, ni coneix I'idioma oficial d'una comu
nitat autonoma, i vostes admeten funcionaris analfabets, 
endemés sense la voluntat que aquests funcionaris 
aprenguin els dos idiomes de la Comunitat Autonoma. 

Estam disposats a esperar, pero em pareix que per 
aquest camí no es fara mai realitat allo que també 
diuen els poetes: "Siau qui sou", tal vegada es fara més 
realitat allo de "qui perd els orígens, perd la identitat". 
Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Sampo!. En torn de contrareplica, el Sr. 
Berastain té la paraula. 

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo voy a reiterar que tene
mos claro el concepto de cooficialidad y, por tanto, 
cualquier ciudadanos que aspire a la función pública i 
que quiera aspirar desde el lenguaje castellano, desde el 
lenguaje catalán, no está discriminado, lo que no se pue
de P' etender es exigir que el que no sepa catalán no 
pasa, yeso es lo que no hacemos, ustedes pretenden que 
lo hagamos, no lo vamos a hacer. Nosotros decimos: el 
que además sepa catalán, mejor que mejor. Le digo, le 
reitero y vuelvo a insistir que estamos en un período de 
estudio, de ver el catálogo de puestos de trabajo para 
ver cuáles, al amparo de ese Decreto 100, han de reunir 
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esas características. Les he dicho antes que hay una comisión 
paritaria, que está sujeta a la mesa de negociación, como 
todas las materias que afectan a personal, y, por tanto, ha de 
seguir su trámite; lo que no podemos hacer es precipitar los 
acontecimientos, y más en una etapa como la que estamos 
viviendo ahora de oposiciones. 

En cuanto a la plaza de filología, yo tengo que decirle 
que aunque este tema no lo han planteado en la interpela
ción, y es un tema que lo han tratado de perfil, yo le puedo 
decir que ustedes en Menorca también tenían una plaza de 
estas mismas características cubierta por otro tipo de licen
ciado, en historia, no era el especialista en la materia, sin 
embargo era un buen técnil'l) especialista y cubrió ese servi
cio. Por lo tanto, lo que se pide es titulación superior y no la 
licenciatura en filología, por lo tanto dejemos que el mejor 
que reúna esas características cubra esa plaza, pero ustedes 
no interpelaban por este tema, ustedes interpelaban por el 
conjunto de la materia de oposiciones y yo le tengo que decir 
que somos plenamente respetuosos con la legislación, ustedes 
dicen que no, nosotros decimos que sí, que todo el material 
didáctico y todo el material publicado ha sido bilingüe y se 
ha respetado la Ley de normalización lingüística y la Ley de 
la función pública. Por lo tanto, no sé si es que ahora hay 
interés especial en decir que todo lo hacemos mal, yo le 
puedo decir a usted que está cumpliendo la norma y desde 
luego vamos a seguir en este camino, de cumplir rigurosa
mente la norma y llegar al camino que queremos llegar, 
hacer las cosas bien. 

Se lo he dicho antes, queremos buenos funcionarios, si 
además hablan el catalán, mejor que mejor, pero ése no ha 
de ser un factor discriminador, y nosotros no hemos discri
minado a los catalanes que se han presentado a las oposicio
nes ni a la inversa, ése es el criterio y ése es el que vamos a 
respetar. 

Nada más, reiterar lo ya dicho. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

111.1).- Proposició no de Llei R9E núm. 1175/93, presen
tada pe] Grup Parlamentari PP-UM, modificació de la Llei 
53/82, d'infraccions i sancions en materia de pesca maríti
ma i marisqueig. 

(Retirada!. 

111.2).- Proposició no de LIei RGE núm. 75/93, presenta
da pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a comuni
cació als ajuntaments deIs resultats de les analisis efectua
des a I'Edar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer puní. que correspon a la Proposició no 
de Llei número 75/93, del Grup PSM i EEM, relativa a co-

municació aIs ajuntaments deis resultats de les analisis 
efectuad es a les estacions depuradores d 'aigües resid uals. 
Té la paraula el diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Decret 13/1992, 
de 13 de febrer, pel que regula l'evacuació de vessants 
líquids procedents de plantes de tractament d'aigües 
residuals urbanes, estableix els requisits mínims exigi· 
bIes per a aquests vessants que s'aboquen a torrents així 
com els destinats a ser utilitzats per a reguius. Dia 7 de 
juliol de 1992, tecnics de la Direcció General de Medi 
Ambient del Govern de les IIles Balears prenien mOSO'es, 
per ser analitzades, de les aigües del torrent de Tirant, 
en el terme municipal des Mercadal a I'illa de Menorca, 
on s'aboquen les aigües procedents de la depuradora, 
amb un resultat que, segons un escrit signat per la cap 
de negociat del laboratori de la Direcció General, indica 
clarament -i el citaré textualment- "que se superen, a 
I 'aigua de sortida, els IÍmits fixats al Decret 13/1992, per 
a abocaments a torrents." Així mateix, en I'esmentat 
informe s'assenyala que com a conseqüencia cle I'analisi 
de mostres preses a 1 'altura d 'una explotació agrícola 
determinada, que agafa aigua per regar, els resultats 
indiquen -i també ho citaré textualment- Il que aquesta 
supera els requisits sanitaris per als abocaments de pIan
tes de tractament d'aigües residuals per ser utilitzades en 
reguius." Igualment es fa notar que, a l'aigua de les bas
ses situades molt a prop de la platja de Tirant, i concre
tament dan'era la platja, s'hi deteda un alt nivell de con
taminació, pel que diu "seria recomanable evitar que ei 
nins hi juguin o nedin", fin s aquí la cita. 

Finalment s'informa que, segons les mostres analitza
des a les aigües de la badia de Fornells el mateix 7 de 
juliol, es detecta que a la zona de ses Salines la mostra 
supera el valor guia de ( ... ) totals. 

Fins aquí tot semblaria normal, i fins i tot ens po
dríem felicitar per la capacitat de la Direcció General 
de Medi Ambient per captar un problema creat -sembla
pel deficient funcionament de la depuradora des Merca
dal i concretament per detectar t'incomplil1lent -segons 
diu l'informe- de les exigencies del Decret 13/1992. 

El problema sorgeix per la desgraciada coincidencia 
d'aquestes dades al1lb el contingut ele la denúncia formu
lada pocs mesas abans per la brigada rural ele la Guardia 
Civil i les preguntes que públicament varelTl formular 
des de l'Entesa ele l'Esquerra i el PSOE sobre el elefici
ent funcionament de la depuradora eles Mercadal, que 
finalment varen provocar enfrontament entre la Dele
gació del Govern i algun representant del Consell Insu
lar i de l'Ajuntal1lent eles Mercaela\' amb acusacions de 
persecucions polítiques que ben segur devien fer esgla
iar els ulls a més d'un ciutada d'esquerres de tota la 
vida, al qual imagin que clevia costar entendre com era 
possible que la Guardia Civil fos utilitzada per perseguir 
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la dreta quan a ell, la vida i la história, li havien ensenyat tot 
el contrari, "cosas Feredes, amigo Sancho ". 

Peró no es preocupin, Sres. i Srs. Diputats, que no és la 
meya intenció entrar en el debat d'aquel! enfrontament que 
després ha provocat els corresponents debats al si de I'Ajun
tament des Mercadal i al plenari del Consell Insular de Me
norca (oo .) conseller insular d'Ordenació del Territori ens va 
delectar amb una notable dissertació sobre les característi
ques organolectiques deis elements contaminants presents en 
el torrent en qüestió, de cap manera no voldria donar ocasió 
per tal que fos reprodu'ida en aquesta cambra, per la consi
deració que ens mereixen les Sres. i Srs. Diputats. 

Ja s'ha intentat, des d'aquelles institucions, instar el Go
vern per tal de posar en '~videncia la seva manca de reacció 
c1avant la detecció del problema i, tal com varen venir les 
coses aquestes darreres setmanes, I'ambient que hi ha en 
aquesta cambra seria somiar pretendre que el nostre Parla
ment esmeni la plana al Govern per aquesta qüestió. Prete
nem simplement, des d 'una actitud constructiva, demostrar 
I'existencia e1'uns errors en la relació ele la Conselleria d 'Or
c1enació del Territori i els ajuntaments pel que fa a la comu
nicació de les dad es i resultats obtinguts de les amtlisis efec
tuades a les estacions depuradores d 'aigües residuals. No 
podem dir precisament que el principi de celeritat hagi presi
dit aquesta actuació de la Conselleria, i si no, prestin atenció 
a la cronologia deis fets. ' . 

Com he dit, el 7 de juliol de I'any passat es prenien les 
mostres de les aigües de la depuradora des Mercadal, precisa
ment per comprovar I 'adequació o no a les exigencies del 
Decret 13/1992, decret de la nostra comunitat, dia 7 de julio/. 
El 20 ele juliol comptam amb els primers resultats que, com 
he lIegit textualment abans, demostren que les aigües no són 
aptes ni per al reguiu ni per ser abocad es a un torrent, i que, 
en el cas de les basses de darrera la platja, és convenient que 
els nins -fillets~ ni hi juguin ni hi nedin. I amb una rapidesa 
encomiable -aixo ja se sap-, quan s'ha detectat un problema, 
s 'ha el 'actuar de forma contundent per poder ser efica¡;. Dia 
3 de novembre, 106 clies després d 'haver efectuat les analisis, 
es remet un escrit a l'Ajuntament des Mercadal, que necessita 
sis clies per sortir de la Conselleria -registre de sortida de dia 
9 de novembre- i, atesa la urgencia, el devien remetre pels 
coneguts missatgers de "tortuga expres", de tal manera que 
arriba a I'ajuntament dia 26 de llovembre, 18 lIargs dies de 
camí per arribar a I'ajuntament. 

En correspondencia amb la mateixa rapidesa, el debat en 
el plenari de l'Ajuntament des Mercadal dia 22 ele desembre, 
ben a prop de cap d 'any, és alió que es coneix com a principi 
de celeritat inversa, COIn, més urgent, més poc frisam, deu 
ser per alió que qui més frisa, més ensopega. Ja poden ima
ginar, Sres. i Srs. Diputats, les cares d'estupor de I'alcalde 
qua n els nostres regidors li formulaven les lógiques preguntes 
-dolents, que són- per comprovar quines actuacions havia 
empres I'ajuntament per tal d'informar els fillets que no 
podien jugar o nedar a les basses de prop de la platja de 
Tirant en pie hivern com estaven, per culpa de la male'ida 

contaminació detectada en unes analisis efectuades feia 
prop de cinc mesos per la Conselleria. 

Verme lis com I'indi -blaus, diria jo- es varen posar 
quan se'ls demanava quins eren els efectes oportuns que 
es despren ien del coneixement d 'aquella situació, segons 
reclamava 1 'escrit de la Direcció General de Medi Ambi
ent; que fer?, era el moment de col'locar un cartell ben 
visible a les basses esmentades per tal eI'avisar del perill 
de banyar-s'hi , en un moment en que la temperatura de 
l'aigüa devia ser de set o vuit graus, se'n riuria el per
sonal?, no hi feien res, malgrat haver rebut I'avís del 
Govern que els demanava que prenguessin els efectes 
oportuns, i si I'oposició, dolenta com és, els acusava de 
desídia?, qui s'atrevia a visitar els pagesos de les finques 
que, segons I' informe de la Direcció General, utilitzen 
I 'aigua per regar i dir-los que els recomanaven no utilit
zar-la?, llavors, el mes de desembre, quan plovia aigua 
a semalades, perque a principi de juliol, en feia cinc me
sos, havien detectat problemes de contaminació que la 
feien poc recomanable, no utilitzable per regar. Quin 
efecte podia produir el coneixement d'una situació al 
cap de cinc mesos que se n 'havien adonat, quan proba
blement ja havia canviat?, procedia demanar al Govern 
la immediata repetició de les analisis per veure si al cap 
de cinc mesos més tenien notícia de si la situació es 
mantenia o duia camí de canviar? 

És obvi, Sres. i Srs. Diputats, que, deixant de banda 
les discussions sobre la causa o I'origen de la contamina
ció, aquesta hi existia, les analisis són ben ciares, I'in
forme també ho éso És perfectament ciar que I'informe 
d 'aquestes analisis constata tres coses: Primera, que 
I'aigua de sortida, i ho diu textualment, la que s'aboca al 
torrent, supera els límits fixats pel decret per abocar-se 
a un torrent. Segona, que I'aigua que s'analitza a l'altura 
d 'unes finques determinades, 011 la utilitzen per regar, 
supera els IÍmits fixats per a aquesta utilització_ Tercera, 
que l'aigua de la bassa de dan-era de la platja de Tirant, 
dia 7 de juliol -ara no ho sabem-, estava contaminada de 
tal manera que no era recomanable que els f¡lIets hi 
poguessin jugar o nedar. És obvi que aquestes constataci
ons obligaven I'administració responsable del manteni 
ment de la depuradora, I 'ajuntament, que, segons I 'infor
me, era el causant de la contaminació, a prendre les 
mesures correctores de la forma més immediata possible 
així com a informar als possibles usuaris d'aquestes 
aigües deis problemes que podria ocasionar el seu úS. 

M'han de reconeixer, per tant, que I'inusitat retard 
en concixer aquesta situació, per part de l' Ajuntament 
des Mercada 1, els deixava en una situació, diguem-ne, 
difícil. Hem de convenir que aquest no és el sistema, 
que no es pot funcionar així. que la necessaria coordi
nació entre les institucions exigeix l'aplicació del princi
pi de celeritat i que refiracia, en aquest cas, ha brillat 
per la ~eva absencia. 
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Aquest, no un altre, és l'objectiu de la proposició no de 
llei que avui debatem; dema, que l'Administració sigui més 
rapida, més eficae,;, i que en el cas concret de les analisis 
efectuades per tal de comprovar el nivell de compliment del 
Decret 13/1992 i el bon funcionament de les depuradores, la 
rapidesa -i acab, Sr. President- en comunicar els resultats 
permeti que es puguin prendre, si fa al cas, les mesures cor
rectores amb la urgencia pertinent, no sigui que succeeixi 
aquella anecdota que solem repetir sempre els menorquins: 
I 'operació ha anat bé, les analisis s'han fet, pero ma dona és 
morta. Gracies, Sr. Presielent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Grup Parlamentari MIXT, Sr. Pascual, 
té la paraula. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta proposició no 
de llei del Sr. Orfila aparentment és molt simple, bastaria 
dir, aparentment, sí, donam suport perque es lliurin els 
resultats de les analisis als ajuntaments, i partir, perque aixo 
és així de simple. Perque, endemés, es dóna la casualitat 
que qui té la competencia ex lege de la elepuració de les 
aigües residuals són els ajuntaments, i, aquesta competencia, 
l'han cedida, bé, millor dit, no n'han cedit la competencia, 
han cedit la gestió d'aquesta competencia a un organisme 
creat, que jo pens que esta ben creat, jo vaig votar a favor en 
el seu moment de l'lbasan, pero que l'última responsabilitat 
esta en els ajuntaments, entenc jo. Per tant, estam dins un 
tema que és un poc delicat, i dic delicat perque ens podem 
fer la pregunta següent: avui, l'Ibasan explota estacions de
puradores, un organisme del Govern, normalment, de mo
ment, ho fan en explotació directa, hi pot haver qualque 
explotació per concessió, i que passa si no se'n publiquen els 
resultats?, que passa?, que passa si hi ha una aigua contami
nada a l'estiu i no se'n publiquen els resultats?, perque, qui 
controla I'Ibasan?, aquesta és la pregunta, qui controla 1'1-
basan? A posta crec que és molt oportuna aquesta proposició 
no de lIei, perque la sensació existent avui és que el Govern 
ha constru"it depuradores amb un programa, en els darrers 
anys, accelerat, en els primers anys va perdre molt de temps 
i en els darrers anys l'ha accelerat, crec que és positiu, pero 
esta m davant el repte de I 'explotaciO de les estacions depura
dores, no basta amb construir-les, sinó que s'han d'explotar 
i s 'han d 'explotar bé. Aleshores, hi ha d 'ayer un contro!. És 
ciar, si qui les explota és el mateix Govern, qui controla el 
Govern? Per tant, Sr. Orfila, dic que és molt oportuna 
aquesta proposició no ele llei, senzilla, agafada amb un únic 
exemple, pero que n'hi pot haver més, que és que els ajun
taments, que són els darrers responsables, han d'estar infor
mats tot d'una, ipso facto, que es proelueixin els resultats de 
les analisis, i aixo és així de ciar i d 'evident. 

Per tant, és preocupant que es produeixin situacions com 
la des Mercada!. Pens que s'han ele fer les accions necessari
es, des d'aquest Parlament, perque se sapiguen els resultats 

de les a11lllisis de les aigües depurades, a veure si s 'ajus
ten a la legislació vigent o no s'hi ajusten. 

Per tant, elonarem suport a aquesta proposició no de 
llei. Esperem que els resultats ele les analisis de les esta
cions depuradores -per dir Ibasan-, en el futur, siguin 
més rapiels, que es passin als ajuntaments, i, a la millar, 
com a diputats, haurem d'estar més alerta i demanar 
qualque informació més que la que demanam perque 
ens jugam moh, no es logic que unes analisis de I'estiu, 
de principis de juliol, es lIiurin en novembre, quan ja hi 
ha misses dites i qua n ja hi pot haver problemes sanitaris 
i problemes turístics, derivats deis sanitaris, que no són 
bons per a ningú. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, Sra. Barceló, té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, Sres. Diputades i Srs. Diputats. No puc 
fer manco comene,;ar dient que m 'encanta la profunditat, 
la seriositat, I'ample abast el 'aquesta proposició no de 
lIei que avui presenta el PSM-EEM, i en podríem fer 
broma, del nivell reivindicatiu d'aquest grup, sense haver 
de dir massa disbarats, com altres vegades algun grup ha 
hagut de dir. 

Sol ·liciten que les comunicacions entre les adminis
tracions siguin rapides en temes urgents per a la salut 
pública, a~o, en la era de la informatica, en una comu
nitat autonoma que vol ser pionera en telematica, de
manar que l' Administració uii1itzi els fax, per exemple 
per comunicar-se temes urgents respecte de la salut 
pública, podria semblar, efectivament, una broma, un 
absurd propi el'un desenvolupament tercermundista, on 
la utilització deis recursos pro pis per al benestar de la 
població és pura ficció . Pero nosaltres coneixem el que 
vol dir un govern del Partit Popular, per ae,;o entenem 
I'excessiva moderació i pruelencia d'aquesta sol·licitud, 
lIigada a la voluntat d'aprovació 'unanime del pie d'a
guest Parlament, pergue, encara que petit, ae,;o seria un 
avane,;; seria un avane,; per establir una bona 
co¡'¡aboració entre les aclministracions públiques en la 
seva feina de garantir la salut pública. 

Que s'aprovi avui, aquí, ulla cosa tan senzilla com és 
que les institucions manifestin la seva voluntat, només 
la seva voluntat d 'eficacia i celeritat, en el trebalJ per a 
la preservació de la salut pública, que duu implícita, 
evidentment, la comunicació urgent de elades i informa
cions, quan és necessari, entre aclministracions, només 
ae,;o, aquesta manifestació, seria un avane,;, i seria un 
avane,; perque aquesta mateixa sol·licitud va ser rebutja
da a un plenari del Consell Insular de Menorca, concre
tament en el celebrat dia 27 ele juliol del 92. Qui gover
na alla, a Menorca, no podia admetre, de cap de les 
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maneres, que el Govern a qui es deu no actué s amb prou 
celeritat, pero el temps, malauradament en aquest cas, ens ha 
donat la raó. El Sr. Orfila ho ha explicat molt bé, quatre 
mesos per a la comunicació d'un informe; un informe que 
assenyala un deficient funcionament d'una depuradora i, a 
més, un possible perill, un risc, per a la salut de la població; 
un informe que duu la data de 20 de juliol emes -i a<;o tam
bé s'ha de dir, potser és una dada que ha oblidat el Sr. Orfi
la- per una denúncia formulada el 29 de maig, dos mesas per 
elaborar I'informe, quatre per comunicar-lo. 

Per altra banda, a més, si les comunicacions entre les 
administracions fossin f1ui'des, rapides, i el treball per a la 
salut pública es considerés com una cosa important, alguns 
consellers s'evitarien ridículs innecessaris en les seves actua
cions i declaracions, I'atac polític a qui presenta sempre una 
denúncia i la negativa a acceptar les evidencies, són postures 
que, quan rallam de salut pública, són totalment irresponsa
bles. Es imprescindible que aquests fets no es repeteixin a cap 
més indret de les nostres illes, per a<;o és indispensable que 
l'Administració hi col'labori, es demana ben poc, quasi res, 
la rendibilitat social, pero, pot ser molta, per a<;o els dona
rem el nostre total suport i esperam que aquest sigui total
ment unanime en el pIe d'aquest Parlament. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM, Sr. González i 
Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Es evi 
dente, ayer pude constatarlo y hoy parece que la constatación 
se hace definitiva, que el problema de la Dirección General 
de Medio Ambiente es su falta de capacidad de información 
a los diputados, miembros de esta cámara, sobre todo a los 
honorables diputados miembros de los grupos de oposición. 
y digo falta de información porque la misma falta de infor
mación que había ayer en relación con el Decreto de medio 
ambiente, veo que hay hoy, absoluta y total falta de informa
ción, en relación con el trabajo y con las funciones de esa 
dirección general en materia de inspección o de control de 
la m:"'cha de las depuradoras de esta comunidad autónoma. 

Vamos a ver, la Dirección General de Medio Ambiente 
tiene un laboratorio móvil y tiene unos.laboratorios fijos. Los 
laboratorios móviles hacen miles de ensayos cada afio, ésta 
es la memoria del año 92, tengo que confesar que yo no me 
la he leído entera porque, desde luego, es larguísima, la 
pongo a disposición del ~ue la quiera leer, miles de ensayos 
'lace el laboratorio móvil; pero hace unos ensayos específi
cos en las depuradoras, prácticamente las abarca todas en 
esta memoria; en las primeras páginas de la memoria explica 
que no puede llegar a algunas depuradoras privadas porque 
no tienen materialmente tiempo, a lo largo, sobre todo, de la 
temporada alta, de la temporada turística, intensa, del vera
no. ¿Qué funciones hace ese laboratorio móvil nada más 

llegar a una depuradora? Hace lo siguiente, determinar 
la calidad de agua residual que llega a la estación depu
radora de aguas residuales y que va a condicionar su 
depuración gracias a la identificación de los siguientes 
parámetros: Primero; salinidad, Ph, temperatura, pre
sencia de vertidos industriales, olor, etc. Segundo; verifi
car la eficacia del proceso biológico que se está desarro
llando en ese momento gracias a la identificación de los 
siguientes parámetros: temperatura, oxígeno disuelto, 
tiempo de retención hidráulica, tanto por ciento de 
recirculación de lodos, sedimentabilidad de lodos, carga 
superficial, etc. Tercero; valorar el suministro óptimo de 
oxígeno necesario para el proceso gracias a la identifica
ción de los siguientes parámetros: rendimiento eléctrico 
(Kilovatios consumidos por metro cúbico de agua depu
rada) , rendimiento específico (Kilovatios consumidos 
por kilo de D.B.O. (demanda biológica de oxígeno 
eliminada)). Cuarto; el rendimiento de la depuración 
gracias a la identificación de los siguientes parámetros: 
cloro residual a la salida de contacto, olor, transparencia, 
etc. 

Con todas estas observaciones y parámetros, y traba
jando conjuntamente con los técnicos de laboratorio y 
los operarios de la planta, se fija un plan de funciona
miento que permite una mejor optimización de las insta
laciones, en cientos de depuradoras, estoy diciendo, cada 
año. Se trata, pues, de un informe verbal cuya eficacia 
se hace en media hora, todos estos análisis se hacen en 
media hora, treinta minutos. Sin embargo, todas estas 
actuaciones que se hacen en media hora y que permiten 
controlar la marcha de la depuradora, sin embargo, no 
es suficiente, entonces deben ser complementadas con 
otros controles analíticos, imposibles de realizar con un 
laboratorio móvil, como son la D.B.O., la D.Q.O., los 
sólidos en suspensión, el índice volumétrico de fangos, 
exigidos, según la normativa vigente, y cuya determina
ción exige varios días. 

En el mejor de los casos, un informe escrito que 
recoja todo lo indicado no podría estar en manos de las 
autoridades administrativas competentes antes de quince 
días, para entonces es muy posible que, dadas las carac
terísticas de los diversos procesos que tienen lugar en 
las estaciones depuradoras, la situación existente fuera 
totalmente distinta. Paso por alto algunas otras cosas de 
un informe del jefe de la sección de Medio Ambiente, 
que dice: "Dicho esto, debe insistirse en que lo realmen
te importante para conseguir un mejor rendimiento de 
las estaciones depuradoras son las visitas de inspección 
y asesoramiento realizadas por el personal especialista de 
esta dirección general, ya que su asesoramiento permite 
una mejor adaptación de la planta a las variaciones que 
se producen", etc. No lo leo entero porque me va a 
faltar tiempo para continuar. 

Esto es lo primero de todo, hay que saber qué es Jo 
que hace la Dirección General de Medio Ambiente, hace 
toda una serie de ensayos cuyos resultados están de 



~ 
I 

I 

I 

¡ 
I • 

, 
t Ir 

~. , 

tz 

DIARI DE SESSIONS / Núm.73 / 28 d'abril del 1993 3035 

inmediato en manos de los responsables de las plantas; hay 
otros ensayos que requieren un mayor tiempo y que son una 
foto instantánea del funcionamiento en un determinado 
momento y que sirven, en su conjunto estadístico, para 
seguir la marcha de la depuradora, pero que de ninguna de 
las maneras tienen la incidencia que tienen todos estos que 
se hacen con el laboratorio móvil. 

Ahora vamos al tema en concreto, vamos al tema de es 
Mercada!. En el tema de es Mercadal, en los análisis de aguas 
residuales hechos por la técnica del laboratorio, firmados , 
por lo menos, por la técnica del laboratorio, se dice, en ob
servaciones, en el primero de ellos, que está realizado a la 
salida del efluente, dice: "Análisis de la muestra [oo.] recogida 
en el torrente", perdón, esto es en el torrente, pero a la 
salida e1el efluente, efectivamente, a la altura de la finca de 
Binisarrall, a 1 '5 Km, de las balsas que se utilizan para regar, 
"poliformes fecales, unidades por cien milímetros, 4.300, 
superior :11 límite del Decreto 13/92 para reutilización en 
riego." Eso dice, en principio. es lo que ha dicho usted, Sr. 
Orfila. Después hay otro análisis ele agua hecho a cuatro 
kilómetros i pico más allá, que es cerca de la urbanización 
de Cala Tirant, que dice: "Los resultados indican una con
taminación fecal elevada, la depuradora de es Mercadal vierte 
su efluente en este torrente, además. a su paso están ubi
cadas muchas vaquerías, eso parece explicar la contamina
ción fecal, que no tiene nada que ver con el efluente de la 
depuradora. 

A continuación, y ante la alarma social producida, el 
escándalo impresionante, de que este informe de estos análi
sis, que no tiene nada que ver con los que se hicieron en su 
momento en la depuradora, que son todos esos que leí antes, 
a la vista de esto, que son informes. 1'5 km. aguas abajo de 
la salida del vertido de aguas de la depuradora y el otro 4'5 
km. -creo recordar- aguas abajo, de eso, la propia técnica del 
laboratorio dice -es un informe relativamente largo y espero 
que me dé tiempo, al menos vaya ver si soy capaz de leer lo 
más importante: I'Respecto al informe sobre el lagunaje de 
es Mercadal, hay una omisión en el último párrafo, en donde 
se indican los resultados de la muestra cogida en el torrente 
a la altura de la finca de Binissamaia; por tanto, debe com
pletarse la frase final indicando que supera los requisitos 
sanitarios del Decreto 13/92 para el riego sin restricción o en 
su caso informar de que según el decreto es apta para el 
riego restringido", y explica a continuación todo lo que son 
cereales y cultivos industriales, forrajes consumidos al porte 
-siempre que los últimos riegos se hagan tres semanas antes 
del aprovechamiento-, árboles frutales, etc. Hay dos tipos de 
riego, el riego sin restricción y con restricción. Lo que supera 
son las condiciones del riego sin restricción. 

Después dice más adelante: "Del análisis de las muestras 
cogidas del torrente de Cala Tirant, cogida en la balsa de 
detrás de la playa, al lado del puente del torrente, que atra
viesa el camino sin asfaltar [oo.] se detecta la indicación que 
se detecta una contaminación fecal elevad:1", quiere reflejar 
que los valores son más altos que los que se esperarían del 
agua de un torrente en el cual no hubiera vertidos de tipo 

fecales, pero que los valores son inferiores a las tasas de 
contaminación fecal de un agua residual sucia. "Precisa
mente en este torrente, además del vertido de las lagu
nas de es Mercadal se desconoce si en la zona hay otros 
vertidos de aguas residuales (vaquerías, urbanizaciones 
o núcleos urbanos) . Por tanto, no,se puede determinar, 
con los datos de que se dispone, de quién o de quienes 
son los vertidos que originan la presencia de organismos 
fecales en estos puntos", etc. continua. 

Hay otra precisión más, que es un informe del jefe 
de la sección de Ingeniería Ambiental de la dirección 
general, que dice: "En primer lugar debemos hacer refe
rencia a las características fisicoquímicas y biológicas 
del agua depurada que se obtiene mediante un trata
miento de depuración basado en un proceso de lagunado 
integral, como es el sistema utilizado en la estación 
depuradora de es Mercadal", dic~: "Después, tanto la 
directiva de la Comunidad Autónoma como el decreto". 
etc. "explican la eficacia y la diferencia entre lo que es 
una depuradora de tipo convencional y lo que es una 
depuradora de tipo lagu naje", y concluye: "Por todo 
ello, y volviendo al objeto de este informe, cabe señalar: 
Primero, los procesos de depuración basados en laguna
dos integrales, como es el caso de es Mercadal, son siste
mas singulares no contemplados por la normativa vigen
te, no cabe, pues, hablar de incumplimiento de las mis
mas. Segundo, el vertido, el efluente, r: oceden,l ele esta 
depuradora no crea un problema (1- contaminación 
fecal, si acaso, si se produjese un exceso de concentra
ción de biomasa en el cauce del totrente de Cala Tirant, 
se produciría una contaminación orgánica que podría 
evitarse fácilmente aumentando la superficie de vertido. 
Tercero, la reducción en gérmenes patógenos consegui
da durante el proceso de lagunado es, sin duda, especta
cular; según el informe de laboratorio se ha detectado en 
el torrente una concentración de 4.300 bacterias poli
formes fecales por 100 mililitros, lo que significa un 
rendimiento aproximado en la reducción de patógenos 
del 99'99%. Cuarto, en el informe del jefe de negociado 
del laboratorio existe cierta confusión entre las exigen
cias que contempla el Decreto 13/92, para el uso en 
regadíos sin restricción y para el' uso en regadíos con 
restricción". Luego pasa a explicar otra vez lo de los 
cereales, el forraje. etc. Pasa a explicar lo mismo que el 
propio jefe técnico del laboratorio que había hecho el 
informe, corrige después. "Quinto, finalmente, conside
rar tal y como se recoge en el informe del jefe de nego
ciado del laboratorio que en la balsa de agua que se 
forma donde termina el torrente de Cala Tirant, situado 
a más de cien metros de la zona marítimo-terrestre. 
existe una contaminación fecal elevada, cuando los aná
lisis realizados nos indican la presencia de 330 bacterias 
poliformes fecales en cien mililitros; también es algo 
exagerado, piensese que el Decreto 13/92 autoriza que 
cuando la concentración es inferior a mil bacterias po
liformes por cien mililitros se considera el uso de esas 
aguas en riego sin restricción, lo que permite su aplica
ción en cultivos susceptibles ele ser consumidos. por el 
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hombre, en crudo, así como el riego de campos deportivos, 
jardines y calles públicas. En consecuencia, el técnico que 
suscribe", con esto acabo, Sr. Presidente, "a la vista del infor
me y de los análisis realizados por el jefe de negociado del 
Inboratorio, considera que la situación creada por el vertido 
de las aguas depuradas en el torrente de Cala Tirant y su 
incidencia en la propia cala no justifica una situación de 
alnrma social, tal y como parece haberse despertado, sin 
embargo, este hecho nos debe prevenir sobre las posibles 
consecuencias, etc. que se pueden producir por el vertido de 
aguas residuales mejor o peor depurado", etc. 

Por consiguiente, Sr. Orfila, como ve usted aquí, no se 
trata de lo que usted nos contaba, aquí se trata de que se 
hacen unos controles y unos análisis que no hay que mandar 
a ningún sitio, no hace falta la telemática, en absoluto, no es 
necesaria, es una comunicación verbal, inmediata, en media 
hora, y se ve el funcionamiento de la depuradora. Con poste
rioridad se hacen otros análisis, que sólo en el caso de que 
sean verdaderamente alarmantes, lógicamente, urgiría su 
rápida comunicación. Nada más, muchas gracias, Sr. Presi
dente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. González Ortea. En torn de replica, Sr. 
Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Agraesc al Grup MIXT el suport 
a la nostra proposició no de lleí. És cert, Sr. Pascual, que és 
un tema delicat, perque la pregunta qui controla el controla
dar?, és una pregunta interessantíssima que en el seu mo
ment ens I'haurem de plantejar, crec que possiblement prest 
en parlarem. 

Recordaré a la Sra. Barceló que segurament voste tenien 
el dret d 'esmenar la nostra proposició no de lIeí. des de la 
profunditat deis seu s plantejaments reivindicatius, no ho han 
fet, peró vostes ho han dit, és una proposta moderadament 
reivindicativa d'una qüestió de sentit comú, exigir alió que 
és obvi, alió que demana el sentit comú, que aquí sembla 
que és alió menys comú deis sentits. 

Sr. González i Ortea -dic, Sr. Jaén, el que és cert-, voste 
ens vol fer creure, no ja que la mare de Déu sigui Joana, 
sinó Catalina o fins i tot Blancaneus. Miri, Sr. Portaveu del 
PP, la veritat és una i només una, i em remet als escrits, que 
procedents de la conselleria, varen arribar al' Ajuntament des 
Mercada!. Analisis efectuades per la Direcció General del 
Medi Ambient i remeso~ a l'Ajuntament des Mercadal, i 
aquests són clars, les seves afirmacions són incontrovertibles. 
La Direcció General del Medi Ambient efectua unes analisis 
de les aigües provinents de la depuradora des Mercadal, així 
ho interpreta, al manco, l'Ajuntament des Mercada!. Els 
lIegiré textualment el punt de I'ordre del dia del plenari de 
l'Ajuntament des Mercadal de dia 22 de desembre de 1992, 
"Escrit -diu en catal<:1- de la Conselleria d'Obres Públiques 

de la CAIB, que envia am'tlisis sobre el funcionament de 
la depuradora i qualitat d'aigua amb resultats deficients 
pel que fa referencia a la depuradora des Mercadal", els 
ho han d'explicar, a l'Ajuntament des Mercadal, que no 
és ver que els enviln analisis, que els ho han dit. en tot 
cas, de paraula, cap regidor ho diu, l'alcalde tampoc; els 
nostres, els altres de I 'oposició i alguns que els donen 
suport els reclamen responsabilitats per aquesta defici
encia. 

Les analisis es fa en base amostres preses dia 7 de 
juliol, fora que la cap de laboratori menti en el seu es
crit, jo el tenc aquí a disposició de totes les Sres. i Srs. 
Diputats, i no crec que ( ... ). Els resultats no es remeten 
fins dia 3 de novembre. data de l'escrit signat per la 
directora general de Medi Ambient, l'escrit no surt de la 
conselleria -ra.pids, sí que ho són- fins dia 9, sis dies per 
dut, I'escrit, pels laberints d'aquella santa casa. Ja sabe m 
com funciona el servei de Correus, no arriba a I 'ajunta
ments fins día 26 de novembre, més de cent dies per 
arribar-hi. 

En I'acte del plenari de l'Ajuntament des Mercadal 
tots els grups, tots els grups, es lamenten d'aquest retard 
injustificat, tenc l'acta aquí a disposició de tots vostes, 
Sres. i Srs. Diputats. Quinze dies, deu, Sr. González i 
Ortea, cent-sis clíes, no quinze, d 'en<;a que 1 'analitzen 
un dia concret, mostres preses dia 7 de juliol, i el dia 
que es remeten a l' Ajuntament des Mercada!. Resultat, 
escrit signat per la cap de negociat del laboratori, diu 
exactament: "Informe sobre la situación de la Edar de 
Mercadal", i dile" L'aigua de sortida s'aboca al torrent l

" 

i diu: "Aquesta aigua de sortida supera els Iímits fixats 
al Decret 13/1992 per a abocaments de torrents." Ho 
volen amb més claredat?, més ciar, aigua, o no?, és a 
dir, aigua no contaminada, és a dir, no provinent de la 
depuradora des Mercada!. Més resultats, els els llegiré 
textualment: "Segons el Decret 13/1992, que regula 
l 'evacuació deis abocaments líquids procedents de plan
tes de tractament d'aigües residuals urbanes, I'evacuació 
de I'abocament des Mercadalno compleix l'article 2", ho 
diu en l'informe, o ment el tecnic de laboratori o ment 
la Direcció General de Medi Ambient quan remet aquest 
escrit a I'ajuntament, o ha estat tan innocent I'Ajunta
ment des Mercadal que fins i tot el col'loca en l 'ordre 
del dia d'un plenari on tothom devia frisar per acabar
lo, perque érem a prop del dissabte de Nada!. Més 
resultats, "Observacions: La mostra [ ... ] ha estat agafada 
a la bassa, darrera la platja [ ... ] els resultats indiquen una 
contaminació fecal elevada. la depuradora des Mercadal 
aboca el seu efluent. La bassa esta situada molt a prop 
de la platja i seria recomanable evitar que els nins hi 
juguin o hi nedin." S'hi indica clarament que s'incom
pleix el Decret 13í1992 o no?, s 'hi recomana o no que 
els fillets no nedin o juguin en les basses de Tirant? o 
és que es pensen que ja no sabem llegir? Es detecta 
aquest problema dia 7 de juliol o no?, és cert o no que 
s'envia I'informe a finals del mes de novembre?, és cert 
o no que se l'envia al cap de cent-sis dies d'haver pres 
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aquestes mostres i no als quinze, com ens deia el Sr. Gonzá
lez i Ortea, que són necessaris per fer les aniHisis, per ten ir
ne els resultats? 

Hem de comprendre, Sres. i Srs. Diputats, que aquesta 
celeritat, aquesta rapidesa, aquesta rapiela reacció, ha causat 
preocupació a I'Ajuntament des Mercadal i als c:iutadans que 
I'han coneguela. M'han de reconeixer, sincerament, que prin
cipis de desembre és una mica tard per recomanar a I'aju
ntament que no permetés que els fillets nedessin a les basses 
de Tirant esmentades perque corrien el perill que, si supe
rayen la pulmonía que possiblement agafarien, podrien sofrir 
alguna intoxicació per la cleficient qualitat de les aigües; 
m 'han de reconeixer que a<;o no és seriós. 

El PP és molt lIiure ele negar que la Terra és rodona, 
pero papers canten, Sres. i Srs . Diputats, i aVlli, com Galileu, 
els he ele dir que "e pur si ml/Ol 'e" . El Sr. González i Ortea 
o el Papa poden negar que existeixen aquests resultats, com 
podien negar que la Terra giras al voltant del Sol, "e pur si 
11111ove", no obstant a<;o es mOll, i a les proves me'n remet. 
Aquesta celeritat inversa, provaela amb tota la elocumentació 
que hem aportat, pot perjudicar els ciutadans, i em recorda 
aquella historieta -perdonin que els faci una gracia- d 'una 
persona d'aquelIes a les quals no fa oi res, que es bevia els 
ous crus pel sistema ele fer-hi un forat a cada banda i aspirar 
profundament; ido, un dia que practicava el seu esport prefe
rit, beure's aquests ous, quan se'n va témer. va escoltar un 
debil piu devers el coll i ell, sense l1lés embuts, va fer el coll 
ample i se'l va empassar amb el sol comentari de: tarde piu
las/e. El Govern fa, en aquest cas, el mateix, detecta un pro
blema, esta provat que detecta un problema, em remet als 
informes que elabora la Direcció General ele Medi Ambient, 
i els remet a I'ajuntament, el qual els dóna suficient impor
tancia com per incloure'ls en el plenari ele elia 22 ele desem
bre, i en parlen, els eliscuteixen, i fins i tot reconeixen que 
han passat quatre mesos i ho lamenten; eletect;, un problema, 
quan ho comunica, possiblement ja han canviat les circums
tancies, com la historia que expl ícava, la situació es repeteix, 
tarde piulas/e. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Hi ha peticlons en torn ele contrare
plica? Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Jo he ele manifestar la 
meya preocupació pel elebat que hi ha hagut, perque el grup 
que elóna suport al Govern en aquest cas ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, la intervenció en contrareplica és a la inter
venció anterior del Sr. Orfila. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Bé, ido, contestaré al Sr. Orfila, Sr. President. 

Sr. Orfila, trob que té tota la raó eI'aquest món i 
estic preocupat, Sr. Orfila, perque quan vos te eluu un 
cas concret, d'una depuradora concreta, que ha provocat 
un pie municipal pel mal funcionament ele la depurado
ra, segons unes analisis efectuades per la Conselleria 
el'Obres Públiques, no el contesten, aquest cas concret. 
Contesten, genericament, a veure quines analisis es fan 
a les depuradores, que se sap quins són, hi uns controls, 
unes analisis , interns de les depuradores, que es posen 
en mans deis cap que hi ha alla, pero després hi ha 
d'haver uns controls externs, no interns, perque els 
controls interns, si surten malament, no els diuen a 
ningú, voste creu que el responsable de les depuradores 
dira: la depuradora no funciona; voste creu possible, Sr. 
Orfila, que passi aixó? Jo crec que no. 

Resulta que, com que les depuradores les explota el 
Govern balear, el que surt reafirmat el'aquest debat és la 
sensació que el Govern balear fa, explota i controla, o 
sigui, que només explota i no controla, perque qui pot 
controlar són els ajuntaments, que són els responsables, 
els ajuntaments han ele controlar el Govern balear. Re
sulta que aixo és el que és greu, d'aquest debat, jo he 
dedui"t que hi pot haver estacions depuradores que no 
funcionin aquest estiu que ve i que, d'aqueixes estacions 
depuradores, ningú no en sabra res. Aixo és preocu
pant, molt preocupant, per tant, repetesc: elonarem 
suport a la seva proposició no de lIei, i ens queelam ben 
preocupats perque aquí falta un organisme extern de 
control i és absolutament necessari que els ajuntaments 
sapiguen si les seves depuradores, en man5 de I'Ibasan, 
en mans elel Govern balear, en mans de la Direcció 
General de Medi Ambient, en mans de I'organització 
que vulguin , funcionen o no funcionen , i d'aixó no 
tenim garanties i és molt preocupant. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnicies, Sr. Pascual. Més intetvencions? Sr. Gonzá
lez i Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Yo comprendo, Sr. Orfib, 
que he ielo demasiado deprisa , he querido leer demasia
dos informes demasiado rápidamente y seguramente no 
me he explicado bien. Mire, yo voy a dejar los temas de 
jolgorio preelectoral y voy a ceñirme al tema en con
creto, porque además creo que es interesante, es impor
tante, es un tema ele salubridad pública , sobre el que 
efectivamente se proelujo una cierta alarma social y que 
yo creo que hay que dejar perfectamente claro para 
tranquilidad de todo el mundo, incluso de algunos de los 
portavoces de esta cámara que se quedan preocupados. 
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Primera cuestión, se hacen ensayos, se hacen muchísimos 
ensayos en todas las depuradoras, y se hacen inmediatamen
te, y por consiguiente hay la total seguridad de que se detec
ta fácilmente un mal funcionamiento de la depuradora, pero 
hay otros ensayos más complejos que no se pueden hacer 
con el laboratorio móvil y que se hacen a poslcriori y que 
siempre tardan un cierto tiempo en llegar, y que además 
tienen otra problemática, es que son una fotografía, una 
instantánea de unas determinadas cosas. Yesos ensayos a 
veces se hacen, como es en el caso de es Mercadal , ni siquie
ra a la salida propiamente dicha del efluente, sino a 1'5 kiló
metros más abajo o 4'5 kilómetros más abajo, como se hicie
ron estos. 

Efectivamente, en estos ensayos aparece, yo no lo he 
negado, los tengo ahí, lo~' de la técnica jefe del negociado de 
laboratorio, una cierta alarma, que es lo que se provocó al 
recibir eso en el Ayuntamiento de es Mercadal y decir, ¿qué 
nos dicen de poliforme, de tal?, ¿qué pasa aquí? Aquí nos 
puede pasar algo grave. Cuando es se produce, entonces se 
reflexiona un poco más por parte de la misma funcionaria 
que había hecho el primitivo informe -yo he tratado de leer 
unos párrafos, reconozco que muy apresuradamente, pero 
está a su disposición, está firmado convenientemente- en el 
cual, en definitiva, fa aTlques ellrcra, echa un poco marcha 
atrás, en el sentido de quitarle gravedad al asunto, no dice lo 
que dijimos no era verdad o estaba mal, no. simplemente 
hemos puesto unas cosas', abajo he hecho unas observaciones 
que hay que saber interpretar. 

Primera cuestión, en cuanto a los riegos; yo me quedé en 
riegos, pero bueno, hay dos tipos de riegos, el decreto se 
incumple en cuanto al uso del agua para determinado tipo de 
riego, no para otro tipo de riego; por consiguiente, ese es un 
punto. 

Segunda cuestión, además del vertido y del efluente de la 
depuradora, resulta que hay otros vertidos producidos por 
vaquerías que hay en las inmediaciones y que 4 '5 kilómetros 
aguas abajo producen una contaminación poliforme que 
puede tener alguna importancia y avisa del tema de los ni
ños, no pensando que esto iba a salir en toda la prensa y 
santo dios!, los niños que se están bañando en un sitio y se 
nos van a morir contaminados, todos los niños que se bañan 
en la playa de Tirant, no; les leo este último p:: rafa: "Por 
proximidad de la balsa a la playa, su buen aspecto y los pece
cillos, puede ser un atractivo para los niños que visiten la 
zona", dice esta señora, y la recomendación de evitar que los 
niños jueguen en ella o naden, más que por un peligro sani
tario inminente, lo dice así, textualmente, más que por un 
peligro sanitario inminente, es una recomendación preventiva 
que se refiere a que en qlso de comprobarse que realmente 
es utilizada como zona recreativa, habría de hacerse un 
seguimiento de control para comprobar su calidad sanitaria, 
se ha de tener en cuenta que esta balsa no es una zona de 
bafio, incluso en las zonas de bai1o, la legislación permite que 
un tanto por ciento de las muestras obtenidas en frecuencia 
estadística superen los valores guía o imperativos de indica
dores fecales para su indicación de conforme; lo dice porque 

ha hecho una muestra y, claro, tampoco se atreve a decir 
que eso sea siempre así, pero al ver una balsa relativa
mente próxima a una playa y en donde, como dice, 
había pececillos y podía ser atractiva para los niños, 
puso esa frase sin pensar que esa frase iba a ser inter
pretada en clave de un gravísimo peligro para los niños 
que iban a la playa. 

Este informe está a su disposición, insisto que está 
firmado por la misma señora que hizo el primitivo, está 
firmado, se lo puedo dar, con mucho gusto se lo dejo, si 
quiere. 

Por consiguiente, me parece que la cosa hay que 
ponerla en su justo término. Yo le pido por favor que 
en este tipo de cosas seamos todos un poco prudentes, 
insisto que para no producir una verdadera alarma social 
y que la gente empiece a preocuparse muchísimo de 
dónde se bañan sus niños o si detrás de una determina
da playa, en un torrente, puede haber un gorg con agua 
que puede producir la muerte instantánea de una serie 
de niños. Yo creo que las cosas no son así, he tratado 
de decir aquí, por eso leí los controles que se hacían 
previos, que las cosas se hacen razonablemente bien, con 
errores, qué duela cabe, ¿quien no los tiene?, de manera 
que también la Conselleria de Obras Pública los comete, 
eso es evidente, con errores, pero se hacen razonable
mente bien y que, desde luego, no pretendía, en ningún 
caso, la propia redactora del informe, provocar esa alar
ma social; yo creo que eso es lo que tiene que quedar 
claro y lo que me gustaría que quedara claro de este 
debate, me daría por satisfecho con eso fuese asÍ. Nada 
más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. Acabat el debat, pas
sarem a la votació de la proposició no de lIei. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. En con
seqüencia, queda rebutjada la Proposició no de Llei 
número 75/93. 

IV.l).- Projecte de Llei RGE núm. 1483/93, de credit 
extraordinari de subyencions electorals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al quart i darrer punt de l'Ordre del Dia, 
referent al Projecte ele L1ei número 1483, de creclit 
extraordinari de subvencions electorals. 
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En primer Iloc, d'acord amb I'establert a I 'anicle 140 del 
Reglament de la cambra, vull manifestar al pie la proposta ele 
la Mesa, 'iela la Junta de Portaveu , en el sentit de sotmelre 
a votació la tralllitació el aquest projecte de Ilei l11itjan~anL la 
lectura única. En conseqüencia, deman si hi ha assentiment 
qLlanl a la tral11ilació pe!" lecturn única de I"esmenlal project 
de llei. Aclmesa. ido, la tramitació Illitjan<;am lectura única. 
demani hi ha petidó d'inlervendons. no hi ha petició d'in
tervencion . En conseqüencia, deman si es pO! considerar 
aprovat per assentimenl I'esmen lat projecte ele:: Ilei, queda, 
iclo, aprovat pe!' a semiment. 

En ,011 eq i.iencia , esgotat 1'01" Ire del Dia, conclou aques
La sessió. 
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