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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen
am aquesta sessió plenaria d'avui, i el primer punt de l'or
~re del día correspon a preguntes. 

1.1) Pregunta RGE núm. 1539/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

1.7) Pregunta RGE núm. 1540/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

1.10) Pregunta RGE núm. 1541/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La primera és la que formula el diputat Sr. Josep Alfonso 
i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a quantitat cobrada en concepte de transferencies corrents. 
Sí, Sra. Estaras? 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN: 

Simplement una qüestió d'ordre: com que el conseller 
encara no és aquí, demanaria que es posposas. es pass as 
darrere. Supos que arribara d'un moment a I'altre. 

EL SR. PRESIDENT: 

La deixarem, ido. Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

El conseller no ha arribat perque ha acabat molt tard la 
comissió, pero nosaltres volíem dir que aquestes preguntes 
es varen fer fa set mesos. En aquest moment tenim ja la 
liquidació del 1992; per tant la primera i la setena són abso
lutament innecessaries, perque en aquest moment ja les 
tenim. 

EL SR. PRESIDENT? 

Les dóna per retirades. ido? Queden retirades aquestes 
preguntes. 

1.2) Pregunta RGE núm . 1941/93 pre entada per 1 Hble. 
Sr. Diputat Víctor Tul' i Ferrer del Grup Parlamentad 
SOCIALIST A. 

Pa sam a la segona, que és la 1941, que formu la el dipu
~t Sr. Víctor TUI' i ferrer del Grup Parlame.ntari SOC.IA
,1ST A, relativa a iniciatives per re oldre la situaeió del el ub 
~e la tercera edat de Formentera. Té la paraula el Sr. Tul' i 

errer. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Amb data del primer de desembre de l'any passat, el 
club de la tercera edat de Formentera es va instaHar a 
un nou local, en el qual s'havien de fer unes certes re
formes per deixar-lo en condicions, i hi havia un com
promís verbal amb la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social que es faria carrec de les despeses d'aquesta re
forma. Ha passat quasi un any i no s'ha fet res; és per 
aixo que deman quines iniciatives ha pres el Govern de 
la Comunitat Autonoma per resoldre la situació del club 
de la tercera edat de Formentera. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. En nom del Govern té la paraula 
el conseller Sr. Cabrer per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE SANIT AT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, 
com saben vostes la Conselleria de Sanitat del Govern 
balear fa molt de temps que du unes actuacions per tal 
desfavorir l'associacionisme de la tercera edat, i per tal 
d 'anar incorporant a les corporacions local s i les propies 
associacions dins centres per a tercera edat. A Formen
tera fa molt de temps que hi ha hagut conversacions per 
solucionar aquest tema per part de l' Ajuntament de 
Formentera per una part, i de la Conselleria de Sanitat 
i del Consell Insular; i aixo va cristaHitzar que l'any 
1993 -el maig concretament- es va inaugurar un centre 
d'aquesta associació de tercera edat de Formentera, a la 
qual la Conselleria de Sanitat hi va contribuir amb una 
determinada quantitat; i per una altra part hi va assistir 
el batle de Formentera, que va manifestar el seu com
promís municipal de col, laborar amb el sosteniment 
amb el sosteniment d'aquestes activitats de l'assoiciació; 
i finalment el que es va dir és que es fara és ajudar I'A
juntament de Formentera i j'asociació conjuntament per 
la compra del mobiliari per a aquest centre de tercera 
edat. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Cabrer. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Tur? Té la paraula. 

EL SR. TUR ] FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, el que voste em 
diu no concorda amb el que es comenta i es diu, que és 
la realitat que hi ha exactament. No sé si voste sap que 
també la Conselleria de Sanitat es va comprometre, 
sempre verbalment, que pagaria un 50% del Iloguer, i 
l'Ajuntament l'altre 50%. La Conselleria ha pagat res 
d'aquest lloguer?, perque fa vuit mesos que no s'ha 
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pagat, i els tres primers mesos de lloguer els ha pagat l' Ajun
tament íntegrament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Cabrer? Té la paraula. 

EL SR CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Esta prevista una subvenció a aquesta associació de la 
tercera edat dins l'any 1993, com li he dit abans, de 600.000 
pessetes aproximadament; i així mateix cofinan<;ar juntament 
amb l'ajuntament, proporcionalment més o menys un 50% 
cadascun el mobiliari d'aquest centre de tercera edat quan el 
lloguer estígui a nom de l' Ajuntament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. 

1.3) Pregunta RGE núm. 1828/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat DamHl Pons i Pons, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent pregunta, que és la 1828, que formu
la el diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentarí 
SOCIALISTA, relativa a la senyalització de les obres de les 
dues rotondes que es realitzen a l'avinguda Jaume I d'lnca. 
Té la paraula el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats, Sr. Conseller. 
Aquesta pregunta estava formulada en present, i a un altre 
conseller, fa cinc mesas. Ha durat més la pregunta que el 
conseller que en aquell moment estava en exercici; i encara 
que sigui a toro pasado crec que s'hauria de mantenir la 
pregunta. Aquestes obres d'aquestes dues rotondes eren una 
necessitat molt sentida a Inca, crec que ha estat una obra 
realment molt positiva; pero durant la seva realització va ser 
un exemple -un exemple llarg, perque va durar bastants de 
mesas la realització- de com no s'han de fer les obres a una 
carretera de circulació molt densa, com és la de Palma a 
Alcúdia. Tanques metaHiques per alla enmig, dots, els cons 
aquests -no sé com es diuen en catala, deuen tenir un nom 
tecnic molt específic- de pIastic aferrats amb formigó que 
eren objecte de xoc constant per part deis cotxes, i fins i tot -
com sap el Sr. Conseller- la mort d'un ciclista, crec que evi
dentment per mala senyalització. Creim, per tant, que ens 
hauria de donar una resposta taxativa si creu -encara que la 
pregunta fas formulada a una altre conseller en aquelJ mo
ment- que aquesta senyalització era realment la que requería 
una obra a una carretera d'alta circulació com la de Palma 
a Alcúdia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Reus 
per respondre. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES I 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Bones tardes, moltes gracies. Jo no li vull dir si aixo 
era correcte o no era correcte. Pens que sí, els tecnics 
em diuen que sí que era correcte. En aquests moments 
el que sí pens és que esta ben senyalitzats, i així i tot 

~volem posar més senyals, indicant direccions a pobles. 
Jo, fer la vista cap enrere i dir-ho, no li puc dir. Pens 
que sí, pero. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Pons. Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyores diputats. Seria la 
primera vegada que els tecnics li diguessin que una obra 
no esta ben senyalitzada. Logicament voste ens contesta 
allo que academicament ha de contestar; pero els fets 
canten, i la mort d'aquesta persona demostra que la 
senyalització no era adient, perque hem de tenir clara 
una cosa, Sr. Conseller, els senyals no són per diputats, 
o en aquest cas el Sr. Conseller, que hi passam practi
cament cada dia, sinó per aquests centenars o milions de 
persones que ens visiten, llaguen cotxes, van a una via 
que desconeixen totalment; i evidentment no estava ben 
senyalitzada. 1 li diré més, ja que diu que ara esta ben 
senyalitzada, o que simplement hi posaran alguns senyals 
més indicatius de pobles, recordi que la iHuminació és 
un factor que permet veure els senyals; i aquestes ro
tondes, Sr. Conseller, estan notoriament a les fosques. 
Per tant, abans que hi hagi una altra desgracia, per 
favor, hi posin remei. moltes gra.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Reus? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

No esta previst posar fanals, no obstant aixo ho 
podem ponderar. Jo tenc el convenciment que el que es 
va fer estava ben fet, i vull recalcar que els informes 
tecnics així ha diuen. Únicament volia dir aixo. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Conseller. 

1.4) Pregunta RGE núm. 2596/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat eosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 

MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent pregunta, que és la 2596, que formu
la el diputat Sr. Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a centre de salut de Formentera. Té la paraula el Sr. 
Vid al i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats; Sr. 
Conseller, avui li toca el torn sobre Formentera, i pel que a 
mi respecta és una pregunta en realitat sobre un tema que ja 
és nou ni per a voste ni per a mi, i m 'atrevescx a dir que des 
que va ser formulada aquesta pregunta, s'ha avan~at bastant 
en la línia que tots desitjam. No obstant aixo, continua te
nint vigencia, sobretot perque després del que ha sortit 
publicat sobre aquest tema -i ho dic d'aixo llegint tota la 
pregunta-, sobre aquest ajut addicional pel majar cost de la 
construcció del centre de salut de Formentera, que hi ha 
hagut bastants conversacions entre I'Ajuntament i la conse
Heria, que fins i tot s'ha fet pública -i ens consta- la bona 
disposició de la Conselleria; pero també públícament li de
manam a veure si ens pot dir quan i amb quina quantia po
dra ser atesa aquesta petició. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. El conseller Sr. Cabrer té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL: 

Sr. President, senyores i senyors eliputats, Sr. Vida!. Ja 
m'estranyava una miqueta aquesta pregunta, perque estic 
conven~ut que voste coneix, gairebé jo conec tot el tema, i 
voste segurament el coneix tot, aqu~st tema. Llavors el que 
sí és evident és que si es llegeix, o li han pogut ensenyar el 
conveni que hi ha entre ¡'Aju ntamel1t el Forn en tera i la 
Consellel:ia de Sanitat per a la construcc[ó d'aq uest centre 
san~tarj, hi ha la disposició cinquena. que e1i u que la Con "C 

lIe!1a apOrtara 55 milions de pessetes í en cap c.:1 n aportara 
mes, qua lsevo l allra situaci.ó sera. assumicla per I AJ lIu tam.ent 
~e FO I-mentera. D e totes maneres. i atesa la situació d 'eoca-

ament, no altres varem dir que una vegada fillalitzades les 
~bres i sabent el pressupost definiti u, nosa ltres fa ríem un es-
0.1'1; per tal de poder ajuda r el que hagués. sobrepas at del 

PI essupost· pero que abans havíem ele fer un e ludís tecnics 
Sobre el t I a ema, q ue son els que s'estan clesenvo lupant en 
,qUest mOment. E n ag uest ma ment del 19 capítols que 
Consten ·aquests estucJjs lecnics 'ha arribar fin -alise I 
nosaltres t . , . es am trobant uns peut desfasamen t economlcs 

que probablement faci que la quantitat no sigui tan 
grossa, per una part, i per tant no li puc contestar exac
tament quina sera la coHaboració de la conselleria. El 
que li puc contestar és el que voste ja sabia, la bona 
voluntat de la conselleria de col'laborar a finan~ar la 
finalització d'aquestes obres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, efectivament, 
voste i jo ho sabíem; pero jo no pretenia tornar repren
dre la conversa pel mateix, perque si ens posam aixÍ, 
hauria ele dir que no comprenc que un regateig degut a 
l'espacial situació de l'illa de Formentera en aquest 
tema, i després de sentir el Molt Honorable Sr. Presi
dent ele la Comunitat Autonoma parlant de corregir els 
desequilibris que hi pugui haver dins la propia comuni
tat, fa un poc costa per amunt. Jo volia fins i tot -com 
varem parlar- no pitjar sobre aquest assumpte; pero la 
ver:itat és que regatejar uns pocs milions per una aten ció 
-que és una atenció primaria- de la salut a una població 
d'una illa que no té cap culpa de la doble insularitat, 
pero que existeix, no és equiparable a altres dispendis -
que no em facin repetir quins vull elir- ele més de 1.500 
milions per coses inútils que es fan a l'illa d'Eivissa; i 
estic parlant no fent d'advocat del diableo Per tant, jo li 
agrairia que aquests capítols que voste ha de mirar i tot 
aixo, i que van pel sise, que ha agilitin, que no mirin 
aquesta miseria d'aquesta eliferencia de milions; i la 
meva pregunta concreta era quan i en quina quantia 
podria ser atesa. Voste em diu quan: prest, i la quantia: 
ja ha veurem. Jo li agrairia que tan prest com fas possi
ble, i no per demanar-li aItra vegada en aquesta cambra, 
ho fessin públic i es ves la bona elisposició del Govern, 
que és el que jo desig. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Volt tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Cabrer? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
T AT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Sr. President. En cap cas no es tracta d'un regateig, 
com haura pogut entendre -i crec que m'he expressat 
clarament- nosaltres hem assumit totes les factures que 
hi havia fins al moment i que estaven compromeses per 
convenio Es tracta simplement del que queda per pagar; 
i és evident que el que queda per pagar s'ha d'estueliar 
adequadament. No es tracta de regatejar res a l'illa de 
Formentera; es tracta, si el cas, de regatejar la finalitza
ció, si estam d'acorel o no estam d'acord tecnicament 
amb el seu cost. I pareix ser que de moment amb el sis 
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primers capítols ja no hi ha un acord complet en tot aixo. És 
a dir, a l'illa de Formentera no se 1i regateja, perque voste 
sap molt bé que les obres estan practicament acabades, i 
voste sap que ha estat una bona voluntat per part del Govern 
i de la conselleria d'assumir _un pressupost extra que no te
níem per que assumir; i precisament ha estat en virtut d'a
questa doble insularitat que voste molt bé manifesta, i que 
nosaltres entenem perfectament. 1 entenem que aquest centre 
de salut -que per una altra part no oblidem que ja esta inau
gurat fins a dues vegades- el puguem inaugurar per tercera 
vegada i que sigui la definitiva. Nosaltres hi hem fet un es
fOH; addicional important, i li continuarem fent. Si em de
mana la quantitat, no ti puc dir, perque no se sap si el que 
es parla actualment, com a la seva pregunta, són 30 milions 
o simplement són 20 milions. Jo dic que aquest esfor~ que 
fara la conselleria naturalment hauria de ser correspost tam
bé per l' Ajuntament almenys en la mateixa quantitat. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. 

1.5) Pregunta RGE núm. 2697/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joan Ferra i Capllonch, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

1.6) Pregunta RGE núm. 2698/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Josep Moll i Marques, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

1.9) Pregunta RGE núm. 2717/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joan Ferra i Capllonch, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 2~7, del diputat 
Sr. Ferra i Capllonch, que veig fa referencia a la Conselleria 
de Cultura i Esports. Sí, Sra. Estaras? 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN: 

Sr. President, el conseller de Cultura és absent, és de 
viatge, i no podra ser aquí, i demanaria l'ajormament de les 
seves preguntes per al proper plenari. 

EL SR. PRESIDENT: 

Quedaran ajornades; no obstant aixo, jo agrairia al porta
veu del Govern que al tres vegades si se pot saber amb ante
lació, es poden preveure en un altre pIe. En qualsevol cas 
quedaran ajornades fins a la propera sessió les preguntes 
número 5, 6 i 9. 

1.8) Pregunta RGE núm. 2597/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Par
lamentari MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 2597, també 
del diputat Sr. Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a carretera nova a I'aeroport d'Eivissa. 
Té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públi-
- ques i Ordenació del Territori, a aquesta pregunta no hi 

veig altre transfons, només que I'opinió pública ha estat 
assabentada d'aquest projecte que tenia la Conselleria 
d'Obres Públiques sobre una addició a J'actual via d'ac
cés a l'aeroport, concretament a un deIs seus rams. Es 
va fer públic aixo, i hi va haver una oposició per part de 
dos ajuntaments, el de Sant Josep -crec que recordar que 
també es va oposar, pero sobretot el d'Eivissa, la ciutat. 
Aquesta carretera que va d'Eivissa a J'aeroport no im
porta dir la importancia que té, i la bona voluntat de la 
Conselleria de dotar Eivissa amb una via adequada; pero 
ara l'opinió pública es queda que no sap després d'a
quest rebuig -per part municipal, s'entén- si la seva 
conselleria té alguna alternativa al projecte inicial, o 
pensa dur a terme el projecte inicial aixÍ com va ser 
publicat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OOBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Moltes gracies. Estam estudiant altres solucions. El 
dia d'avui encara no hi ha cap decisió definitiva, i pos
siblement en uns quants mesos tendrem un esquema 
més clar. Aixo és tot. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Vidal? 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

La veritat és que en aquest saló provisional no hi ha 
molt bona audició i, perdoni, he entes que deia que de 
moment no té alternatives, que d'aquí a quatre mesos 
tendran unes ... 
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EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Vidal, per favor. Sr. Reus, podria repetir 
la contestació? 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Perdoni. Se sent bé ara? He dit exclusivament que esta m 
estudiant alternatives, i que en un termini de temps , el que 
sigui, tendrem solucions a la vista. Tecnicament hi ha tres o 
quatre possibilitats, hem de ponderar la millor, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conse!ler. Sr. Viclal , no vol fer ús de la pa
raula? 

11.1) Moció RGE núm. 1983/93, derivada de la Inter
peHació RGE núm 1484/93, presentada pel Grup Parlamen
tari MIXT, relativa a fallida de la cooperativa Sa Roqueta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Havent acabat les preguntes, la 10 ha estat retirada, pas
sam al punt segon de l'ordre del dia, que correspon a la 
Moció 1983, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relati
va a la fallida de la cooperativa Sa Roqueta. Aquesta moció 
ve derivada de la InterpeHació número 1484. Té la paraula 
en nom del grup proposant el diputat Sr. Peralta ¡Aparicio. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Aques
ta moció que avui es debat aquí, al Parlament, com bé ha 
dit el president, ve derivada de la interpe¡'¡ació que hi va 
haver en el seu dia; interpe¡'¡ació que va tenir una !larga 
discussió, un llarg debat aquí -no era aquesta tribuna, era la 
de dalt-, i que concretament a I'illa de Menorca, i més con
cretament a la població de Ciutadella va tenir una gran res
sonancia entre tots els pagesos que estaven afectats per 
aquesta fallida de la cooperativa Sa Roqueta. Molt ha plogut 
des que -i enguany ha plogut bastant- es va presentar aquesta 
moció fins al dia d'avui, que poderrhenir el seu debato S'ha 
de dir que alllarg de tot aquest temps hi ha hagut diferents 
converses amb els propis pagesos, amb membres del grup 
parlameqtari que sustenta el Govern; en fi, hi ha hagut bas
tants converses al respecte; i a més d'a<;o. he tingut ocasió 
de coneixer a fons tota la documentació amb la qual es troba 
tot l'afer de la fallida d'aquesta cooperativa. 

Concretament, pel que fa al punt primer d'aquesta moció, 
he de dir que procediré a retirar-lo, perque l'objectiu que 
tenia aquest punt fonamentalment era aconseguir que es 
pogLtessin aclarir davant les instanci judicials unes detenni 
~ades manifestacions que es varen f r aquí per part del Sr. 

onselJer el Agricultura i Pesca del Govern; i he de dir que 
a.l,a vista el 'aquesta documentació, i que aquesta documenta
CIO es troba en aquest moment en el jutjat, I'objectiu prin-

cipal que es tractava, precisament que es e1epuressin 
responsabilitats -si n'hi havia- d'aquesta fallida; a la vista 
que aquesta documentació -com dic- és al jutjat, sera la 
instancia judicial la que en darrera instancia -valgui la 
redunelancia- diri si hi ha hagut alguna casta de respon
sabilitat. Una vegada aquest tramit esta fet, per tant, 
cree que no hi ha lloe que avui es debati i es voti aquest 
punt primer. Per tant, queda retirat. 

Pel que fa al punt segon, com he dit hi ha hagut una 
serie de converses al llarg de tot aquest temps, s'ha de 
dir que l'objectiu que tenia aquest punt és que una serie 
de pagesos que varen avalar una serie de doblers per 
treure endavant aquesta cooperativa, a arrel d'aquesta 
fallida es varen trobar amb una situació d'indefensió 
total per poder recobrar aquest doblers, ja que per part 
del Govern, que també és creditor d'aquesta cooperati
va, hi havia un caire preferent per cobrar el deute que 
tenia ella amb el Govern. En aquest sentit he de dir que 
jo estaria disposat en qualsevol eas a acceptar algun tipus 
de transacció -i ago ho die perque evidentment abans hi 
ha hagut alguna conversa al respecte- en el sentit que hi 
hagués un eert dret preferent per part d'aquests pagesos 
perjudicats a l'hora de poder recobrar aquests e1oblers, 
aquests avals que ells varen signar i varen dipositar en el 
seu momento En definitiva aquest és l'objectiu del punt 
segon, que el mantenc sempre i quan no es produeixi -
com die- algun tipus de transacció per part del grup 
majoritari en aquesta cambra. 

1 dit a<;o, crec que queda aclarida la posició i queden 
assentades les bases per al debat d'aquesta moció que 
avui es presenta aquí. Moltes gracies. 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. Presi
dent en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Peralta. Altres grups que vulguin inter
venir? Pel PSM 1 EEM, el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. Presielent. El nostre grup no va interve
nir quan es debatia la interpel'lació que ha donat lloc a 
aquesta moció subsegüent; i evidentment varem sortir 
preoeupats d'aquell debat pel seu contingut. La moció 
subsegüent presentada pel Sr. Peralta des del Grup 
MIXT, pensam que té defectes de forma que evi
dentment amb la seva exposició que ha fet ara fa un 
moment queden solucíonats d'alguna manera. És un fet 
que respecte del primer punt -que ja ha anunciat que el 
retira- si tota la documentació sobre la fallida d'aquesta 
cooperativa esta en aquest moment ja en poder de les 
autoritats judicials, el Parlament no hi ha d'intervenir; 
i en qualsevol cas, qualsevol diputat, o particular, o 
membre del Govern que tengui documentació comple
mentaria que pugui donar a entendre o pugui demostrar 
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l'existencia d'actuacions que puguin ser constitutives de 
delicte, esta en l'obligació d'aportar-Ia al jutge. Si no ho fes 
així es convertiria en encobridor, i aquesta és una qüestió 
daríssima, que pensam que a més no és el cas, no és aplica
ble a aquesta situació. Esper1!m que digui així. 

Pel que fa a la segona proposta, ens sembla poc logica 
com ha sortida la d'habilitar una partida per subvencionar la 
junta rectora d'aquesta cooperativa, que són els que en defi
nitiva mantenen en aquests moments avals per valor d 'uns 16 
milions de pessetes. Molt millor ens semblaria aquesta pro
posta transaccional que a partir de les converses mantingudes 
amb els tres grups no proposants de la moció, faríem arribar 
a la Presidencia i a la Mesa del Parlament d'aquí a uns 
moments, i que aniria en el sentit que ja el Sr. Peralta co
men<;;ava a explicar. Es tracta, en tot cas, d'habilitar o procu
rar des del Govern que a l'hora de liquidar aquesta coopera
tiva, els aval·listes es vegin lliurats d'aquests avals abans que 
la Comunitat Autonoma com a creditora principal que és 
pugui cobrar el deute que la cooperativa manté amb ella. 
Nosaltres entenem que aquesta és la millor sortida, que no 
representa que la Comunitat Autónoma hagi d'habilitar cap 
partida pressupostaria, i que en canvi soluciona una solució 
que jo crec lamentable, i que tots els que estam en favor o 
hem lluitat per la potenciació del moviment cooperativista, 
i concretament per l'experiencai d'aquesta cooperativa que 
va despertar en el seu moment expectatives i l'espenin<;;a per 
molta gent, creim que podria ser la millor sortida. Gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Sr. Rus, té la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. El nostre grup després de les 
converses -com ha dit el Sr. Orfila- mantingudes sobre aques
ta moció presentada per aquest membre del Grup MIXT, la 
veritat és que en principi, i abans que es retiras com ha 
retirat en la seva intervenció, ens havia preocupat greument, 
perque pareixia que hi havia un coneixement -per dir-ho de 
qualque manera, Sr. President- de determinades irregularitats 
que, si bé es varen deixar entreveure en la resposta del Sr. 
Conseller a la interpel-lació, i que crec que jo indistintament 
de les repercussions polítiques que pugui dur, i de la respon
sabilitat que pertoqui per haver estat la Comunitat Autono
ma o la conselleria qui ha fet un seguiment de tot el que ha 
estat Sa Roqueta, que aixo ho deixarem per un altre costat, 
ens preocupava perque enteníem que des del moment que 
efectivament esta baix la tutela d'un jutge, crec que no s'hi 
ha d'entrar. Entre altres coses també hem de dir que la co
munitat des del moment que té un síndic representant per 
la participació del tant per cent que li correspon, crec que 
per aquest caire, el que són els interessos de la comunitat 
estan ben guardats, i per tant nosaltres en aquest cas entenem 
que es retiri, perque són els jutges que ho han de dir. 

Pel que respecta al segon punt, i que pareix que és el 
que el Sr. Orfila ha dit, i que és objecte de transacció, i 
que intentaria anar per salvar el que és la responsabilitat 
-per dir-ho de qualque manera- d'unes persones que 
varen posar uns avals, i que no vol dir que no tenguin 
una responsabilitat dins el seguiment que també s'havia 
fer dins el que és la cooperativa, pero jo crec que és 
important que quedi dar que aquests avals seran llevats 
després de la liquidació del que sera el patrimoni, és a 
dir que no li costi un duro més a la Comunitat Autono
ma aquesta cooperativa. Aixo era 1 'important; i a més 
ho die així perque el Sr. Conseller també ho va dir a la 
interpel-lació, va dir que estava cansat de tan tes vegades, 
una darrera altra, exactament, anar a socórrer aquesta 

-cooperativa. 

Jo, després d'haver transaccionat aquest segon punt, 
i que crec que queda molt dar que a la Comunitat Auto
noma no li costara cap dobler, i que fara el possible 
dins el que és el tramit processal després de la liquida
ció del que seran els síndics d'aquesta cooperativa, 
nosaltres hem de dir que votare m a favor d'aquesta 
transacció. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. En qualsevol cas vull fer l'observa
ció que la proposta de transacció s'ha de fer arribar per 
escrit a aquesta Mesa. Pel grup PP-UM té la paraula el 
Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores senyors 
diputats. Efectivament li presentarem ara mateix la 
proposta de transacció, que esta redactada amb els se
güents termes: "El Govern de la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears en allo que sigui possible dins la 
tramitació processal, maldara que els pagesos creditors 
no preferents siguin alliberats deIs avals signats en el 
procés de liquidació de la fallida de la cooperativa Sa 
Roqueta". Aquest sabem que no és un acte facil per al 
Govern, ja que difícilment a part de l'actuació deIs 
síndies, pot entrar dins un procés judicial; pero creim 
que també manifesta la voluntat de tot el Parlament -i 
també del Govern- en el sentit de donar suport a aquells 
pagesos que de qualque manera varen apostar per una 
manera de fer empresa, de produir, i que n 'han sortit 
amb els dits agafats, no pel seu mal cap sinó per altres 
culpes. 

També aixo, essent dins un procés judicial, garanteix 
que aquells que a l'informe deIs síndics, i que així ho 
contempli el jutge, puguin ser penats amb allo que sigui 
la responsabilitat; pero al mateix temps aquells altres 
que varen ser enganats o perjudicats puguin de qualque 
manera no ser malmesos pel Govern d'aquesta comuni
tat autonoma. 1 d'a<;;o, com que tot el referent al primer 
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punt efectivament era un tema judicial, hem d'agrair al Sr. 
Peralta que I'hagi retirat. Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Per torn de replica té la paraula el 
Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA] APARICIO: 

Gnkies, Sr. President. En primer 1I0c he de dir que ae
eept aquesta transaeció, i per tant a la vista de les manifesta
cions que han fet els representants deIs diferents grups, sem
bla ser que es votara aquesta transacció per unanimitat. Jo 
només vull afegír que fets com aquest ens han de fer meditar 
a tots , í que hem de procurar que en un futur tornin a suc
eeír. Jo he de dir que gracies al fet que va ser en el seu mo
ment presentada aquesta interpeHaeió i va ser debatuda, avui 
arribam a aquest acord entre tots els grups, -i cree que ens 
hem de felicitar per a<;o. Evidentment jo crec que es va 
iniciar una feina en aquesta línia, í avui es culmina amb 
aquest resultat, que crec que sera molt ben rebut per tots els 
afectats de la cooperativa Sa Roqueta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Entenc que arribats a aquest mo
ment, i abans de passar a votació, procediria fer lectura del 
text de la moció tal com quedaria; que per la transaeció que 
s'ha fet arribar a la Mesa diu el següent: 

"EI Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Bale
arJ; en allo que sigui possible dins la tramitació processal, 
maldara que els pagesos creditors no preferents síguin alli
berats deIs avals signats en el procés de liquidació de la falli
da de la cooperativa Sa Roqueta" . 

Aquest seria el text de la moció com quedaría, i deman si 
es pot considerar aprovat per unanimítat. Queda, ido, apro
vat per unanimítat. 

111.1) Proposició no de llei RGE núm. 100/93, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM I EEM, relativa a compliment 
de l'article 24 de la Llei de consellS insulars. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 pas~am al tercer punt de l'ordre del di a, que correspon 
a proposicions no de lIeí, i la primera és la número 100/93, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a 
compliment de l'article 24 de la Llei de consells insulars. No 
S'hi ha presentat cap esmena, i té la paraula en nom del grup 
proposant el diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Per tal de ga
~antir els necessaris controls parlamentaris sobre la gestió de 
es COltlpetencies que es vagin transferint als conseIls insulars, 

la Llei 5/1989 disposa que aquests -i citaré textualment
"elaboraran anualment una memoria sobre la gestió de 
les competencies que se'ls han atribult per lIei del Par
lament, la qual ha de contemplar els nivells i la qualitat 
de les funcions i deIs serveis exercits. Aquesta memoria 
es presentara al Govern en el primer trimestre de cada 
any". Igualment estableix que el Govern de la Comunitat 
Autonoma, una vegada examinades les memories anuals 
deIs consells insulars, trametra al Parlament una comu
nicació per a debat. El BOCAIB número 90, de 24 de 
juliol del 1990, publicava la Llei 9/1990 d 'atribució de 
competencies als eonsells insulars en materia d'urbanis
me i habitabilitat, úníca lleí de transferencia de compe
tencies aprovada fins avui per aquesta cambra. 

Amb bona logica, i en compliment estricte de 1 'arti
c1e 24 24 de lai de consells que llegíem abans, finalitzat 
el primer trimestre de l'any 1991, el Govern, una volta 
examinades les memories de la gestió del 1990 que se 
suposava havien rebut deis tres consells, ha vía de reme
tre al Parlament una comunicació per al seu debato És 
evident que no es va fer: primer incompliment flagrant. 
Potser es va estimar que la gestió d 'uns pocs mesos no 
feia necessari complir la llei. Cap explicació no s'ha 
donat, no obstant aixo. 

Passat el primer trimestre de I'any 1992, i una volta 
examinades les memories remeses pels consells referides 
a la gestió de l'any 1991 -ara sí que parlam d 'un any 
sencer de gestió- s'havia de remetre una nova comunica
ció del Govern a aquesta Cambra. Silenci total i absolut. 
El nostre grup parlamentari, i concretament aquest 
diputat que les parla, es va interessar per la qüestió , i 
rebé la resposta del Sr. Saiz en el sentít que examinades 
les memories remeses per alguns consells -no va entrar 
en detalls, que sempre solen ser odiosos- el Govern no 
s'havia atrevít a enviar la preceptiva comunicació. Segon 
incompliment flagrant. 

18 de gener del 1993, el Grup Parlamentari PSM 1 
EEM presenta la proposició no de llei que ara debatem; 
per cert, practicament al cap d'un any d'haver-se pre
sentat, reclamant el compliment de l'article 24. A I'en
tremig, aquest diputat que els parla va formular una 
pregunta amb petició de resposta escrita al Govern, 
relativa a les memories i a les corresponents comunica
cions, i rebé la curiosa resposta que a continuació els 
llegiré. En castella, per cert, a veure si la nova coordi
nació del Govern per part de la vicepresidenta Sra. 
Estaras aporta un nou rigor al Govern a l'hora de com
plir les propies lleis: Llei de normalització lingüística, 
Decret 100/1990. Pero el he anunciat que llegiria la 
resposta del Govern: 

"Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario 
PSM EEM relativa al cumplimiento del artículo 24 de la 
Ley de consells insulares. En cumplimiento de lo dispues
to por VMI en relación con el asunto, cúmpleme infor
mar lo siguiente: Primero, todos los consells insulares 

~~~====================================================================~ 



• 

3398 DIARI DE SESSIONS / Núm. 83 / 13 d'octubre del 1993 

han remitido a la Comunidad Autónoma sus respectivas me
morias sobre la gestión de las competencias en materia de 
urbanismo y habitabilidad, correspondientes a los años 1990, 
1991 Y 1992, aunque fuera del plazo del primer trimestre 
previsto en el artículo 24.1 dg la Ley de consells insulares. 

Segundo: el 25 de marzo de 1993 el Consell de Govern 
adoptó el acuerdo de remitir al Parlamento la pertinente co
municació sobre las memorias de los años 1990 y 1991 
-prenguin nota-

Tercero: para la remisión de la comunicación de las me
morias correspondientes a 1993 el Gobierno esperaba que 
todos los consells insulares hubiesen remitido sus respectivas 
memorias, habiéndose recibido la última el5 de julio de 1993 
por lo que .... El Conseller de Obras Públicas: Bartolomé 
Reus Beltran. 

Resumint: s'han remes totes les memories per part deis 
consells, pero s'ha incomplert el termini de que parla la llei, 
incomplint l'any 1991, l'any 1992 i l'any 1993. ja ho veuen, 
tenim un reconeixement explícit del Govern per escrit en 
aquest sentit. Finalment, segons el darrer panlgraf de la 
contestació del conseller d'Obres Públiques, rebuda la darre
ra memoria de l'any 1992, no dins el primer trimestre, dia 5 
de juliol passar, el Govern remet al Parlament la comunica
ció corresponent aprovada en Consell de Govern de dia 15 
de setembre. 

Primera qüestió que ens plantejam: I la comunicació 
corresponent als anys 1990 i 1991? És cert, com afirma el 
conseller Sr. Reus, que dia 25 de mar<; de l'any 1993 el Con
sell de Govern va acordar remetre-Ia al Parlament? Ha arri
bat a aquesta casa? El president diu que no. S'ha perdut pel 
camí? Deu existir algun barruguet, diable boiet, esperitó que 
s'ha proposat fer quedar malament el Govern en aquesta 
qüestió i s'ha cuidat bé de barrejar els documents d'aquesta 
comunicació?, que com succeeix amb les meigas gallegues, no 
es pot dir que existeixen, perque algú no les té a ma, pero 
haberlas, haylas, perque també és cert que el Govern les ha 
aprovat. 

Coneix la Mesa del Parlament l'existencia d'aquesta co
municació, i ha entes, no sabem per quin motiu, que no 
s'havia de debatre? Existeix algun motiu perque no es pu
guin debatre en aquest Parlament? Com és possible, si no, 
que arribi abans la comunicació aprovada pel Consell de 
Govern dia 15 de setembre que l'aprovada dia 25 de mar<;? 
Misteris de la vida. No vull pensar que s'amaguin delibera
dament aquestes memories, pero és possible que el Govern 
aprovi remetre-Ies i no es faci? Ningú es cuida, Sra. Estaras, 
que els acords del Consell de Govern es duguin a terme 
realment? Aprova coses el Govern, se n'obliden, no existei
xen, no es duen a la practica? Que ha succei't amb aquesta 
documentació? És conscient el Govern, que és aquí, que 
continua incomplint la Llei de consells insulars metre la 
comunicació referida als anys 1990 i 1991 no s'arribi a de
batre al Parlament? Són conscients, senyores i senyors dipu
tats, Sr. Jaén, tots els diputats que són aquí dins, que allo 

que la llei 5/1989 estableix com a fórmula de control 
parlamentari s'ha obviat en l'única llei de transferencies 
aprovada per aquest Parlament? 

Per cert, parlant de la gestió d'urbanisme que a Ei
vissa i a Mallorca s'exerceixen per uns organs específics 
-les comissions insulars d'urbanisme- no plurals, és a dir 
on no hi ha presencia de l'oposició; i per tant és en el 
debat d'aquesta comunicació que fa referencia a les 
memories que cada consell ha enviat, i a través del 
Parlament, com en tenim coneixement els membres de 
l'oposició. Estam per tant davant un element essencial 
del control democratic de la gestió d 'una competencia 
importantíssima, de l'única competencia -ho record una 

- altra vegada- que s'ha transferit als consells insulars per 
llei d'aquest Parlamento 1 volen dir, sen yo res i senyors 
diputats, que serem prou poc rigorosos com per debatre 
la gestió referida a l'any 1992 sense haver debatut aban s 
la del 1990 i la del 1991? ' És que no puc entendre corrí 
es pot admetre a tramito No ho entenc, sincerament. 

Per que debatem la memoria de gestió si no és, entre 
altres qüestions, per valorar l 'eficacia i la qualitat de la 
gestió d'aquesta competencia? 1 quina eficacia tindra 
debatre la gestió de l'any 1990 i la gestió de l'any 1991 
al cap de sis mesos d'haver-se debatut la de 1992? Més 
encara: segons l'única comunicació del Govern rebuda 
fins a aquest moment, la corresponent a la gestió de 
l'any 1992, -i aixo és textual, ho reconeix el Govern a la 
seva comunicació- les memories remeses pels consells no 
responen a allo que l'articIe 24 de la Llei 5/1989 esta
bleix, almenys una d'elles, la que és qualificada pel 
Govern -i citaré també textualment- d'"únicament des
criptiva i essencialment esquematica". Més, senyores i 
senyors diputats, el propi Govern reconeix en aquest 
document que una de les memories -citaré també textu
alment- no fa cap referencia al nivell i a la qualitat de 
les funcions deis serveis exercits, contradient així les 
exigencies de la Llei de consells. 

Volen encara més cIaredat? És possible un reconei
xement més explícit que s'incompleix la Llei de consells 
insulars? Pero mirin, senyores i senyors del Govern, si 
ho és cIar l'incompliment, que aquesta Cambra, el Par
lament de les Illes Balears, va aprovar dia 7 de novem
bre de l'any 1991 -i hem de tenir memoria- la resolució 
següent dins el debat sobre l'actuació política i de Go
vern, per unanimitat d'aquesta Cambra. Llegiré textual
ment: "EI Govern de la Comunitat Autonoma presenta
ra dins el primer quadrimestre del 1992 per tal que es 
debatin pel Parlament de les Illes Balears les memories 
que incIoguin els nivells i la qualitat de les funcions i els 
serveis exercits elaborades pels consells insulars de Ma
llorca, Menorca, i d'Eivissa i Formentera, corresponents 
als anys 1990 i 1991 sobre aquesta competencia de que 
parlam; primer quadrimestre de l'any 1992, i encara no 
ho han fet? O si ho han fet, ho han perdut? CIar que 
només són 18 mesos de retard, podria ser més. Qui no 
es consola és perque no vol. 
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1 en tot ac;;o hi haura, senyores i senyors diputats, algú 
que s'atreveixi a dir cara alta, sense avergonyir-se, que la 
nostra proposició no de llei no té sentit, que és poc oportu
na, que exageram les coses, que en feim un gra massa. No 
troben vostes que quan duim 30 mesos de retard pel que fa 
a la primera comunicació que s'havia de remetre és boni 
hora que aquest Parlament insti el Govern a complir d'una 
vegada per totes les Beis que aquí hem aprovat, i que una 
altra cosa s'ha de considerar com una burla al Parlament que 
té la sobirania del poble de les Illes? No creuen vostes que 
davant tant d'incompliment és la nostra obligació com a 
diputats que representam la ciutadania de les Illes rebutjar 
aquest procediment del Govern, o aquest desinteres? 1 que 
creuen vostes que han de pensar els ciutadans de les Illes, a 
qui representam, quan veuen que qui fa les Beis no les com
pleix, i que per part deis conseBs i del propi Govern no res
pecten els terminis, quan a ells, als ciutadans, els sol costar 
sempre tan car no respectar-los? Els posarem un recarrec, al 
Govern, del 20%. 

És per ac;;o, que conscients que els governants han de 
manten ir una actitud exemplar davant la ciutadania, i que 
una de les funcions d'aquest ParIament és controlar el Go
vern en el compliment de les Lleis que aquí, en nom deIs 
pobles de les Illes aprovam, entenem que aquesta Cambra ha 
d'exigir avui al Govern el compliment d'allo que ha incom
plert, tot instant-Io a remetre les comunicacions que segons 
la Bei havia d'haver remes fa ara trenta i devuit mesos res
pectivament, a la vegada que manifestam -i creim que ho 
hem de fer així- el rebuig per aquest incompliment. Acab, 
Sr. President. Si no ho feim així, estarem legitimats per 
exigir als maBorquins, menorquins, eivissencs i formenterers 
eLrespecte a aBo que disposen les Beis, i especialment als 
terminis per al seu compliment? 1 pensin, senyores i senyors 
diputats, i pensin, senyores i senyors membres del Govern, 
crec que avui és un día que aquest Parlament hauria de de
mostrar la seva responsabilitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Passam al torn del al tres grups. Pel 
Grup Parlamentari MIXT el Sr. Vidal i Juan té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Davant 
aquesta proposició no de Beí presentada pel Grup Parlamen
tari PSM 1 EEM s'ha d'observar en primer lloc, o reflexio
nar, sobre el seu significat, sobretot pel que té del necessari 
Control que s'ha de tenir sobre la gestió -i parIam molt de 
C~ra al futur- que els conseBs insulars duguin de les compe
tencies que les puguin ser transferides o delegades a les dife
rents materies que vaig assumint la Comunitat Autonoma 
procedel1'ts de l'ad ministració central. Tots sabem -i aqu í 
esta el bessó de la qüestió- que els consells i.nsu lars no tenen 
~~r, que donar compte al Parlament directament· pero per 
a l XQ es va fer la U ei de consells insulars es va arribar al 
~a~ ~ 1l1 de COllsens possible, i es va encertar -cree jo- en 

<tlt1cle 24 per eI 'a lguna manera responsabilitzar el Govern 

a l'hora de donar comptes al Parlament per part deis 
consells insulars d'aquesta gestió en les competencies. 

Per tant, crec jo que és important el que es reflecte ix 
en el fons d'aquesta proposició no de Bei, i no importa 
dir que després de Begir -tal vegada ho diré castellanit
zant- els considerandos d'aquesta proposició no de Bei, 
i sobretot després l'encesa defensa que ha fet el Sr. Orfi
la; s'ha d'estar en el fons completament d'acord amb 
aquest plantejament; i per tant crec que els seus comen
taris, que són seus pero que tenen diguem el valor que 
el Govern d'alguna manera davant les seves demandes 
d'informació al respecte ha donar algunes explicacions, 
com una que varem sentir aquí en aquest Parlament, 
que eB ha recordat; pero jo matisaria que no va dir els 
detalls, sinó que va fer comparacions -que per aixo voste 
ha dit que són odioses- respecte que alguns conseBs sí 
que ho havien complimentat; no va dir tampoc els exer
cicis que havien estat complimentats -em referesc als 
exercicis anuals-; i no va passar d'aquí, pero Bavors 
pareix ser que vos tes pareix ser, el grup proposant, ha 
tengut aquestes comunicacions per part del Govern, que 
vol dir que els conseBs insulars, amb més o menys re
tard, han al final informat al respecte, o sigui sobre la 
seva gestió en la competencia en l'única materia que ha 
estat transferida, que és la d'urbanisme i habitabilitat. 

Per tant, per no estendre'm més en aquest assumpte, 
i com que l'important és el que demana el text de la 
proposició no de llei, he de dir-Ios que, almenys pel que 
fa a aquest diputat que els parla, integrat en el Grup 
Parlamentari MIXT, no hi ha cap inconvenient en donar 
suport al punt número 1, perque crec que s'ha d'instar 
el Govern afer compliment, i crec que esta ben raonat 
aquest termini d'un mes, si sobretot se sap que té la 
informació provinent deIs conseBs insulars, que facin 
compliment d'aquest artide 24 de la Uei de conseBs 
insulars. 

Quant al segon punt, el grup autor d'aquesta propo
si ció no de Bei al final vol fer una estirada d'orelles -que 
tal vegada se la mereix- al Govern; pero cadascú té les 
seves maneres de plantejar les coses. Jo aquí la forma, 
en Boc d'"el seu rebuig davant l'incompliment", crec 
que si el Parlament instas que en el futur no es repetis
sin aquests retards, i d'alguna manera aquest missatge és 
val id per als consells insulars, dones naturalment li 
donaria suporto No obstant no die que noi li doní. Pero 
eom que no es traeta de fixar una posieió, sinó que hem 
volgut intervenir en el torn que eree que pot ser a favor 
d'aquesta proposició no de llei -perque cree que és així
ens agradar escoltar el que segurament el grup majorita
ri, que dóna suport al Govern, o el propi Govern, que 
pot intervenir quan vulgui, les seves manifestacions al 
respecte per veure si esta prou fonamentada aquesta 
estirada d'orelles que es proposa aquí, en aquest punt 2; 
o si -torn a dir- d'una forma cautelar, o si com de pri
mera impressió he dedui't, aquest diputat almenys , no 
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sé si el grup en que esta integrat secundara el que ell faci, 
s'abstendría, no votaría en contra. 

Per tant, resumint: complet suport al punt número 1, i 
cautelar espera pel que puglJi manifestar el grup majoritari, 
si ens conven~, o el propi Govern, sobre la nostra postura 
davant el punt número 2. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 
el Sr. Triay i Llopis té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ho ha explicat 
tan bé el Sr. Orfila, que realment és difícil afegir qualque 
cosa de nou a la seva intervenció. Jo, encara que sigui fora 
de termini, voldria afegír un tercer punt a aquesta proposició 
no de llei, en el sentit que el Parlament es dirigeixi als editors 
del Llibre Guinness de records mundials perque apuntin, per 
si pot ser un record, que en sis mesos i mig un document del 
Govern de la Comunitat Autonoma no ha fet el quilometre 
de distancia que hi ha entre el Consolat de Mar i aquest 
Parlamento Perque realment em sembla que és de competició 
mundíal, efectivament, reconeixer dia 8 de setembre que día 
25 de mar~ ha sortit un document cap aquest Parlament; i 
que avui, dia 13 d'octubre, s'hagín permes el luxe encara que 
no hagi arribat, sabent que avui a l'ordre del dia hi va aques
ta proposició no de llei. 

Pero, Guinness i records a part, voldria dir que els dos 
punts aquests, no tan soIs no em semblen gens carregats, sinó 
que em semblen més aviat lleugers, per la responsabilitat del 
Govern en aquesta materia. Crec que l'article 24 de la Llei 
de consells insulars regula una qüestió gens menor, gens 
formalista, gens burocratica, sinó una qüestió realment de 
fons de les relacions entre els consells insulars i el Parlament 
a través del Govern. Voldria recordar quin era el sentit d'a
quest debat anual, que per refrescar memories i donar in
formació als qui no hi eren, diré que es va aprovar amb el 
vot en contra del Partit Popular; es va aprovar aquest article 
24 gracies al vot d'Unió Mallorquina, perque el Partit Popu
lar estava en contra d'aquest tipus de regulació del debat 
anual. 1 de aquellos polvos vinieron estos lodos, com que 
estaven en contra, no l'apliquen. 1 crec que aixo no esta bé, 
perque crec que és un instrument fonamental de les relaci
ons -com deia inicialment- entre els consells insulars i el 
Parlamento 

Deien en el debat que hi va haver de la Llei de consells 
insulars els ponents "El Parlament tindra un debat anual que 
servira per reflexionar i prendre resolucions sobre el paper 
que el Govern exerceixi en materia de coordinació i control 
deIs consells insulars, i sobre ¡'eficacia i la gestió de les ma
teries transferides". Se deia una altre debat, un debat per tal 
d'assegurar en el Parlament el paper director que li corres
pon per reflexionar, per prendre resolucions, per vigilar, 
controlar l'eficacia de les gestions que s'han atribult per llei 

als consells insulars, i que aquesta reflexió pot servir per 
millorar lleis proximes o per corregir -que també és una 
capacitat que té el Parlament-Ies lleis que ja siguin en 
vigor, i també per ' controlar l' acció de govern en mate
ria de coordinació i control deIs consells insulars. 

Per tant és un mecanísme fonamental que s'ha in
complert materialment, en un cas amb un gran retard, 
en un altre perque no arriba el paper de l'any 1990 i 
1991, s'ha incomplert formalment, pero crec que també 
s'ha incomplert el contingut, i no voldria esgotar aquest 
raonament, perque crec que hi haura ocasió de fer-ho 
qua n hi hagi el debat, precisament, d'aquesta comunica
ció. Pero cree que la comunicació hauria de dur, i no 

- du, una valoració del Govern sobre les formes de coor
di nació com han funcionat, sobre el sistema d 'atribució 
de competencies en materia urbanística quin ha estat el 
seu grau d'eficacia; per tant, un document que donés 
peu a un debat polític, que crec que és el que el regla
ment preveu quan parla de comunicacions; una comuni
cació per al seu debat; per tant hi hauria d 'haver una 
substancia política dins una comunicació perque pugui 
ser objecte de debat i de resolucions per part del Parla
ment, a més de la simple transmissió, la simple notifica
ció d'unes memories redactad es pels consells insulars. 

Per tant jo crec que per aquests dos punts de vista, 
per aquest retard absolutament injustificable, i per 
aquesta manca de contingut, i sembla ser que de volun
tat de realment promoure el debat que la Llei de con
sells insulars du implícitament, i que és una relació 
imprescindible per assegurar que el Parlament té un 
control remot sobre l'exercici que fan els consells insu
lars de les competencies que se li atribueixen, crec que 
els dos punts de la proposidó no de llei estan avui per
fectament justificats i tindran el nostre vot favorable. 
Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM el Sr. Huguet té 
la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, estam da
vant una proposició no de llei on es plantegen dues 
propostes de resolució en torn a un tema que jo, vehe
mencies a part del qui ha intervengut en primer lloc 
com a proposant, és un tema de fons i de contingut 
polític, que crec que sí ha encertat amb el seu plante
jament el portaveu del Partit Socialista, que ha deixat de 
banda consideracions de caracter futurible, o d 'adiví del 
que diria el grup majoritari, i s'ha centrat en el que era 
l'esperit de l'article 24. Que el Sr. Orfila es deixi estimar 
per part del PSOE no és res que es desconegui; pero 
que ja interpreti el que nosaltres haguem de dir, fins 
aquí podíem arribar. Dones, no, Sr. Orfila, miri: al 
primer punt el nostre grup li donara suporto 1 li donara 
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suport perque és cert que si es fan les lleis, s'han de complir; 
i també és cert que hi ha vegades que hi ha lleis que tenen 
preceptes legals el compliment deIs quals es fa molt difícil 
dins el termini que es marca; pero així i tot no es justifiquen 
certs retards, i com a mínim hi ha l'oportunitat de venir a 
aquesta Cambra i donar les explicacions pertinents del motiu 
pel qual no es pot complir un precepte, encara que sigui de 
caracter legal. 

Per tant al primer punt és una obvietat que el nostre grup 
parlamentari li ha de donar for~osament suporto No sola
ment a<5o, sinó que voste mateix diu , independentment del 
retard, que les memories del 1990 i 1991 varen ser aprovades 
en comunicació pel Consell de Govern de dia 25 de mar~, i 
amb aquest record de Guinness a que ape¡'¡ava el Sr. Triay, 
encara no havien arribat aquí. Per tant és logic i coherent 
instar. conegut a~o, que el Govern presentés automatica
ment aquestes dues memories amb la seva comunicació abans 
de debatre la del 1992, que sí ha entrat; i a- mi em consta 
que després d'aquest debat així es fara. 

No valdran en aquest moment arguments de canvi de 
consellers o de canvi de responsabilitats, perque la responsa
bilitat d'un executiu, independentment del qui ostenti en un 
moment determinat una conselleria, és de l'executiu, sobre
tot dins una legislatura. Pero sí que crec que hi pot haver 
aquí confusió del que ha de ser el control parlamentari 
d'aquestes competencies, i aquí és alla on hi han d'introduir 
una serie de variacions. La responsabilitat exclusiva en mate
ria urbanística correspon als consells insulars perque així ho 
ha determinat el Parlament de les IlIes Balears. L'únic que fa 
la Llei de consells insulars, baix el nostre entenc1re, és una 
c!ªusula que dóna la facultat al Govern de coordinar a nivell 
interinsular aquesta política urbanística que amb exclusivitat 
detenta cadascun deIs consells insulars, i per tant obliga els 
consells insulars a rendir comptes c1avant el Govern ele la 
Comunitat Autonoma de la gestió en materia urbanística; 
clausula aquesta que la mateixa Llei de bases de regim local 
també preveu per l'administració central o per les comuni
tats autonomes en quant que 1 'aelministració central pot 
també demanar responsabilitats a les comunitats autonomes 
sobre la gestió de certes transferencies. 

Pero d'aquÍ a fer un debat, o iriterpretar que la respon
sabilitat en materia urbanística és c1el Govern de la Comuni
tat Autonoma, crec que seria una prostitució del que és una 
transferencia com a propia als consells iósulars. El que ha de 
fer el Govern és rebre aquestes memories, i en base a elles 
donar coneixement al Parlament perque el Parlament hi 
P.ugui opinar, i pugui valorar la gestió d' aquestes transferen
Cles que va fer el seu dia el Parlament de les Illes Balears a 
cada eun deis conseUs insulars , i perque els diputats siguin 
els que valorin, interpretin i re olguin sobre la manera com 
~ ' ha fet la gestió e1 'aqueste competencie. Nosaltres ens 
~nclinam que si.gui el Parlament que faci aquesta valoració 
I que el Govern es limiti a tramitar i a remetre al Parlament 
aquestes memories simplement amb un escrit: Rebudes les 
lllemories en funció de la gestió que detenen els consells 

insulars, es remeten al Parlament per al seu debato 1 els 
diputats aquí intervendran a fer les seves valoracions. 

Quant a l'eficacia i la qualitat, el qui ha de valorar si 
s'ha equivocat o no s'ha equivocat en atribuir aquestes 
competencies als consells insulars no és el Govern, que 
no ha transferit la competencia; és el Parlamento El que 
ha de fer la valoració de les memories, de la seva efica
cia, de la seva qualitat, de la seva gestió és el Parlament, 
que és el que va transferir com a propies aquestes com
petencies als consells insulars. Jo interpret -i és una 
opinió que supos que es respectara exactament igual 
com n'hi pot haver d'altres que també són perfectament 
respectables- que la valoració sobre una transferencia 
que és propia deIs consells insulars no l'ha de fer l'exe
cutiu, sinó que 1 'ha de fer aquest Parlament. 1 aquí 
intervindrem com a parlamentaris que varen fer aquesta 
llei, no com a membres del consell insular. 

Per tant, jo en a~o discrep amb certes opinions que 
s'han donat aquí, que el Govern ha de fer una valoració 
de la gestió, una valoració d'aquestes memories i una 
interpretació proposant mecanismes de correcció si ve 
al caso Els mecanismes de correcció els ha de proposar 
aquest Parlament, que és el que va fer la transferencia, 
no el Govern de la Comunitat Autonoma, Una altra 
cosa és si les transferencies en aquesta comunitat auto
noma es fessin per decret de Consell de Govern, com 
passa amb l'administració del Govern d'Espanya a la 
resta de les comunitats autonomes, que es fa mitjan~ant 
decret de Consell de Govern, una volta s'han posat 
d 'acord. Aquí no, aquÍ és per llei del Parlament, i és el 
Parlament el que ha de marcar els mecanismes de cor
recció. 

1 amb la meya intervenció crec que també queda 
perfectament justificat -almanco per a nosaltres- que no 
donarem suport al segon punt, per tal com ja per part 
d'aguest portaveu és coincident amb el que deia abans 
el portaveu del Grup MIXT, que s'ha d'instar el Govern 
ele la Comunitat Autonoma que aquest acord, que va 
prendre dia 25 de mar~, entri tan prest com sigui possi
ble a aquesta Cambra perque es pugui fer la tramitació 
conjunta d'aquestes tres memories, i que comencem per 
les primeres, abans de fer una valoració de la gestió del 
1992. Així ho demanam, i aixÍ ho feim saber també al 
Govern de la nostra comunitat. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Vol fer ús del torn de replica el 
Sr. Orfila? Té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. He d'agrair en primer lloc el 
suport del Grup MIXT, encara que només sigui al pri
mer punto Sr. Vidal, no troben vostes que el Parlament 
ha de rebutjar I'incompliment de la llei per part del 
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Govern i deis consells, quan duen 30 i 18 mesas, respectiva
ment d'incompliment, que no és hora que el Parlament els 
estiri les arelles i els digui "compleixin, per favor". Ha han 
fet malament, han incomplert -i a~o quedi constatat aquí al 
Parlament-. 

He d'agrair al Grup SOCIALISTA -no esperavem una 
altra cosa. Em deix estimar per vostes- el suport a la nostra 
proposició no de lIei. Vostes s'estimen els consells insulars, 
i creuen que han de jugar un paper, i creuen en el paper que 
ha de jugar aquest Parlament a l'hora de controlar, a l'hora 
de valorar com es produeix la gestió. 

En la intervenció del Sr. Huguet jo destacaria que em 
semblen primordials perque el Govern canvil d'actitud, pero 
m'ha faltat un tercer. Ha fet primer un acte de contrició: 
"Ha reconeixem, hem fallat, no hem complert la !lei". Pri
mer requisit per al perdó: acte de contrició. Segon element: 
proposit d'esmena, "faran el que havien d'haver fet fa 30 i 
18 mesas respectivament". 1 la penitencia, Sr. Huguet? 1 la 
penitencia? Aquesta és el rebuig que avui el Parlament -
llegeixin vostes estirada d'orella- hauria d'imposar al Govern. 
És el rebuig que proposam. 

1 només una matisació, Sr. Huguet: El debat de la comu
nicació que s'ha de fer al Parlament ha de ser sobre la quali
tat de la gestió; i després li explicaré com el propi Sr. Saiz 
entrava en aquesta qüestió, pero em permetin que resumeixi 
novament la pel-lícula deis fets, perque jo crec que és abso
lutament important, perque algú es pugui encara replantejar 
l'actirtud respecte del segon punt de la nostra pro posta. Que 
diu l'article 24 de la Uei de consells? "Elaboraran anualment 
una memoria sobre la gestió de les competencies que inclo
gui els nivells i la qualitat de les funcions i deis serveis exer
cits ". El Govern retira aquesta memoria fent la seva valora
ció, la remetra al Parlament, i aquest evidentment entrara en 
la valoració. pero ha de tenir aquesta memoria, l'ha de co
neixer, i aquesta memoria ha d'incloure la valoració de la 
qualitat de la gestíó. 

Quan entra en vigor la Uei de transferencia de les com
petencies en urbanisme i habitabilitat als consells? L'any 
1990. Envien les memories de gestió del consells dins el 
primer trimestre del 1991? No. Ho fan el primer trimestre 
del 1992 respecte de la gestió deis anys 1990 i 1991? Sí, 
pero fora de termini, i tan mal feta que el pro pi conseller Sr. 
Saiz, responent a una pregunta que li formul em díu -i ho 
llegiré textualment: "Miri, Sr. Orfíla, li contestaré molt rapi
dament. Efectivament han enviat aquestes memories, no 
durant el primer trimestre, amb més retard, concretament els 
mesos de maig, juny i juliol respectivament; pero la Uei de 
consells insulars diu que han de fer memories que incloguin 
el nivell i la qualitat de les funcions i serveis exercits. Les 
memories que han enviat els consells insulars són exclusíva
ment enumeratives d'actuacions, relacions de plans aprovats, 
de llicencies donades, de reunions celebrades, etcetera. No
saltres enteníem que feia falta qualque cosa més per poder 
fer aquesta comunicació al Parlament". 

El Govern se sent incapa~ perque els consells han 
incomplert, perque els consells el que han remes ha 
estat una llista del que han fet, en cap moment han 
valorat. 1 el Govern no té cap ressort per obligar els 
consells insulars a complir la llei? diu "entenem que la 
Uei volia dir qualque cosa més quan parlava d'una 
memoria que inclogués nive\ls i qualitats de les funcions 
i deis serveis exercits. Per acto ho varem demanar reite
radament als consells insulars. Pero de fet no hem acon
seguit més informació que aquesta". Lamentable. L'úni
ca competencia transferida fins ara. Si el propi ho reco
neix, s'ha incomplert la Uei de consells insulars per part 
deis consells, i el Govern no sap que fer per corregir-ho, 
i en conseqüencia opta per incomplir eU també, i no 

- envia la comunicació corresponent. Incompliment cla
ríssim. 

Novembre del 1991, el Pie del Parlament acorda per 
unanimitat instar el Govern a presentar la comunicació 
dins el primer quadrimestre del 1992. Es tornen saltar 
flagrantment, se salten olímpicament altra vegada 
aquest acord. Finalment el Govern, el mar<; d'enguany, 
aprova remetre la comunicació i, o no ho fan -estam 
molt interessats en coneixer que ha succei't-, o la per
den. Com envíen els documents, Sra. Estaras? És que 
aíxo seu ara ja és una qüestió de mala sort, jo no sé si 
els he de compadir i tot. 

Em volen dir, senyores i senyors diputats, per tant, 
quin sentit tindra debatre la comunicació que el Govern 
-no ho dubtam- remetra ara, la que va aprovar el mar~ 
d'enguany sobre la gestió d'una competencia transferida 
referida als anys 1990 i 1991, quan faci ja mig any o més 
que haurem debatut la referida al 1992? Quina eficacia 
tindra? Per que ha de servir? Com és possible que suc
ceeixin aquestes coses quan només tenim una compe
tencia, una única competencia transferida? 1 que succei
ra quan en tinguem una dotzena? Succeira aquest in
compliment flagrant en totes les competencies que es 
vagin transferint als consells? No ho saben; jo crec que 
no ho saben, i a<;o és lamentable. Es poder endur d'a
quest Parlament la competencia real de fiscalitzar, de 
controlar, de fer el seguiment de les competencies que 
són d'aquesta comunitat autonoma i que en un moment 
determinat s'han transferít als consells insulars, per 
desídia deis consells insulars, i per desídia del Govern 
que és incapa<; de complir la \lei que aquest Parlament 
ha aprovat. 

1 creuen vostes -acab, Sr. President- que a<;o no és 
motiu més que suficient per rebutjar aquest procediment 
des d'aquesta cambra de la sobirania popular? La nostra 
proposició no de llei, senyores i senyors diputats, és 
perfectament vigent. Esta de rabiosa actualitat a partir 
que el Govern no ha remes la comunicació del 1992, i 
veim la incapacitat de complir la Uei de consells insu
lars. És per tant perfectament logic que reclamem que 
es compleixi, i és perfectament logic que rebutgem que 
el Govern de manera sístematica l'hagí incomplerta. Si 
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aquest Parlament és incapa~ de reclamar al Govern, o de 
criticar-lo quan incompleix les lleis que aquí feim, arreglats 
estam. Ben difícil sera que un dia puguem reclamar als 
ciutadans que ells la compleixin. Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Hi ha peticions d'intervenció en con
trareplica? Sí, el Sr. Vidal té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Només perque respecte al punt 
número 2 havia dit que estaria a I'espera de la intervenció 
del grup majoritari, que dóna suport al Govern, perque tal 
vegada fins i tot m'hagués pogut convencer de votar contra 
d 'aquest número 2. La veritat, Sr. Orfila -perque he de con
testar a voste- li he de dir que després de la seva intervenció, 
que naturalment ha fet posterior a altres intervencions, tam
poc no he sortit conven<;ut que el millor sigui aquesta estira
da d'orelles al Govern, a pesar que es podria haver-les estirat 
d 'altra manera; i llavors haguéssim estat d'acord. En tot cas 
jo només faria una estirada d'orelles a una confusió que es 
produeix a vegades -i no és que vulgui parlar ex-catedra
pero que el que no es pot fer és parlar que els consells insu
lars detenen aquestes competencies, perque les ostenten, Sr. 
Orfila. Perque detentar és ostentar indegudament. No sé si 
ha estat voste el que ho ha dít, pero ho he sentít. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

__ Gracies, Sr, Vida!. Més intervencíons? Sr. Huguet, té la 
paraula. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Tanta sort que 
almenys es reconeixen dues coses per part del grup parla
mentari, que és quant a l'acceptació del primer punt d'a
questa proposició no de llei, pero que nosaltres mateixos ens 
hem d'aplicar la penitencia. la penitencia és el segon punto 
Jo crec que no solament hi ha un proposit de fer-ho complir, 
sinó que hi ha hagut una instancia directa per part del nostre 
grup parlamentari, coinciclent amb altres grups que aban ele 
debatre la memoria del 1992. i essent que varen ser aprova
des per COl1sell de Govern en el marc del 1992 les memories 
del 1990 i 1991 que e. remetin tan prest com igui possible 
aquestes dues memories, que comencem per un ordre crono
logic, acceptam el retard que hi hagut, que a<;o no s'ha de 
produir, que es faci d'una manera, i que els consells insulars 
també compleixin d'una manera ordenada la remissió d'a
questes memories. 1 a<;o s'ha dit així de clar i llampant, i 
aquÍ no ens han de fer cap rua quan s'han de reconeixer les 
coses. 1 aquesta és la veritat i no és una altra. 

~er tant davant les evidencies, si un les vol amagar el que 
fa es el ridícul. Nosaltres no les hem volgut amagar. Crec 
que aquests debats són necessaris i són imprescindibles. Pero 

sí que vull tornar insistir en la diferencia de concepció 
que hi ha en la interpreta ció de l'article 24 de la Llei de 
consells insulars; i jo hi vull tornar insistir perque per 
part del nostre grup el Govern l'únic que ha de fer és 
una descripció de les memories que rep; i el que ha de 
fer una autentica valoració de la gestió de la competen
cia que exerceixen els consells insulars és el Parlament, 
que és el que realment ha donat aquestes competencies 
als consells insulars. el que ha de controlar aquesta gesti
ó, que és el que dóna la competencia, és el Parlament. 
1 el Govern ha de fer una descripció d'aquestes memori
es. 1 voste ens ha donat una Hum, i la Hum que ha donat 
és que amb la descripció que fa el conseller diu que és 
el que consta aquesta memoria, i que ell es pensava que 
a més d'aixo tindria altres conceptes que no es contem
plen, i que per tant li estranya que a<;o no hi sigui. Pero 
no fa una valoració si positiva o negativa sobre aquesta 
gestió, perque jo entenc que el Govern no l'ha de fer, i 
sobretot venint del seu grup, quan amb una llei que 
acabam de retirar es posava les mans al cap en termes 
que ara aquí demana, de fiscalització, de controlar. A<;o 
es dóna de bufetades, unes coses i les altres. A<;o s'ha de 
fer aquí, i el Govern el que ha de fer és complír, que 
quan rep la memoria, la lIegeixi, digui quin és el seu 
contingut, la seva descripció, la remetí, i que els grups 
parlamentaris, que han assumit la responsabilitat de 
donar aquesta competencia com a exclusiva, passin 
comptes d'aquesta gestió i facin propostes de resolució. 
Jo em neg que el Govern faci propostes que millorin o 
no millorin una gestió amb uns competencia que el 
Govern no ens dóna, que la dóna el Parlament. 

Per tant aquest és el nostre sentit, i amb a<;o sí que 
ens trobara" i ens trobarem sempre. Amb altres coses, 
de valoracions sobre memories de competencies que 
pugui gestionar un consell insular, crec que el Govern 
no hi ha d'entrar. 1 no hi ha d'entrar perque ara es dóna 
una circumstancia als consells insulars, i en un altre 
moment es pot donar una altra circumstancia, quant a 
formació política o responsabilitat dins un consell insu
lar. 1 les valoracions per part d'un executiu podrien 
donar també interpretacions suspicaces en funció de si 
un consell estas en mans d'uns o estas en mans d'un 
altre. 1 el que no esta en mans de ningú és aquest Par
lament, i el que ha de valorar aquestes coses és aquest 
Parlamento 1 si aquesta no és la interpretació de l'article 
24, em cregui que el nostre grup esta disposat a fer una 
revisió d'aquest article, perque no I'entenem d'una altra 
manera. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Acabat el debat passarem a la 
vatació, i entenc que es demana votació per separat del 
punt primer i el punt segan de la proposició no de llei. 

Passarem, ido, a votar el punt primer. 



3404 DIARI DE SESSIONS / Núm. 83 / 13 d'octubre del 1993 

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

Queda aprovat per unanimitat el punt primer. 

Passam a la votació del punt segon. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, po
den seure. 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. En conse
qüencia queda rebutjat el punt segon de la proposició no de 
llei. 

111.2) Proposició no de Llei RGE núm. 1303/93, presenta
da pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a ajuts per a 
paHiar els danys causats pels huracans a l'illa de Cuba. 

EL SR. PRESIDENT: 

I passam a la Proposició no de Llei número 1303/93, pre
sentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a ajuts per a 
pal'liar els danys causats pels huracans a l'illa de Cuba. Té la 
paraula en nom del grup proposant el diputat Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Rallaré des de l'escó, perque crec 
que aquesta .... 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats, per favor. Pot fer ús de la parau
la, Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei crec 
que es defensa amb els seus propis termes, encara que hem 
de tenir en compte la data en que va ser presentada, que era 
en el mes de man;, quan es varen produir aquests fets a l'illa 
de Cuba; i ates que per part deIs pressupostos de la Comuni
tat Autonoma existia una partida pressupostaxia per ajut al 
Tercer Món, i degut a les peticions que hi va haver en aquest 
sentit, que es varen fer arribar als diferents grups per part de 
representants d'organitzacions no governamentals que varen 
manifestar la seva inquietud per la situació que es produla 
en aquest país, va ser el moti u pel qual es va presentar 
aquesta proposició no de llei, que esper que pugui comptar 
amb el suport majoritari d'aquesta cambra. Res més, moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Hi ha més intervencions? Pel 
Grup PSM I EEM el Sr. Gomíla i Barber té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER ' : 

Molt breument també, només per manifestar el 
nostre suport a aquesta proposició no de lleí. Si bé és 
ver que va ser presentada fa set mesos, o que la debate m 
set mesos després de la catastro fe que hi va haver a l'illa 
de Cuba, també és ver que aquesta partida que té la 
Comunitat Autonoma als pressuposts, el Govern també 
n'hagués pogut fer ús al marge d'aquesta proposició no 

- de !lei per solidaritzar-se amb el poble cuba. Malgrat 
a<;o no sé si s'ha fet, pero així i tot nosaltres donarem 
suport a aquesta comissió. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Sra. Riera i Madurell, del Grup 
SOCIALISTA, té la paraula. 

LA SRA. R~ERA I MADURELL: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
També el Grup SOCIALISTA donara suport a aquesta 
proposició no de llei que ha presentat el Grup MIXT. 
Ens sembla molt bé que es destini part de la partida 
prevista a les seccions deis pressupostos, a pal'liar la 
greu situació que pateix l'illa de Cuba, encara que ma
lauradament la quantitat que hi podrem destinar, en cas 
de prosperar aquesta proposta, com sembla, sera for<;o
sarr1ent molt petita, ja que els nostres pressupostos pre
veuen molts pocs diners per aquest tipus d'ajut. El Grup 
SOCIALISTA voldria fer aquí la consideració que va 
posar de relleu aquest fet en el darrer debat de pressu
postos, presentant diverses esmenes d'addició a les sec
cions per tal d'augmentar la partida d'ajuts al Tercer 
Món i zones en conflicte, perque la considera va clara
ment insuficient; esmenes que totes elles foren rebutja
des pel grup majoritari, que dóna suport al Govern. 

Nosaltres, voldria dir aquí, continuarem treballant 
perque aquesta comunitat autonoma col'labori en tas
ques de cooperació, destinant-hi una quantitat del seu 
pressupost que s'acosti cada cop més al famós 0,7%, que 
és la quantitat que recomanen les Nacions Unides, i que 
d'altra banda ve recollida també" per exemple, en els 
estatuts del consorci del Fons Mallorquí de Solidaritat 
i Cooperació al Desenvolupament, al qual s'hi va afegir, 
per exemple, la setmana passada el Consell Insular de 
Mallorca. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Pel Grup PP-UM el Sr. Ribas de 
Reina té la paraula. 
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EL SR. RIBAS DE REINA: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Nuestro gru
po va a apoyar esta moción. Yo quisiera aclarar una serie de 
conceptos, quizás unas pequeñas variaciones, porque quere
mos y pensamos que somos solidarios con el pueblo cubano. 
y lo somos por varias razones; yo tengo que decir a la Cá
mara que todavía no hace cien años Cuba era española, y 
hay muchos emigrantes que están en Cuba que siguen siendo 
españoles; y yo creo que con la solidaridad que se está esta
bleciendo en este Parlamento, queremos dar testimonio de 
ello. Es verdad, como ha dicho el Grupo SOCIALlST A, que 
los dineros que tenemos en esta comunidad no son importan
tes en esta partida, pero realmente creemos que nosotros 
vamos a dar soporte. Queremos hacer hincapié que además 
llegue no al gobierno cubano, queremos dejarlo muy claro, 
que sea al propio pueblo cubano para que llegue al pueblo, 
y que no esté mangoneado por parte del Gobierno. 

En este sentido las cosas hay que decirlas por su nombre, 
no hay que olvidar que es aSÍ,; y creo que en este momento 
es importante que las ayudas las pueda recibir. Por tanto 
nuestro grupo va a dar soporte con una pequeña matización, 
si le parece, que esta ayuda sería gestionada a través de 
alguna organización no gubernamental de la isla de Cuba, 
pero que sea en los presupuestos elel año 1994; porque preci
samente los presupuestos del año 1993 ya están dados desde 
el principio, desde que se aprobaron los presupuestos, y que 
en este momento no hay nada, no hay dinero en ninguna 
partida. Muchas gracias, Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Ribas de Reina. Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Graeies, Sr. President. En primer Uoe vull agrair a tots els 
grups el suport que donaran a aquesta proposició no de Uei, 
inelosos els matisos; jo entenc que és una transacció el que 
demana el Sr. Ribas de Reina en el sentit que es podria afegir 
que es doni a través d'aJguné\ orgaoització no governamental. 
Jo, com ha dit la Sra. Riera i Madurell cree que seria desit
jable que cada vegada ens atraquessim més a aquest 0,7% 
que recomana l'ONU. Cree que realment ja hi ha algunes 
comunitats autonomes que arriben a aquesta quantitat, i que 
ens hi haurÍem d'atraear cada vegada més. Evidentment el 
que ha clit el Sr. RibC\s de Reina erec que aquestes altures -ja 
he c1it al principi ele la intervenció que a<;o va ser presentar 
el trie de mar<;- a aquestes aItures del pressupo t difícilment 
Seria. Com que no es parla d'una quantitat fixa, j anéssim a 
aquesta partida, I.a quantitat que es podria donar seria praeti
cament irrelievant i per tant crec que sÍ, que es pot aeceptar 
~Lle sigui a partir de la partida deIs pressupostos de l'any 
1994. Moltes grades a tots. 

=--

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Entene, ido, que es transaeciona 
que l'esmentada quantitat sigui gestionada a través d'una 
associació no governamental, i que sigui amb carree als 
pressuposts del 1994. Per aixo han d'estar d'aeord tots 
els grups parlamentaris. SÍ, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sr. President, el nostre grup amb aquesta transaceió 
no estara d'aeord. Nosaltres estam d'aeord amb la pro
posició i no amb la transaeció, per dues raons, si ens ha 
permet. En primer Uoe perque ens sembla absolutament 
estrany que no es pugui posar una partida a l'any 1993: 
6.000 milions de modifieacions de credit avalen sufici
entment poder dedicar una partida x, la que sigui, a 
aquesta funció, si és que hi ha voluntat política. Segon, 
tema també molt important: que és aixo que no ens 
fiam del Govern de Cuba?, i ho diu aquest Parlament?, 
ni del Govern de Cuba ni d'un altre govern. Per que és 
que no se'n fien, Sr. Ribas de Reina, del Govern de 
Cuba? I del regim de Pinoehet, se'n fiaven? És que és 
un poquet fort, eh! Que s'hagués proposat ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Pree silenci als diputats. Sr. Alfonso, entene que 
voste no esta d'aeord que es tramiti la transacció. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Pero per altres raons. 

EL SR. PRESIDENT: 

L'opinió en relació a admetre una transaeció o no, és 
simplement mantengui si s'admet o no s'admet. No és 
necessari donar explicacions en aquest sentit. Per tant, 
no havent-hi unanimitat quant a admetre la transaeció, 
s'ha de sotmetre a votació el text tal eom venia redactat 
de la proposició no de Uei inicial. En conseqüencia 
pass are m a la vota ció. 

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

Queda aprovada per unanimitat. 

IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició 
de l1ei RGE núm. 2024/93, presentada pel Grup Parla
mentari PSM I EEM, relativa a proposta de reforma 
del Reglament del Parlament de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al darrer punt de l'ordre del dia -pree silenci 
als diputats, per favor-, que és el debat de presa en 
eonsideració de la Proposició de llei núm. 2024/93, pre-



• 

3406 DlARl DE SBSSIONS / Núm. 83/13 d'octubre del 1993 

sentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a pro
posta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes 
Balears. Té la paraula pel grup proposant el diputat Sr. 
Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

-Sr. President, senyores i senyors diputats. Interessa a algú 
allo que estam fent en aquesta Cambra? S'ho creu sincera
ment? Interessen als ciutadans de les Illes els debats que aquí 
es plantegen? Llegia fa pocs dies l'obra de Victoria Camps 
Virtuts públiques on la catednltica d'etica es formulava pre
cisament la pregunta de quins són els motius de l'allunya
ment, del progressiu distanciament deis ciutadans de la polí
tica. 1 fa esment a dues qüestions perfectament lligades entre 
elles, com a una de les causes del divorci entre els ciutadans 
i aquells que han estat elegits per ells per representar-los. 
Una és l'existencia de la imatge de corrupció lligada a l'exer
cici del poder, i l'altra és la dificultat creixent per aprofundir 
els mecanismes que permetin garantir la transparencia en la 
gestió deIs interessos públics. Esta ben clar, raona la catedra
tica, que la lluita no ja contra la corrupció, sinó contra la 
identificació de política i corrupció passa precisament pel 
refor~ament de la democracia, és a dir de la capacitat que té 
la propia democnkia per treure a la llum les seves pro pies 
faltes, els seus defectes. 

Així, el principi de presumpció d'inocencia, aplicable a 
qualsevol ciutada en un estat de dret, s'ha d'acompanyar en 
el cas d'aquells que detenen els mecanismes del poder per 
representació deis vots populars, amb la constant disposició 
a demostrar que qualsevol sospita que pugui afectar aquest 
exercici és absolutament fiscalitzada fins a esbrinar totes les 
possibles responsabilitats. És per a<;o que qualsevol pro posta 
tendent a la regeneració de la vida pública ha de passar per 
fon;;a pel refor<;ament deis mecanismes de control democra
tic deis organs de poder, és a dir per facilitar a aquells que 
no participen en la presa de decisions executives, de govern, 
les tasques de fiscalització, de seguiment, de control d'aquells 
a qui la majoria deis vots ha atorgat la capacitat de gestionar 
els doblers i els interessos públics. 

Els he de confessar, senyores i senyors diputats, que fa 
Ul1S mesos, en plena primavera, coincidint enguany amb la 
campanya electoral, vaig tenir la satisfacció d'escoltar de 
boca d'alguns deis dirigents polítics candidats a la presiden
cia del Govern, paraules de seriosa reflexió sobre la necessi
tat d'aprofundir la democracia amb formulacions concretes 
sobre com pensaven, si obtenien la majoria suficient, remou
re que ells i els seus partits considera ven obstacles per al seu 
exercici. Així, i no em cauen els anells per reconeixer-ho, 
vaig detectar un nivell de coincidencia ample amb una pro
posta concreta formulada per part d'un líder polític situat 
a les antípodes -ideologicament parlant- de les meves creen
ces. La convicció del Sr. Aznar expressant a través deIs mit
jans de comunicació, i concretament a través del debat tele
visiu que el va enfrontar al Sr. González, la necessitat d'ar
bitrar mecanismes que fessin més possible el control per part 
de l'oposició deis actes del Govern, em va captivar per la 

racionalitat deis arguments emprats, per la contundencia -
de les raons esgrimides. No és logic, raonada, que a la 
cambra de representació popular, és a dir el Congrés 
deIs Diputats, es compti amb un reglament de funciona
ment que dificulta i fins i tot impossibilita les actuacions 
extraordinaries de control que en alguns moments serien 
de desitjar davant situacions o fets també extraordinaris. 
És poc logic i fins i tot representa una disfunció que, per 
exemple, la creació de comissions d'investigació parla
mentaria hagi de comptar amb el suport de la majoria. 

Efectivament, com ha de voler la majoria que dóna 
suport al Govern que es crel una comissió parlamenta
ria per investigar aquell, si als seus ulls tot el que fa el 

- Govern és mereixedor del seu escaló. Com és possible 
pensar que el grup que detenta la majoria pot reconeixer 
facilment que el govern que ell ha elegit ha mantingut 
actuacions presumptament deficients o irregulars, de tal 
manera que cal constituir una comissió que investigui 
fina esbrinar la veritat? Com pensar que a<;o pugui 
succeir en el moment, a més calent, en que s'esta deba
tent a través deis mitjans de comunicació, enmig del 
carrer, a qualsevol institució, a qualsevol Parlament, 
aquestes possibles actuacions deficients per part del 
Govern? 

Em va interessar la qüestió d'una manera molt espe
cial, atesa la coincidencia amb els plantejaments que el 
nostre grup parlamentari havia formulat repetides vega
des en aquest Parlament, sense que mai obtinguéssim el 
suport suficient com per veure aprovat un canvi que ara, 
des d'altres instancies, anunciaven com a objectiu priori
tari i com a garantía per fugir de la perversió del siste
ma. 1 no s'assustin, senyores del PP, és una cita textual 
del Sr. Trillo; el coneixen? Fins i tot em vaig permetre 
la llibertat de remetre un escrit al Sr. Federico Trillo, 
reconegut dirigent del PP i vicepresident de la Mesa del 
Congrés deis Diputats, en la qual a més de mostrar-li la 
meya satisfacció per les manifestacions fetes en el mate ix 
del Sr. Aznar, a la inauguració del curs d'opinió políti
ca i Parlament, Ji adjuntava la nostra pro posta de refor
ma del Reglament del Parlament de les IlIes Balears, per 
si li podia resultar d'utilitat quan el seu grup fes el ma
te ix plantejament al Congrés, al hora que permetia dema
nar-Ji l'opinió sobre la nostra proposta de reforma pre
sentada en aquesta Cambra. Perque el Sr. Aznar, en el 
seu programa electoral, havia anunciat que presentarien 
aquesta proposta. 

La coincidencia en el contingut de la proposta regis
trada pel Grup del PSM 1 EEM a principis de juny amb 
les formulacions exposades pel Sr. Trillo amb motiu de 
la inauguració del curs esmentat, organitzat per la uni
versitat Complutense de Madrid, em feia suposar que -
ara sÍ- aquesta vegada la nostra proposta de reforma del 
Reglament del Parlament de les Illes rebria el suport 
suficient com per veure 's aprovada. 
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Les múltiples ocupacions del Sr. Trillo -imagin- han im
pedit que em faci arribar la seva valoració, que ates a la seva 
experiencia i el seu indubtable prestigí parlamentari, m'hau
rien pogut servir, i molt, per dotar d'arguments de pes la 
intervenció que des d'aquesta tribuna he de fer per defensar 
la proposta que avui , sens dubte, ha de sortir aprovada per 
unanimitat. Aixo no obstant, ja la carta que li vaig remetre 
feia esment a la necessaria coherencia que ha de presidir 
sempre les actuacions d'un partit polític, coherencia que en 
aguest cas concret no dubtava impediría gualsevol veHeltat. 
Seria dífícilment justificable, en efecte -lí deia- que mentre 
al Congrés del Díputats el PP, on esta en minoria, el seu 
grup anuncia que ha de proposar una reforma del Regla
ment; al Parlament de les Illes Balears, on el PP gaudeix de 
la majoria absoluta, el mateix grup impedís l'aprovació de 
la pro posta que hem presentat, i que va en el mateix sentit de 
les manifestacions fetes pel Sr. Trillo, pel Sr. Aznar, i el 
contingut del programa electoral del PP que tots els mitjans 
de comunicació varen cuidar molt bé de destacar. 

Suposant, per tant, que les primeres manifestacions públi
ques fetes per alguns representants del Grup PP-UM en 
contra de l'aprovació de la proposta de reforma que presen
tam són fruit de la desinformació respecte de les manifesta
cions fetes pels seus líders a nivell de l'Estat, m'oferesc a 
facilitar-los tota la informació que he anat acumulant sobre 
aquesta qüestió, i molt especialment les referencies de prem
sa sobre les diferents manifestacions que han fet el Sr. Aznar 
i el Sr. Trillo respecte d'aquesta política. 

En qualsevol cas convé deixar ciar que la proposta de 
modificació de reglament que hem presentat pretén, tal i 
CO!D s'explica a I'exposició de motius, la flexibilització deis 
requisits necessaris per constituir una comissió d 'investigació, 
eliminant la necessitat d'un acord de la majoría, tal com 
s'estableix en aquests moments; i establint el quorum mínim 
necessari per crear obligatoriament amb una quarta part deIs 
diputats de la Cambra. Entenem que la proposta que deba
tem, la proposta que hem presentat, és absolutament raona
ble en el sentit que les comissions el'investigació són simples 
instruments de control parlamentari, í que en bona logica no 
haurien de necessitar el consentiment de la majoria parla
mentaria. L'objectiu d'aquestes comissions esta prou ciar, no 
és sinó el d'una funció de control parlamentari de l'activitat 
de l'executiu, un objectiu fiscalitzador respecte de I 'existencia 
de presumptes irregularitats en I'actuació ele l'executiu. 1 esta 
ben ciar que en nom de la transparencia la majoria, sigui la 
que sigui en cada moment, abjura de la seva capacitat de 
majoria numerica fent possible que amb un quorum determi
nat es cre'in aquestes comissions que forc;osament han de 
tenir un caracter i una duració limitada en l'objectiu i el 
temps. 

Atesa la necessitat de refor~ar els mec.:'\nisme que donin 
transparencia a la vida política parlamentaria espera 01 , 

entenem sinceramenl que aquesta proposta nostl"a ha ele 
rebre el suport unr:Ulime ele tata aquesta Cambra perque, 
senyores i senyors diputats hi ha algú que tengui por de les 
cOrnissions d investigació? Hi ha algú que tengui la conscien-
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cia prou intranquila com per obrir absolutament les 
portes de les seves actuacions perque el Parlament les 
controli, les fiscalitzi. Hi ha algú que pot sostenir que 
aquí no és bo, aquí no és desitjable, aquí no és correc
te allo que en el Congrés deIs Diputats és un objectiu 
per regenerar la vida pública. Hi ha algú que aquí pugui 
dir sense posar-se vermell que en el Parlament de les 
IlIes no hem de voler demanar el que en el Congrés deIs 
Diputats es considera lluitar contra la perversió del 
sistema democratic?, i es posa com a condició al Sr. 
Felipe González per entaular el dialeg que hauria d'e
xistir entre les formacions polítiques. Pot succeir aquest 
doble llenguatge? Nosaltres creim que no. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Passam al tom deis grups que 
vulguin intervenir en tom a favor o en contra de I'es
mentada proposició de llei. Pel Grup Parlamentari 
MIXT el Sr. Pascual té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Una propo
sició de lIei, millor dit una proposta de reforma del 
Reglament del Parlament amb el contingut de la que 
debatem, que promou l'augment de la transparencia en 
l'acció de govern a través de la possibilitat de creació de 
comissions d 'investigació sense necessitat deIs vots deis 
diputats que donen suport al Govern, o sigui a través 
d 'una minoria més o manco qualificada, no es pot votar 
desfavorablement, i més si es té en compte que en els 
programes electorals de les passades eleccions, i en el 
programa electoral del meu partit, figura expressament 
aquest extremo 

L'únic, tal volta, se li pot fer a aquesta proposta de 
modificació del Reglament del Parlament, és que de 
moment no hi ha cap precedent que les modificacions 
del Reglament entrin en vigor dins la mateixa legislatura, 
sinó que les que s'han fet fins ara han entrat en vigor a 
la legislatura següent, com la que es va fer poc abans de 
la dissolució de la passada legislatura. Aixo és un prece
dent que nosaltres pensam que s'hauria de mantenir, o 
sigui que les pro postes de Reglament, en no ser que hi 
hagi una necessitat absoluta, han de ser per a la próxima 
legislatura, pero aixo també podria ser objecte d'una 
esmena parcial. 

També hi ha un altre precedent, que pens que es 
romp en aquest cas i que no s'hauria de rompre. Aposta 
el partit a que jo pertany ha demanat al Grup Parlamen
tari PSM 1 EEM un ajomament, per dues raons. La 
primera, perque totes les reformes del Reglament s'han 
fetes per consens, i pensam que aixo hauria de ser la 
tonica habitual. 1 la segona, perque si s'ha de modificar 
el Reglament, es pot fera través d'una pro posta de re
forma per un grup parlamentari, no hi ha cap incon
venient formalment, pero és convenient que es faci tal 
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vegada a través de la ponencia del Reglament, que elabori 
una proposta per a la presa en consideració on s'asseguri 
aquest consenso Ido bé, si s'ha de modificar el Reglament, a 
més d'augmentar la transparencia en l'acció de Govern a 
través de la possibilitat de c~ació de comissions d'investiga
ció per minories qualificades, pero sense que faci falta la 
majoria. 

També entenem que s'ha d'augmentar l'estabilitat insti
tucional, és a dir que amb una reforma del Reglament del 
Parlament es podrien desincentivar fenomens que no són 
positius per la democracia com és el cas del transfuguisme. 
1 també pretenem dotar d'una major eficacia a aquest Parla
ment. Per exemple, hi ha altres parlaments que són de comu
nitats autonomes com la nostra, que en els seus estatuts 
figura que els períodes de sessions duraran quatre mesos en 
l'any, que s'ah donat una interpretació flexible a aquest pre
cepte, i a través de considerar que són dies habils, o el que 
sigui, fan durar al llarg de 1 'any més temps el període de 
sessions, amb la qual cosa es dóna més eficacia al Parlament, 
perque hi ha més temps de control al Govern. 

Per tant, jo he de demanar que el Grup PSM 1 EEM es 
pensi l'ajornament, si és possible, que es reuneixi en tot cas 
la Comissió del Reglament, i aixo m'agradaria que se'm 
contentas. De qualsevol manera he anunciat que no es pot 
votar en contra aquesta proposta del Grup Parlamentari PSM 
1 EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
T A el Sr. Triay té la paraula: 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Encara que el 
Reglament del nostre Parlament de les Illes Balears només 
exige ix el vot favorable de la majoria absoluta a la votació 
final de conjunt d'una reforma de Reglament, políticament 
és de general acceptació que és desitjable que les reformes 
de reglaments responguin a un ampli acord, no a la voluntat 
d 'una sola forl5a política, encara que tengui la majoria abso
luta d'una cambra. Perque és bo que les regles del joc par
lamentari, els drets de ls diputats i de les minories, no siguin 
minimitzats pel partit que forma el Govern i el grup parla
mentari majoritari. Per aixo el Reglament del Parlament de 
les Illes Balears, i en general tots els reglaments de comuni
tats autonomes i de les Corts Generals, a més de la iniciativa 
ordinaria propia d'una proposició de lIei, com la que ara 
avui aquí es tramita, preveuen la iniciativa col'legiada mit
jan~ant ponencia conjunta de tots els grups parlamentari, 
com ja s'ha fet amb anterioritat a aquest Parlament, amb la 
intenció d'anar a cercar gran s acords des de l'inici deIs tre
balls. Per aixo a més s'acostuma posposar l'entrada en vigor 
l'entrada en vigor de les reformes de reglaments a l'nici de 
la següent legislatura, perque aixo ajuda a for~ar la pruden
cia, no sigui que a l'entrada en vigor del reglament modificat 
li apliquin a un alIo que va modificar pensant en l'adversari. 

1 faig aquestes consideracions previes per emmarcar 
la nostra opinió favorable en relació a la proposició del 
Grup Parlamentari PSM 1 EEM, opinió favorable a 
l'objectiu de flexibilitzar el sistema actual sobre comissi
ons d'investigació, que només actualment comptant amb 
el suport del grup majoritari, o sigui deIs diputats del 
partit del govern, es pot iniciar el treball d 'una comissió 
que estudil monograficament alguna qüestió relaciona
da amb el Govern i la seva administració. Diu el profes
sor de dret constitucional Vírgala Foruria, a un semina
ri sobre dret parlamentari del Parlament Base, en relació 
precisament a les comissions d , investiga ció -em permetin 
una cita d'un jurista- diu que -traduint directament a la 
nostra llengua- que "el nus gordia quant a la constitució 

- de les comissions d'investigació, i possiblement de tota 
la seva problematica és el de l'organ encarregat de 
realitzar la seva constitució. A l'actualitat, amb l'excep
ció de la República Federal Alemanya, la creació de les 
comissions d'investigació exigeix l'aprovació del PIe, és 
a dir el consentiment de la majoria parlamentaria, i es 
converteix d'aquesta manera en l'únic instrument de 
control parlamentari que no és actuable des d'un primer 
moment per l'oposició parlamentaria. Prima, per tant, 
més la seva configuració com a comissió parlamentaria 
creada per decisió del PIe que com a instrument fona
mental de control parlamentari a disposició de l'oposici
ó; amb la conseqüencia que la majoria parlamentaria sol 
negar-se a establir un mecanisme que té per objecte 
controlar les activitats del seu govern. La reactivació del 
paper del Parlament a la seva funció controladora ha de 
tenir un deIs seus pilars fonamentals en la flexibilització 
deIs requisits necessaris per a la creació de comissions 
d'investigació" . 

1 afegeix més envant a la seva ponencia, i diu "si 
colem potenciar la funció de control parlamentari i per
metre que l'opinió pública conegui les possibles actuaci
ons incorrectes del Govern i de l'administració, és ne
cessaria una modificació reglamentaria que permeti una 
oposició responsable la creació automatica de comissi
ons d'investigació. Oposició que a la vegada tengui una 
certa identitat per tal que l'actuació no respongui a 
interessos conjunturals de qualsevol minoria." He de dir 
que participam aquests punts de vista que expressa el 
catedratic, el professor de dret constitucional, el Sr. 
Vírgala Foruria. És una qüestió, a més, plantejada pel 
Partit Popular per a la reforma del Reglament del Con
grés deIs Diputats a la campanya electoral de les passa
des eleccions, com tan bé ha recordat el diputat Sr. 
Orfila; i per tant, al marge de la formulació concreta del 
Grup Parlamentari PSM 1 EEM que ens presenta avui 
aquí, sembla que hi hauria d'haver una gran coinciden
cia sobre la necessitat d'incorporar-ho al nostre regla
ment. 

També vull dir que el quorum que estableix la llei 
fonamental d'Alemanya, la Constitució de la República 
Federal, d'una quarta part, que és una peculiaritat ger
manica i que respon a la Constitució de Weimar anteri-
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or, que ja també establia una possibilitat d'aquest tipus de 
constituir comissions d 'investigació, creim nosaItres que és 
una mica baix, i que un quorum d 'una tercera part podria ser 
més adequat. 1 aixo sense menysprear en absolut la regulació 
de Castella i Lleó, que és interessant també, ja que permet 
crear comissions d'investigació sense acord majoritari, sem
pre que els que s'hi oposin no siguin majoria absoluta. Per 
fer-ho més intel-ligible, amb I'abstenció deis diputats d'Unió 
Mallorquina es podria crear una comissió d 'investigació, 
encara que a l'acord de creació hi hagués més vots contraris 
que vots favorables. 

En resum, senyores i senyors diputats. Sí a la idea. Vota
rem que sí a la presa en consideració a aquesta proposició 
de llei de reforma del Reglament. pero voldrÍem que aquesta 
proposició, si s'aprova, s'emmarcas dins una reforma més 
amplia, que no fos una actuació simplement aillada, i que a 
més tingués la voluntat d'un ampli acord en totes les mate
ries de reforma reglamentaria; i per aquest ampli acord el 
nostre grup parlamentari esta disposat ja des d'ara afer els 
ajustaments necessaris a la seva posició per tal de fer-Io pos
sible. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, estam davant 
una proposició de llei que indiscutiblement per la seva resso
na!1cia i publicitat donada pel grup parlamentari proposant, 
ha despertat l'interes, si més no, d 'aquesta cambra, i també 
deIs mitjans de comunicació. Per tant, el primer objectiu 
l'han aconseguit. 

El segon objectiu, i és veure que es fara amb una propo
sició de llei d 'aquestes característiques, se centra en saber 
quina sera la postura del Grup Parlamentari PP-UM en 
aguest debat. El primer que he de dir és que he trobat la 
presentació pobra, mancat d'arguments propis; a<;o sí m'ha 
alegrat que dins l'EEM, que en el PSM hi hagi un feel segui
dor deis postulats i principis del SI": Aznar. Voste utilitza el 
Sr. Aznar quan l'interessa, i ens diu "feis-li caso 1 altres dies 
surt aquí "per favor, no estiguin subjecte als postulats que 
els dictin des de Madrid"; segons bufa el vent, voste es mou 
cap a un lloc o cap un altre; és a dir que hi va amb uns argu
ments segons els interessos lloables, partidistes, que a voste 
li van bé. 

Jo 1i diria que no escrigui tant a Federico Trillo, que es 
po si en contacte amb nosaltres, que sapiga quina és la nostra 
POstura perque a Madrid que la política del Partit Popular 
a Balears la dis enyam des de Balears, i en els nostres pro
grames electoraJs empre ban e tal elevals amb les propostes 
que nosaltres hem fet. Vosu~ ba volgut confondre el personal 
el.1tre el que són els debats públics previ a unes eleccion ,on 
hl ha proposte electorals, de dir que es fara en cas de gua-
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nyar, amb el que és una legislatura a mitjan curs on, 
aprofitant el que es diu a un aItre camp, sí dins l'Estat 
espanyol, pero no relacionat amb aquest, insta que nos
altres seguim el mate ix camí. 1 ciar, amb els seus argu
ments posa entre espasa i paret al Grup SOCIALISTA 
i els serve ix d 'instrument, encara que no ha diguin, a 
allo que ells els agradaria fer aquÍ, pero que no poden 
dir ni poden fer perque aBa són els que es neguen a tot 
el que ara sembla que volen dir que sÍ. Per tant d'inco
herencies n'esta el món pie. 

Jo crec que no ha de servir aguest debat per a una 
hipocresia parlamentaria. Crec que aguest debat ha de 
servir per posar les cartes damunt la taula; i posant les 
cartes damunt la taula ens podem entendre. Miri, nosal
tres consideram en certa manera, i dit amb tots els res
pectes -i em cregui que he volgut mesurar tates les pa
raules de la meya intervenció- consideram lamentable i 
de falta de rigor, i d'una amnesia total, que es pugui 
presentar avui una reforma de reglament amb un punt 
molt concret, aprofitant unes certes circumstancies, que 
encara no sabem el resultat quin sera, pero por si cuela. 
1 aquest és l'error fonamental que s'ha de denunciar 
aquí: fan una utilització de la circumstancia, no del 
fons. Punt primer. 

Punt segon: Justificarien vostes qualsevol reforma del 
Reglament que vengués a instancies, i avalat per 31 
diputats d'aquesta Cambra unilateralment; que pruden
cia -sigui dit- ha tingut el Sr. Triay de fer també la 
mateixa observació, crec que intel-ligentment. Els regla
ments han de tenir uns ressorts perque cap grup parla
mentari, encara que tengui la majoría absoluta, pugui 
imposar-se damunt les minories, o damunt els altres 
grups parlamentaris. Pero a~o ha de servir per a tots, de 
tal manera que tampoc no es puguin aprofitar les cir
cumstancies per veure si en un moment determinat la 
majoria es traspassa d'un a l'altre per introduir una 
modificació del reglament que 1 'únic que persegueix són 
fíns polítics i no una reforma de veritat, en profunditat, 
deis aspectes del reglament que tal vegada la praxi parla
mentaria ens donaría a entendre que seria necessaria la 
seva reflexió, i que per tant el Parlament té una ca mis
sió que podria entrar a una amllisi molt més amplia, i 
no l'excusa d'una modificació puntual. 

Jo els voldria recordar, a més de tot a<;o, que no ens 
preocupa a nosaltres si es poden constituir comissions 
d'investigació o no es poden constituir, perque en 
aguest parlament se n 'han constituit, i aguest grup ha 
donat suport i ha participat activament. CIar, si el resul
tat després no és el que esperaven o els gue els agrada
va, després és una comedia. Pero ningú no pot negar 
que aquest parlament s'hagi oposat qua n hi ha hagut un 
interes demostrable per crear aquestes comissions d'in
vestigació. La nostra postura podria ser molt comoda; 
podría ser optar avuí aguí de cara a la galería j la gent 
que ens escolta, com que el diu el Sr. Triay és totalment 
cert, no sigui cosa que provoquem una modificació per 
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fer la guitza al qui ara governa, i que resulta que després "ai, 
s'ha girat la cosa i ara ens l'apliquen a nosaltres". Efectiva
ment no entra en vigor fina a la próxima legislatura. Per tant 
la comoditat d'aquest grup seria "al-lotets no passeu pena, 
qui dia passa any empeny, anem a dir que sí, haurem quedat 
bé davant tothom i aquí no passa res ". Dones no, nosaltres 
no participarem amb aquesta comedia. Estam per participar 
taLcom han fet sempre les reformes deIs reglaments d'una 
manera oberta, clara i consensuada, tal com preveuen els 
mateixos mecanismes del reglament d'aquesta cambra; i no 
per quedar bé trairem els nostres principis. 

I han de fer aquí repas a la memoria. Dia 29 de juny de 
l'any 1983 el Parlament va aprovar un reglament provisional. 
El 26 de febrer del 1985 el Parlament per unanimitat aprova 
la modificació de l'apartat 2 de l'article 62 del Reglament. 
Dia 4 de juny del 1986 el Parlament aprova inicialment el 
nostre reglamento Hi ha una comissió del Reglament a la 
qual hi varen participar totes les forces polítiques on es fan 
una serie de modificacions, i va ser dia 20 de mar¡; del 1991, 
presentada pels grups Popular, Socialista, Nacionalista d'es
querres, CDS, Unió Mallorquina i Mixt. Com es pot obser
var, tot a¡;o va comptar amb l'acceptació amb matisos dife
rents, és clar, i amb matisos de debat, que ens podem reme
tre al Diari de Sessions, i els que ens preocupat per aquest 
tema, per no venir aquí a dir disbarats, ens n 'hem donat 
compte que hi havia criterís i que hi havia matisos, pero que 
al final es va arribar a un consens practicament total. 

Per tant, crec que és perillós el joc que avui vostes en¡;a
ten; i crec que hi ha grups polítics que són quasi totalment 
coincidents amb aquests arguments. Almenys jo faig aquesta 
interpretació de les exposicions que han fet aquí certs repre
sentants de grups polítics d'aquesta Cambra. El Reglament 
és una norma basica de comportament que determina els 
drets i deures de tots els diputats, amb les mateixes garanties 
i amb les mateixes condicions; no deis diputats d'una majoria 
en contra d'una minoria, ni viceversa; i per tant tots els dipu
tats s'han de veure representats i participar en aquestes re
formes de reglament, el maxim consensuades possible. Es 
necessita una base consensuada amplia i previa abans de fer 
una proposta de modificació del Reglament. 

I repetesc, davant l'existencia d'una majoría absoluta és 
tremendament perillós pro posar reformes del Reglament, 
tremendament perillós, perque podrien caure que modifica
cions es fessin en un moment determinat a conveniencia del 
grup majoritari. 1 segur, com li deia abans, que voste posari
en el crit al cel. 

Jo crec que l'article 51 del Reglament del Parlament de 
les Illes Balears permet la creació de comissions d'investiga
ció, i estableix únicament i exclusivament que sera el Pie de 
Parlament, que és el sobira, el que decidira si es crea o no 
es crea una comissió d 'investigació. I estableix qui la pot 
proposar: a proposta deIs organs pertinents de la Cambra, a 
proposta deis grups parlamentaris; i durant la legislatura 
passada, o al tres legislatures, s'han plantejat aquestes comis
sions d'investigació. Pero consider que el que no pot imperar 

és que la voluntat d'una quarta part deIs diputats preval-
gui damunt les tres quartes parts que es manifestin o es 
poguessin manifestar en sentit contrario Jo puc coincidir 
amb voste que la quarta part de la Cambra pugui propo
sar la creació d'una comissió d'investigació. Pero qui 
l'ha d'acordar és el Pie d'aquesta Cambra. O amb meca
nismes d'una certa garantia, com abans li havia esmentat 
el portaveu del Grup SOCIALISTA i com figura en el 
Reglament de Castella i Lleó. 

En qualsevol cas entrar en aquesta discussió, no a la 
discussió si volen o no volen comissions d'investigació, 
que aquest no és el debat, el debat ' ¡;es si s'aprofita una 
circumstancia per plantejar un punt concret de reforma 

- del Reglament, quan en aquesta Cambra sempre totes les 
reformes havien partit d'uns criteris més o menys con
sensuat. Perque és clar, el Grup Parlamentari PP-UM 
no diu que no a la possibilitat de reformar el Reglament, 
possibilitat oberta al mateix Reglament d'aquesta Cam
bra; el Grup Parlamentari PP-UM diu que no a aquesta 
proposta de voler fer una modificació puntual amb un 
cas concret, i no utilitzar el mecanisme que el mateix 
Reglament preveu, en la Comissió de Reglament, per 
veure si es pot introduir altres tipus de modificacions. 
Aquest és el sentit. El sentit no és comissions d'investi
gació sí o comissions d'investigació no. Per tant, jo li 
deman que retiri aquesta proposició de llei. Li ha dema
nat el representant del Grup Parlamentari MIXT, indi
rectament li ha demanat el cap al Sr. Triay, encara que 
el COl' l'hagi obligat a haver de dir que sí després. Pero 
ell esta, perque ho ha dit en les seves paraules, perque 
es faci d'una manera consensuada, tan ampla com sigui 
possible, dins la Comissió de Reglament. Retiri voste 
aquesta proposició de llei, no perverteixi un tema tan 
important com és la norma basica de comportament 
deis diputats d'aquesta Cambra, ens asseguem a una 
taula, xerrem i mirem quines són les modificacions que 
puguin esdevenir necessaríes per al funcionament d'a
questa Cambra. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Pel tom de replica el Sr. Orfila 
té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Confuci 
sembla ser que deia que quan el savi assenyala la !luna 
amb el dit, el curt de vista queda embadalit mirant el dit. 
És la forma, és l'oportunitat, és la necessitat del con
sens. Volem agrair al Grup SOCIALISTA el suport 
anunciat a la nostra proposta de reforma del Reglament 
del Parlament de les Illes Balears, tot i entenent la ne
cessitat d'aprofundir el consens, un consens que ens 
imaginavem que existiria. Perque, volen vostes més 
con sen s que el vot del Grup SOCIALISTA, el Grup 
MIXT que anuncia que no poden de cap manera votar 
en contra; el del nostre grup que proposa; i una política 
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concreta que el PP mantenia en el seu discurs electoral. O no 
anaven en serio? No aquí? Alla sí i aquí no. 

Volen vostes un consens més logic que aquest? És possi
ble més consens que el de tota la Cambra? Nosaltres podem 
entendre perfectament que tenguin diferencies tots els grups 
amb la redacció que proposam. Pero tots vostes, senyores i 
senyors diputats saben perfectament quina és la tramitació 
d'aquesta proposta, i saben que es pot es menar conveni
entment en la seva tramitació. 

El debat, sen yo res i senyors diputats, és clarament polí
tic. És o no necessari o desitjable reformar el Reglament per 
donar la possibilitat de constituir comissions d'investigació 
parlamentaria sense la necessitat del suport de la majoria? 
Aquesta és la pregunta, no una altra. Absolutament perplex 
m'ha deixat la intervenció del Sr. Huguet. Parlava eH de la 
meya, i dei a "lamentable falta de rigor, amnesia total". Quins 
raonaments més pobres, Sr. Huguet, per desqualificar allo 
que els seus correligionaris han defensat, i defensen apassi
onadament, a una altra instancia . Volen dir, senyores i se
nyors diputats que té alguna credibilitat qui avui diu blanc, 
i dema diu negre, i es barata la camisa segons bufi el vent de 
gregal o de llebeig? Són conscients, sen yo res i senyors del 
PP, que fan un magre favor al seu partit , concretament al 
Grup Parlamentari Popular al Congrés, que quan presenti 
l'anunciada -l'han anunciada ahir mateix- proposta de refor
ma del Reglament del Congrés en el mateix sentit, o molt 
semblant, que la nostra, han de rebre for<;osament les iranies 
i les befes del altres grups per poc que coneguin el que aquí, 
en aquest Parlament, ha succeit?, i ja ens cuidarem nosaltres 
que així sigui. No s'ha fixat, Sr. Huguet, en el somriure del 
Sr:. Alfonso?, Si gairebé se li ha esqueixat la boca e1el tip de 
riure que avui s'ha fet en escoltar-lo. S 'imaginen la cara del 
Sr. Trillo quan llegeixi el diari de sessions on es donen argu
ments tan febles com són els seus? 1 s'imagina, Sr. Huguet, 
el gran gust del Sr. Solchaga demanant coherencia, parlant 
com feia voste? 

A~o és fer comedia, senyores i senyors. Comedia el Sr. 
Aznar? Comedia el Sr. Trillo? És ben cert que no és el ma
te ix predicar que donar blat; pero em volen dir quina credi
bilitat podrem donar nosaltres mateixos quan el Sr. Aznar 
insisteixi, acusant el Sr. González -bon Felipe- de presiden
cialisme, d 'aplicar les tecniques de rodillo, de tenir por a les 
comissions d'investigació perque no té la consciencia tran
quil'la, acusant-lo d'activitats de perversió -així: de perversi
ó- de la 'democracia parlamentaria? Com ens el podrem 
creure? Quina cara posara quan el Sr. Solchaga, degudament 
assessorat pel Sr. Alfonso -perdoni, Sr. Alfonso- li llegeixi la 
seva brillant intervenció, dirigida després cap a elI? Vol dir 
que allo que és desitjable quan estam a I'oposició ja no ho és 
quan comandam?, o no és oportú, o s'ha d'esperar a tractar 
la qüestió de manera més ampla, de tal manera que hi hagi 
el consens, perque si no podríem entra a una situació de 
perversió que podria dur.. .. ? 

Sr. Huguet, és a~o el que ha dit voste. Escoltant-Io m'he 
recordat d'aquell poema, és ver, deis poetes maletts, que diu: 

Es la ley como la lluvia,lnunca puede ser parejali el que 
la aguanta se queja,lpero el asunto es senciLLo:/la leyes 
como el cuchillo,lno corta a quien la maneja. 1 aquí 
succeeix així: a Madrid es queixen vostes que la llei, que 
alla fan els socialistes, els desfavoreix, i obliden que 
aquí vostes fan la mateixa; i qui l'aguanta és un altra, 
i sois qui aguant se queixa, i qui comanda calla, i calla 
com un mort. 

Pero m'han de perdonar que insisteixi: qui té por de 
les comissions d 'investigació? AIgú té res a amagar? 
Recorden, volen que els recordem quantes comissions 
d'investigació s'han aturat en aquest Parlament? 1 nosal
tres no volem dir que sospitem de ningú, volem que 
s'esbrini les coses quan sigui necessari, perque l'honora
biJitat de les persones i deIs membres de qualsevol exe
cutiu és una qüestió que sempre ha de quedar sufici
entment esbrinada davant l'opinió pública, davant la 
ciutadania. 

No hem reivindicat tots, una i una altra vegada, la 
transparencia més absoluta com a element fonamental 
per aconseguir aprafundir la democracia? No ens hem 
omplert la boca -tOt5- de la necessitat de regenerar la 
vida pública, de la necessitat imperiosa de retornar la 
confian<;a deIs ciutadans en les institucions i en I'exercici 
de la política? No han dit vostes, senyores i senyors del 
PP, per boca del seu maxim dirigent, el Sr, Aznar, ahir
no en plena campanya e!:::ctoral, ahir mateix- que era el 
Parlament el lloc on calia clarificar tot el que fes falta, 
desafiant el PSOE -i acab, Sr. President- a acceptar 
modificar el reglament per permetre crear comissions 
d'investigació a petició de les minories? No ha han llegit 
vostes?, jo li enviaré una fotocopia al Sr. Huguet. No 
estan d'acord amb el que diu el seu president? Pesa més 
la por a aquestes comissions que a la perdua de credibi
litat que suposa emprar dos llenguatges, segons s'estigui 
al poder o s'estigui a l'oposició. Quan el Sr. Aznar desa
fiava ahir mate ix -ho vulI repetir, no en plena campanya 
electoral- el Sr. Solchaga a acceptar reformar el Regla
ment del Congrés per poder crear comissions d'investi
gació a partir de les minories, parlava en serio? L'havia 
consultat a voste? 

Si vos tes un dia comanden, si tenen un dia la majoria 
a les Corts Generals, canviaran el contingut del discurs 
que ara fan a Madrid, perque estan a I 'oposició? Ja no 
els interessara la transparencia ni la regeneració de la 
vida pública, ni recuperar la credibilítat per a I'exercici 
de la política, ni l'aprofundiment de la democracia? 
Qui té por de les comissions d 'investigació, sen yo res i 
senyors diputats? Ara ho veurem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Hi ha intervencions en contrare
plica? Sí, el Sr. Pascual té la paraula. 
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EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Orfila, jo 
abans he dit que no es podia votar en contra; ara els dic que 
votarem a favor. 1 de les int~1Yencions que hi ha hagut, anem 
a agafar la part positiva. Per exemple, la part positiva que jo 
he vist de la intervenció del Sr. Ruguet, és que diu que no 
discutim aquÍ eomissions d'investigaeió sí o eomissions 
d'investigació no, sinó que diseutim un procediment. El 
proeediment adequat seria que la Comissió del Reglament es 
reunís i fes una proposat des de dins la eomissió, com es va 
fer a la legislatura passada, on es podria tractar aguest tema 
i d'altres, com el que jo he enunciat, que al meu partit lí 
agradaria que es modificassin. 

Per tant, jo vull aprofitar l'avinentesa per demanar als 
grups polítics o parlamentaris que entre tots ens asseguem 
a una taula i acordem, o bé a través de la Comissió del Re
glament o bé a través de les distintes forces polítiques, fer 
una proposta de reforma del Reglament que recu!li la pro
posta del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, i les que conside
rin els altres grups parlamentaris i político 1 esper que hi 
haura una res posta unanime a aixo que deman. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. El Sr. Triay té la paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens 
deia el Sr. Ruguet amb aquest emfasi, amb aquesta falsa 
indignació que caracteritza el seu discurs, com és possible 
acceptar que una quarta part de diputats puguin posar en 
marxa una comissió d'investigació amb el vot en contra de 
la majoria? 1 ara jo voldria anar al meu discurs anterior qua n 
jo he dit que una quarta part crec que és poc, poc quorum, 
a pesar que Alemanya ho tenguin aixÍ. Jo he dit que crec 
que seria millor una tercera párt. 1 per que he dit jo crec que 
seria millor una tercera part? Perque jo aquÍ tenc un paper 
del Congrés deis Diputats que són esmenes al Reglament del 
Grup Popular;i diu així: "El Pleno del Congreso, a propuesta 
del Gobierno, de la Mesa, de uno o más grupos parlamentari
os que representen al menos una décima parte de los miem
bros de la Cámara, podrá acordar la creación de una comi
sión de investigación sobre cualquier asunto de interés públi
co, estableciendo el acuerdo de constitución el plazo de fina
lización de sus trabajos ". Vostes diran: "i ara, ens dóna la 
raó, a<;o diu que és per majoria del Ple". Pero és que hi ha 
un punt segon, que diu: "En cualquier caso la Presidencia 
declarará que procede la creación de una comisión de investi
gación cuando esta venga solicitada por una tercera parte de 
los miembros de la Cámara. Este derecho podrá ser ejercido 
por los diputados una vez por período de sesiones ". 

Per aixo jo deia que una quarta part és poe, pero una 
tercera part no estaria malament. 1 jo ho sabia que no estava 
malament; i sabia que per tant aquest consens que jo dema
nava ja hi era amb una tercera part. pero o encara he estat 

molt més prudent, perque fins i tot una tercera part jo -
comprenc que Madrid és Madrid i aquÍ és aquí. 1 aixo 
tots ho sabem, perque basta ser aquí cada día per saber 
que no és el mateix. 1 jo deia que no esta gens mala
ment el que hi ha a Castella i Lleó; i no he sentit ni una 
sola paraula sobre la regulació de les comissions d'ínves
tigació a Castella i Lleó. Per a mi aixo sí que és una 
pregunta que no és vertical, que és horitzontal: Comuni
tats autonomes, Govern del Partit Popular. Per que el 
que és possible al Parlament de Castella i Lleó no és 
possible al Parlament de les Illes Balears? 1 no trob 
resposta; francament no trob resposta. 

1 voldria dir, per acabar i tornar situar el tema aquÍ 
- on el Sr. Pascual el situa, i aquí on també el situava jo: 

som davant una presa en consideració, no som davant 
una decisió final del Parlament sobre cap materia, sobre 
el possible iniei d'una tramitació, si prospera, i per tant 
és perfectament possible i raonable plantejar aquí que 
nosaltres volem que en qualsevol cas aixo s'emmarqui 
dins una reforma més amplia del Parlament, que revisi 
més qüestions que el temps ha demostrat que no acaben 
de funcionar perfectament, i que per tant es facin tots 
els esfor<;os que es pugui obrir a partir d'aquest mo
ment, perque aquest consens -que en el fons hi és- sobre 
aquesta materia; en el fons hi és, i és molt lamentable 
que quan a Madrid s'avan<;a amb un tema, aquÍ s'encas
tellin amb el mateix tema, perque aquest tema esta dins 
una dinamica clarament de flexibilització en la línia que 
proposam aquí. Per tant nosaltres estam perque aquest 
consens, aquest ampli acord quant a majoria, i aquest 
ampli abast quan a contingut, es pugui fer realitat a 
partir d 'una presa en consideració, encara que sigui 
d'una qüestió puntual pero important. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM el Sr. Ruguet té 
la paraula. 

EL SR. RUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President, sen yo res i senyors 
diputats. Jo comen<;aria dient que per part del represen
tant dell'EEM no s'ha rebatut ni un sol deIs arguments 
posats damunt aquesta taula; ha tornat apel'lar a mani
festacions i declaracions fetes pel líder del Partit Popu
lar a nivell nacional, la qual cosa demostra una carencia 
d'oríginalitat total i absoluta, o de falta d'arguments que 
avalin la seva proposta. 1 demostra també una falta de 
coneixement del Reglament que no pot ser massa tolera
da a un parlamentari que ja duu uns quants anys dins 
aquesta casa. Voste sap que amb la seva proposició de 
!leí només podem debatre l'assumpte de les comissions 
d'ínvestigació? Voste sap que no podem entrar en altres 
temes de reforma del Reglament en base a aquesta pro
posició de llei? No confongui el personal, no confonguí 
el personal. La seva proposició de lleí, si s'aprova avui 
aquí, només se cenyira a reformar el Reglament en 
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base a l'article de comissions d'investigació. 1 res més. No 
podrem entrar a presentar esmenes d'altres reformes d'altres 
articles. No confongui el personal. Per tant, és fals el que 
voste ha dit aquí: "aprovin a<;o, i a partir d'aquí farem una 
reforma més ampla, si vostes ho consideren oportú. Menti
da. No es pot fer. 

Aprofiti la Comissió del Reglament, retiri aquesta propo
sició de llei, insti que es reuneixi la Comissió, faci propostes 
sobre criteris de reforma del Reglament, d'aquest i d'altres 
conceptes. No debatem aquí comissions d'investigació sí o 
comissions d'ínvestigació no. 

D'hipocresia, res, Sr. Triay. Cinisme potser que sí, que 
n'hi hagi molt; perque de somriures segons les intervencions 
es podran tornar per passiva també en funció del que facin 
al tres grups a nivell nacional. Per tant, a<;o va i ve. Aquí 
estam -com ens recordava cert portaveu no fa més d'una 
setmana- a un debat del Parlament de les Illes-Balears on les 
forces polítiques han d 'actuar amb perfecta autonomía i 
defensar el que creuen més oportú en aquest moment. De 
baratar de camisa, res; nosaltres duim la mateixa camisa, 
almenys aquest que li parla, des del 1983. Voste se I'ha bara
tada, des d'un PP, fíns ara no sabem a on, ha anat baratant. 
Nosaltres, el que aquÍ li parla no. -Camisa política, Sr. Va
lentí. Jo, si n'hi que no es fan nets, no ho sé.-

Per altra banda, voste ja aquí aprofita aquest debat per 
deixar enlaire a veure si tenim res a amagar, per veure si 
dubtam de l'honorabilitat que ens fa por que hi hagi comissi
ons d'investigació. Esta clar, ac;o sempre va amb el seu dis
curs, coneixem quin és: sembrar el rumor, "según fuentes 
inf'prmadas un rumor", agafar una notÍcia "segons els mit
jans de comunicació resulta que diuen no-sé-que ... ", quan 
són ells que sembren el rumor. Ac;o fa necessari que creem 
una comissió. No, a nosaltres a aquest joc no ens hi dura. Sr, 
Orfila, a aquest joc no ens hi dura. 

Per altra banda, jo crec que sí que val la pena lIegir el 
Reglament de Castella i Lleó, ¡'article SO, que eliu "la creaci
ón de una comisión de investigación sobre cualquier asulUo 
de interés público podrá ser solicitada por la Junta de Casti
lla y León, por dos grupos parlamentarías. o por un quinto de 
los miembros de las Canes. Admitida la solicitud por la Mesa 
de las Cortes, se ordenará en el Boletín Oficial de la cámara. 
Transcurridos quince días desde la fecha de su publicación 
sin que ningún grupo parlamentario manifieste su oposición, 
se entenderá creada la comisión solicitada. de lo que el Pre
sidente dará cuenta al Pleno de la cámara. Si algún grupo 
parlamentario manifestase su oposición a la creación de la 
comisión, ésta se substanciará ante el Pleno de la cámara y 
no se creará la comisión si se opone la mayoría absoluta de 
los miembros de la cámara". 

Per tant, senyores i senyors diputats, aquests controls que 
s'han ele fer per crear comissions d'investigació, és alla on 
ens ha de dur a tots nosaltres a tenir un consens de la conve
n~encia d'aquesta reforma. 1 jo molt em tem que aquí s'ha
gln volgut passar per alt totes les reformes que s'han fet en 

aquest parlament, i ho manifest, que parteixen de la 
pro pía Comissió del Reglament, i que parteixen de la 
propia proposta que tots els grups parlamentaris aporten 
dins aquesta comissíó, i no parteixen, ni s'havia vist mai 
en deu anys en aquesta cambra, d'una pro posta unilate
ral d'un grup parlamentarí en un moment molt concret, 
sen se justificar per que es vol fer aquesta reforma. Per
que si la justificació és que aquÍ s'han crear comissions 
d 'investigació per investigar certes qüestions, que es 
plantegi, i que sigui el Pie de la Cambra que digui si es 
creen o no es creen aquestes comissions. Sr. Orfila, em 
cregui que per a un bon funcionament de la Cambra, jo 
li preg que retiri aquesta proposició de llei, que instem 
a convocar la Comlssió del Reglament, i que facem feina 
d'una manera totalment ampla, amb tot el reglament en 
la ma, no amb un aspecte o un concepte únicament i 
exclusivament. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Acabat el debat, passarem a la 
votació. En conseqüencia deman a la Cambra si pren o 
no en consideració la Proposició de llei 2024/93, del 
Grup PSM 1 EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la 
presa en consideració, es volen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 29 en contra, una abstenció. En 
conseqüencla no es pren en consideració la Proposició 
de Hei 2024, del Grup PSM 1 EEM. 

1 esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Gnl
cies a tots. 
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